
 نشرة اإلصدار
 

شركاء ملكية مقابل االستحواذ على حصص سهماً جديداً  )١٩،٠٠٦،٠٩٧( "الفنادقشركة  "إصدار الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
ركة مكة للفنادق  وش"شركة اخلليج "وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة" شركة الرياض"شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة آخرين يف 

لشركة السعودية ا و"شركة النخيل " وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة"شركة تبوك "وشركة تبوك للفنادق احملدودة" شركة مكة"احملدودة 
تحواذ على االسالفنادق مقابل   شركةسهماً من أسهم) ٥،٦٥١،٨٧٧(س إصدار على أساوذلك " شركة اخلدمات" احملدودة للخدمات الفندقية

االستحواذ على حصص الشركاء  مقابل الفنادق  شركةسهماً من أسهم) ٦،١٣٤،٩١٠(وإصدار ، الرياض شركة يفحصص الشركاء اآلخرين 
، شركة مكة يف االستحواذ على حصص شركاء آخرين مقابل الفنادقشركة سهماً من أسهم ) ٥،١٢٣،٨١٣(، وإصدار اخلليج شركة يف اآلخرين

) ٨٤١،٣٤٩(وإصدار ، شركة تبوك يف االستحواذ على حصص شركاء آخرين  مقابلالفنادقشركة سهماً من أسهم ) ٥٤٧،٢٠٧(وإصدار 
  شركةسهماً من أسهم) ٧٠٦،٩٤١(، وإصدار شركة النخيل يف االستحواذ على حصص شركاء آخرين مقابل الفنادق  شركةسهماً من أسهم

) ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠(شركة اخلدمات، مما سيترتب عليه زيادة رأس مال شركة الفنادق إىل  يف شريك آخراالستحواذ على حصص  مقابل الفنادق
 وزيادة حصة ملكية شركة الفنادق يف كل من شركة مكة اخلليج بالكامل يف شركة الفنادقشركة  الرياض وةشرككل من ريال سعودي واندماج 

 . تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدماتوشركة 

 
 

 

 
 شركة مسامهة سعودية ومسجلة يف اململكة العربية السعودية

 )١٠١٠٠١٠٧٢٦ مليون ريال سعودي وسجل جتاري رقم ٥٠٠رأس املال املدفوع (
 
 
 
 

 املستشار املايل
 
 
 

 
اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل و"

 ومنفردين كامل املسؤولية عن جمتمعني) ج(على الصفحة هم ؤويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر أمسا. ")اهليئة"واملشار إليها بـ  (السعودية
هم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقاد

وال تتحمل اهليئة والسوق املالية السعودية أي  .توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة
ها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقت
 ".خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

 

 

 م٨/١/٢٠٠٨املوافق هـ ٣٠/١٢/١٤٢٨صدرت هذه النشرة بتاريخ 

 

אאא 
House of National Consulting 



 
  أ

 إشعار هام
 

 
هذه النشرة لتقدمي معلومات ") شركة الفنادق"أو " الفنادق"أو " لشركةا"ويشار إليها فيما بعد بـ(أعدت الشركة السعودية للفنادق 

االستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين ب )جملس اإلدارة( شركة الفنادق ملسامهيها ليتمكنوا من التصويت على توصية جملس إدارة
، وشركة اخلليج للمناطق السياحية )"كة الرياضشر"ويشار إليها فيما بعد بـ (شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة يف كل من 

، وشركة ")شركة مكة"ويشار إليها فيما بعد بـ  (، وشركة مكة للفنادق احملدودة")شركة اخلليج"ويشار إليها فيما بعد بـ  (احملدودة
ويشار إليها فيما بعد بـ  (حملدودة، وشركة النخيل للمناطق السياحية ا")شركة تبوك"ويشار إليها فيما بعد بـ  (تبوك للفنادق احملدودة

مما سيترتب عليه ، ")شركة اخلدمات"ويشار إليها فيما بعد بـ  (لشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودةا، و")شركة النخيل"
مكة اندماج كل من شركة الرياض وشركة اخلليج بالكامل يف شركة الفنادق وزيادة حصة ملكية شركة الفنادق يف كل من شركة 

ريال سعودي ) ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠(زيادة رأس مال شركة الفنادق إىل من خالل وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات وذلك 
يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل آخرين عن طريق إصدار أسهم جديدة لصاحل شركاء 

 .")املعروض عليهاالشركات "معة فيما بعد بـ ويشار إىل تلك الشركات جمت (وشركة اخلدمات
 
الشركات   يف آخرين على حصص شركاءتقدم هذه النشرة تفصيالً كامالً عن املعلومات املتعلقة بشركة الفنادق وعملية االستحواذو

 شركاء آخرينفنادق لصاحل  والزيادة املقترحة لرأس مال شركة الفنادق واألسهم اجلديدة املقترح إصدارها من شركة ال،املعروض عليها
وعندما يتم أخذ أصوات املسامهني املسجلني بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لشركة الفنادق . الشركات املعروض عليها يف

شرة واليت ميكن املنعقدة هلذا الغرض، ستتم معاملة املسامهني املصوتني على أساس أن قرارهم أستند إىل املعلومات اليت حتتويها هذه الن
املستشار  "ويشار إليها فيما بعد بـ (بيت االستشارات الوطينشركة أو من  لشركة الفنادقاحلصول على نسخ منها من املقر الرئيسي 

أو من املوقع االلكتروين هليئة السوق املالية  )sa.com.hotels-saudi.www (أو من املوقع اإللكتروين لشركة الفنادق، ")املايل
  املايلأو من املوقع االلكتروين للمستشار ) sa.org.cma.www( ")اهليئة"ويشار إليها فيما بعد بـ (
)com.hnccom.www .( 
 

 فيما يتعلق بإصدار األسهم )ح(يف الصفحة رقم  بالتعاقد مع املستشار املايل واملستشارين اآلخرين املذكورين وقد قامت شركة الفنادق
 . موضع هذه النشرةالشركات املعروض عليهالالستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين يف العادية اجلديدة وزيادة رأس املال 

 
 تاريخ إصدارها عرضة للتغيري، وخاصة أن الوضع املايل للشركة وقيمة األسهم ميكن أن ضمنها هذه النشرة يفتكما إن املعلومات اليت ت

تتأثر بالتطورات املستقبلية مثل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب، أو غريها من العوامل االقتصادية والسياسية اخلارجة عن إرادة 
األسهم بهذه النشرة وال أية اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق وال جيب اعتبار أو تفسري أو االعتماد على حترير . الشركة

 .  بأي شكل من األشكال كوعد أو تعهد فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث املستقبليةاملقترح إصدارها
 
منة يف هذه النشرة، وإذا مت إعطاء ال يوجد أي شخص مفوض بإعطاء أي معلومات أو إيضاحات غري مضفيما يتعلق ذا اإلصدار و

 .ا من شركة الفنادق أو جملس إدارا حتلك املعلومات مصرأن معلومات أو إيضاحات ينبغي عدم االعتماد على 
 

إن املعلومات اليت حتتوي عليها هذه النشرة تعرب عن الواقع كما يف تاريخ نشرها، ما مل يذكر خالف ذلك، وعلى الرغم من أن الشركة 
قد توخت احليطة املعقولة يف إعداد هذه النشرة وتعتقد أن املعلومات اليت حتتوي عليها صحيحة، إال أن هذا ال يعين أن أية معلومات 

 حدثت أية اختالفات فمن املمكن أن تكون جوهرية، وإنحتتويها هذه النشرة سوف تظل صحيحة بعد تاريخ إصدار هذه النشرة، 
ويف  وقيمة األسهم املقترح إصدارها، املعروض عليها على الوضع املايل الفعلي لشركة الفنادق أو الشركات األمر الذي قد يؤثر سلباً

حال وجود تغري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو ظهور أية معلومات إضافية كان جيب تضمينها يف نشرة اإلصدار 
 .سوف تقوم الشركة بتقدمي نشرة إصدار تكميليةغري العادية، ف العامةهذه قبل انعقاد اجلمعية 

 



 
ب  

 تابع إشعار هام
 

 
املايل أو أي من املستشارين، بالتصويت لصاحل زيادة رأس مال شركة الفنادق وإصدار وال تعترب هذه النشرة توصية من جانب املستشار 

 على كل من يستلم هذه النشرة  ويتعني،املعروض عليهاالشركات لالستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين يف أسهم جديدة 
 .احلصول على ما حيتاج إليه من مشورة مهنية مستقلة وإجراء تقييمه املستقل للمعلومات اليت حتتوي عليها هذه النشرة

 
ملكة العربية  يتم اختاذ أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم املقترح إصدارها يف أية دولة أخرى سوى امليشار إىل أنه مل

السعودية، ومينع صراحة استخدام هذه النشرة يف أي دولة أخرى، وتطلب الشركة من كل من يتلقى هذه النشرة أن يالحظ هذه 
 األسهم تسجيلقد تقدمت الشركة للهيئة بطلب ل. قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن اهليئةالقيود ويراعيها متاشياً مع متطلبات 

يدخل حيز التنفيذ يف حال وافقت اجلمعية العامة غري األمر الذي ا مبوجب هذه النشرة يف سجل املسامهني الرمسي املقترح إصداره
 عن طريق إصدار هذه األسهم كما املعروض عليهايف الشركات العادية لشركة الفنادق على االستحواذ على حصص شركاء آخرين 

 . يف هذه النشرةمبنيهو 
 

 البيانات املنظورة
 األوضاع املالية ونتائج  هذه البياناترب بيانات منظورة، وتشملعتر عن حقائق تارخيية تتعّبن البيانات املتضمنة يف هذه النشرة واليت ال إ

 والناجتةالعمليات واألعمال التجارية لشركات الفنادق والرياض واخلليج ومكة وتبوك والنخيل واخلدمات، وتشمل أيضاً اآلثار املتوقعة 
 .املعروض عليهاالشركات من شركة االستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين يف كل ن ع
 

وميكن عموماً حتديد بعض اإلفادات الواردة يف هذه النشرة من خالل احتوائها على كلمات تسبقها أو تليها أو متضمنة فيها مثل 
من "و" من شأا"و" تسعى"و" ميكن أن"و" يتعني"و" ينبغي"و" سوف"و" تعتزم"و" دف"و" قد"و" تتوقع"و" تعتقد"و" تقرر"و" ختطط"

فادات اإلوتعكس . حاالت نفي هذه الكلمات أو الكلمات املشاة هلا اليت تدل على احلديث عن املستقبل، أو "توقعامل"و" شأنه
وميكن للكثري من العوامل أن . قبليكة حالياً بشأن األحداث املستقبلية، وليست ضماناً لألداء املستر نظر الشةاملستقبلية هذه وجه

تتسبب يف اختالف النتائج الفعلية للشركة وأدائها وإجنازاا بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو اإلجنازات املستقبلية اليت قد تعّبر 
ن يكون هلا هذا األثر مذكورة لعوامل اليت ميكن أفضالً عن أن بعض املخاطر وا. عنها أو توحي ا إفادات التوقعات املستقبلية هذه

وإذا حتقق أي من هذه املخاطر أو حاالت عدم اليقني، "). عوامل املخاطرة"أنظر لطفاً (بتفصيل أكثر يف أقسام أخرى من هذه النشرة 
ئج املذكورة يف هذه صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغري بصورة جوهرية عن النتاغري أو إذا تبني أن أياً من االفتراضات غري دقيقة أو 

 .النشرة
 

معلومات عن الصناعة أو السوق أو  ةأيومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشركة ال تعتزم حتديث أو تعديل 
 هلذه املخاطر ونتيجة. إفادات التوقعات املستقبلية الواردة يف هذه النشرة، سواء نتيجة ملعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غري ذلك

 فإن األحداث والظروف اخلاصة بالتوقعات املستقبلية الواردة يف هذه النشرة قد ال حتدث –  حلاالت عدم اليقني واالفتراضات– وغريها
التوقعات  اخلاصة بفاداتاإلوعليه، جيب على املستثمرين أن يدرسوا مجيع . بالشكل الذي تتوقعه الشركة، أو قد ال حتدث إطالقاً

 . يعتمدوا فقط على هذه اإلفادات لوحدهاستقبلية يف ضوء هذه اإليضاحات، وأن الامل



 
ت  

 إقرارات
 

 
  وكبار التنفيذينيالفنادقجملس إدارة شركة أعضاء وفقاً ملتطلبات هيئة السوق املالية املنصوص عليها يف قواعد التسجيل واإلدراج، يقر 

 :بالتايل
 
 السنوات الثالث السابقةاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحتها الشركة خالل ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتع •

 .مباشرة لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج املتعلقة بإصدار أو بيع أي أوراق مالية
 
 . مشمول حبق خياراال يوجد أي رأس مال للشركة أو أي تابع هل •

 
ميكن أن تؤثر تأثرياً جوهرياً على أعمال ) مة أو مهدد بإقامتهامبا يف ذلك أي دعوى قائ(ال يوجد أي دعوى قضائية أو مطالبة  •

 وجاري حالياً م١٩٩٥ وحىت عام ١٩٩٠  منألعوامل علماً بأن الشركة لديها اعتراضات على الربوط الزكوية النهائية ،الشركة
 . أعمال الشركة وال تعتقد الشركة أن هلا تأثريات جوهرية علىمتابعة املوضوع مع اجلهات القضائية املختصة

 
 .ال يوجد نية إلجراء أي تغيري جوهري على طبيعة النشاط •

 
 أو للمدير املايل أو للمدير العامال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري املفعول أو مزمع إبرامه عند تقدمي نشرة اإلصدار يكون فيه  •

 .كون مهماً ألعمال الشركةألحد أعضاء جملس اإلدارة أو ألي قريب من هؤالء املذكورين مصلحة جوهرية وي
 
ال يوجد   حصصهم احلالية،شراء مقابل حيصلون على تعويض سوف الذين املعروض عليها يف الشركات نيالياحلشركاء باستثناء ال •

قائم ما بني الفنادق أو أي شخص متعاون معها، وأي من أعضاء جملس ) مبا يف ذلك أي تعويض(أي اتفاق أو ترتيب تفاهم 
 أو أي قريب املعروض عليها أو الشركاء احلاليني أو السابقني للشركات  أو املدير العام أو املدير املايلاليني أو السابقنياإلدارة احل

 .منهم
 
 . بأن لديها إمكانيات كافية لتمويل حاجتها من رأس املال العامل الثين عشر شهراً تلي تاريخ نشرة اإلصدارالفنادقتقر شركة  •

 
 .لدى الشركة أي نشاط جتاري أو أصول جوهرية خارج اململكةوجد ي أنه ال تقر شركة الفنادق •

 
تؤكد الشركة عدم حدوث أي انقطاع يف أعمال الشركة ميكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثرياً ملحوظاً على الوضع املايل للشركة  •

 . تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذهاليت تسبقعشر األخرية  االثينخالل األشهر 
 
بأنه ال يوجد أي تغيري سليب جوهري يف الوضع املايل والتجاري لشركة الفنادق خالل لشركة الفنادق  أعضاء جملس اإلدارة يقر •

 .وحىت تاريخ نشرة اإلصدارم ١/١/٢٠٠٨باإلضافة إىل الفترة من  م٢٠٠٧ وم٢٠٠٦وم ٢٠٠٥م و٢٠٠٤األعوام املالية 
 
 من القوائم املالية املراجعة دون  املتضمنة يف هذه النشرةستخراج املعلومات املاليةاأنه مت  جملس إدارة شركة الفنادقيؤكد أعضاء  •

إجراء تعديل جوهري عليها وأن القوائم املالية مت إعدادها ومراجعتها وفقاً ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني 
 .القانونيني

 
درة عن الشركة أو مصرح ا ومل يتم إصدارها، باإلضافة إىل عدم وجود أي نية تقر الشركة أنه ال يوجد أي أدوات دين صا •

 .الستصدار أدوات دين يف املستقبل القريب



 
ث  

 قراراتتابع إ
 

 
 مت خالل  أو تعديالت جوهرية يف رأس مال الشركات التابعةتقر الشركة أنه مل يكن هناك أي تعديل يف رأس مال الشركة •

 .ةالسنوات الثالث املاضي
 
 .تقر الشركة أنه مل يكن هناك أي حاالت إفالس ألي من أعضاء جملس إدارا أو أحد كبار التنفيذيني أو أمني سر الشركة •

 
 باستثناءأو أمني السر تقر الشركة بعدم وجود مصاحل مباشرة أو غري مباشرة مع أي من أعضاء جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني  •

وجممع اجلزيرة بدر وأوالده  جممع األندلس للفلل الفاخرة جبدة واململوك لشركة حممد إبراهيم العيسى تويل الشركة إدارة وتشغيل
  . حممد العيسى بن عبد اهللا/بالرياض اململوك للمهندس

 
تلتزم الشركة عند التصويت على الصفقة بعدم احتساب أصوات املسامهني يف شركة الفنادق ممن ستصدر هلم أسهم جديدة   •

 .هم مالكني حلصص يف أي من الشركات املعروض عليهابصفت
 
تقر الشركة بأنه ال يوجد مصاحل مباشرة أو غري مباشرة ألي من أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأمني السر وأي من  •

 . أقارم وتابعيهم يف أسهم الشركة خبالف ما مت النص عليه صراحة يف نشرة اإلصدار هذه
 
م ضمن ا على نشر إفادأن أولئك اخلرباء قد أعطوا موافقتهم الكتابيةتؤكد الشركة  تشمل إفادات أعدها خرباء، وإن هذه النشرة •

 .وأم مل يسحبوا تلك املوافقةنشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما وردت يف النشرة 
 
 
 



 
  ج

 دليل الشركة
 

 

 أعضاء جملس اإلدارة
 

 أعضاء جملس اإلدارة): ١(اجلدول رقم 

 الصفة اجلنسية سماال
 رئيس اجمللس سعودي مساعد بن حممد السناين/ معايل األستاذ

 نائب الرئيس سعودي حممد بن إبراهيم العيسى/ األستاذ
 سعد بن محدان احلمدان/ األستاذ

 )صندوق االستثمارات العامةلممثالً (
 عضو سعودي

 عضو سعودي صاحل بن على اهلذلول/الدكتور
 عضو سعودي ن نوار النمرمنري ب/ األستاذ
 عضو سعودي حممد بن عبد اهللا العنقري/ األستاذ
 عضو سعودي ناصر بن حممد السبيعي/ األستاذ
 عضو سعودي عبد اهللا بن حممد العيسى/ املهندس
 عضو سعودي عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس

   شركة الفنادق: املصدر
 

 عنوان الشركة
 فنادق واملناطق السياحيةالشركة السعودية لل

 شارع عبد اهللا بن حذافة السهمي
 حي السفارات

 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ ب .ص
 اململكة العربية السعودية

 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦: فاكس – )٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف
 

 املدير العام
 عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس

 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
  اهللا بن حذافة السهميشارع عبد

 حي السفارات
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص

 اململكة العربية السعودية
 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف

 للشركةثل املعتمداملم
 عبد الرمحن عبد اهللا الدحيم/ األستاذ

 نائب املدير العام
 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية

 شارع عبد اهللا بن حذافة السهمي
 حي السفارات

 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص
 اململكة العربية السعودية

 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦: فاكس – )٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف



 
  ح

 املستشارون
 

 

 املايل املستشار
 ) شركة احلميد والنمر لالستشارات سابقاً(شركة بيت االستشارات الوطين 

 جاري، الدور اخلامس التمركز النمر شارع موسى بن نصري،
 ٦٣٣١١ب . ص

 ، اململكة العربية السعودية١١٥١٦الرياض 
 )٠١ (٤٦٢ ٣٢٩٣:  فاكس–) ٠١ (٤٦٣ ١٤٨١: هاتف

 

 مستشارا التقييم املايل
 )شركة احلميد والنمر لالستشاراتسابقاً (شركة بيت االستشارات الوطين 

 شارع موسى بن نصري، مركز النمر التجاري، الدور اخلامس
 ٦٣٣١١ ب .ص

 ، اململكة العربية السعودية١١٥١٦الرياض 
 )٠١ (٤٦٢ ٣٢٩٣:  فاكس–) ٠١ (٤٦٣ ١٤٨١: هاتف

 

 اخلراشي لالستشارات اإلدارية
 عضو يف مزارز

 شارع املنفلوطي، حي الزهراء
 ٨٣٠٦ب . ص

 ، اململكة العربية السعودية١١٤٨٢الرياض 
 )٠١ (٤٧٧ ٤٩٢٤:  فاكس–) ٠١ (٤٧٨ ٤٠٠٩: هاتف

 

  األصول العقاريةمقوم
 "تثمني"الشركة السعودية لتقييم األصول 
 ، الدور األول برج امليزانتقاطع شارع العليا العام مع طريق مكة،

 ٦٤٥٣٣ب . ص
 ، اململكة العربية السعودية١١٥٤٦الرياض 
 )٠١ (٤٦٥ ٣٠٢٦:  فاكس–) ٠١ (٤٦٥ ٣٢٦٥: هاتف

 

 املستشار القانوين
 اينمنر بن حممد احلميد/ الدكتور

 طريق امللك فهد، مبىن جمداف، الدور الثاين
 ٢٨٦٠٦٩ب . ص

 ، اململكة العربية السعودية١١٣٢٣الرياض 
 ) ٠١ (٤١٩ ٥٥٠٣ :هاتف



 
  خ

 ملستشارونتابع ا
 

 اهلندسياملستشار 
 مكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية

 شارع حفصة بنت عمر، مبىن اللحيدان، الدور األرضي
 ٢٧٠٥٨٣ب . ص 

 ، اململكة العربية السعودية١١٣٥٢الرياض 
 )٠١ (٢٢٧ ٠٨٣١:  فاكس–) ٠١ (٤٩٦ ١١٣١ :هاتف

 

  احلساباتمراجعو
 )م٢٠٠٧من  الثاينربع م وال٢٠٠٦للعام ( الصاحل حماسبون ومراجعون قانونيون

  مع شارع األمري سلطان بن عبدالعزيزشارع التخصصيتقاطع 
 ٥٠٣٥٠ب . ص

 ملكة العربية السعودية، امل١١٥٣٢الرياض 
 )٠١ (٤٨٢ ٤٤٥٢:  فاكس–) ٠١ (٤٨٠ ٧٠٧٥: هاتف

 

 )م٢٠٠٥م و٢٠٠٤لعامي ( اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون

 عضو يف مزارز
 شارع املنفلوطي، حي الزهراء

 ٨٣٠٦ب . ص
 ، اململكة العربية السعودية١١٤٨٢الرياض 
 )٠١ (٤٧٧ ٤٩٢٤:  فاكس–) ٠١ (٤٧٨ ٤٠٠٩: هاتف

 

  الرئيسيةصارفامل
 البنك العريب الوطين

 شارع امللك فيصل
 ٥٦٩٢١ب . ص

 ، اململكة العربية السعودية١١٥٦٤الرياض 
 )٠١( ٤٠٢ ٧٧٤٧:  فاكس–) ٠١( ٤٠٢ ٩٠٠٠: هاتف

 

 "ساب"البنك السعودي الربيطاين 
 شارع األمري عبد العزيز 

 ٩٠٨٤ب . ص
 ، اململكة العربية السعودية١١٤١٣الرياض 
 )٠١( ٤٠٥ ٠٦٦٠:  فاكس–) ٠١( ٤٠٥ ٠٦٧٧:هاتف

 
 



 
  د

 ملخص اإلصدار وزيادة رأس املال
 

 

 الوضع القائم
 كشركة مسامهة سعودية الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحيةتأسست  : الشركةتأسيس 

مبوجب )  ميالدي١٩٧٦ ديسمرب ٢٧املوافق ( للهجرة ١٣٩٧ حمرم ٦بتاريخ 
ومت تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل ) ٦٩/م(املرسوم امللكي رقم 

 .١٠١٠٠١٠٧٢٦التجاري رقم 
 

 . ريال سعودي٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ : رأس املال املدفوع
 

 . سهما٥٠،٠٠٠،٠٠٠ً : القائمةعدد األسهم 
 

 .أسهم عادية : القائمةفئة األسهم 
 

 . رياالت سعودية للسهم١٠ :  للسهمالقيمة االمسية
 
 

  الوضع املقترح
 . سهما١٩،٠٠٦،٠٩٧ً : ألسهم املقترح إصدارهاعدد ا

 

 .أسهم عادية : فئة األسهم املقترح إصدارها
 

 . رياالت سعودية للسهم١٠ : القيمة االمسية لألسهم املقترح إصدارها
 

 . ريال سعودي للسهم٣٥,١٥ : سهم املقترح إصدارهاألسعر إصدار ا
 

 األسهم املقترح إصدارها مجيع احلقوق وعليهم مجيع االلتزامات سيكون حلملة : حقوق محلة األسهم املقترح إصدارها
 . للشركةيللمسامهني احلاليني والواردة يف النظام األساس

 

سيكون حلملة األسهم املقترح إصدارها احلق يف أرباح شركة الفنادق لعام  : األرباح املوزعةاحلق يف 
حصصها اجلديدة يف وباملثل، سيكون لشركة الفنادق احلق يف نصيب . م٢٠٠٧

 .  م٢٠٠٧أرباح الشركات املعروض عليها لعام 
 

ال توجد أي تغريات أو تعديالت على حقوق محلة األسهم احلاليني بعد إصدار  : حقوق محلة األسهم احلاليني
 .األسهم املقترح إصدارها



 
  ذ

 خص اإلصدار وزيادة رأس املالملتابع 
 

 

 الوضع املقترح تابع 
االستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين يف كل من شركة الرياض  :  املقترح إصدارهااستخدامات األسهم

 .مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدماتوشركة اخلليج وشركة 
 

 الطرف األول هو الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية والطرف الثاين : أطراف عملية تبادل األسهم
ركة الرياض، ويف شركة اخلليج، ويف شركة مكة، هو شركاء آخرون يف ش

 .شركة اخلدمات، ويف ويف شركة تبوك، ويف شركة النخيل
 

 الفنادق مقابل احلصة الواحدة  شركة سهماً من أسهم٩٤،١٩٨ إصدار سيتم :  واحلصصمعادلة تبادل األسهم
الفنادق مقابل شركة سهماً من أسهم  ١٢٠،٢٩٢ شركة الرياض، وإصدار يف

  شركة سهماً من أسهم٢٩،٤٤٧، وإصدار شركة اخلليج يفة الواحدة احلص
سهماً من  ١١،٦٤٣، وإصدار شركة مكة يفالفنادق مقابل احلصة الواحدة 

 ٢٢،١٤١، وإصدار شركة تبوك يف الفنادق مقابل احلصة الواحدة  شركةأسهم
، شركة النخيل يف الفنادق مقابل احلصة الواحدة  شركةسهماً من أسهم

 يفالفنادق مقابل ألف حصة  شركة سهماً من أسهم ٣٥٣،٤٧١ار وإصد
 .شركة اخلدمات

 
 غري العادية على عملية زيادة العامةخالل أربعة أشهر من تاريخ موافقة اجلمعية  : االستحواذ  عمليةإمتامفترة 

 .رأس املال
 

 .سهماً ٦٩،٠٠٦،٠٩٧ :  بعد اإلصدار املتداولةإمجايل عدد األسهم
 

 .ريال سعودي ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ :  املدفوع بعد اإلصداررأس املال
 

على توصية جملس اإلدارة لشركة الفنادق اجلمعية العامة غري العادية موافقة  : اإلجراءات املطلوبة
 واندماج املعروض عليهاشركات ال يف شركاء آخرين حصصباالستحواذ على 

فقة على اواملو يف شركة الفنادق،بالكامل كل من شركيت الرياض واخلليج 
 املادة  واملوافقة على تعديل،زيادة رأس املال الستكمال علمية االستحواذ

 . للشركة اخلاصة بتحديد رأس املاليالسادسة من النظام األساس
 

 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية : لالستفسار
 اململكة العربية السعودية ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص

 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف
 أمحد باحارثة/ وليد الشبانات أو األستاذ/ عناية األستاذ



 
  ر

 أسئلة وأجوبة
 

 
باستعراض األسئلة األكثر شيوعاً وإجاباا فيما يتعلق باالستحواذ على حصص ملكية شركاء آخرين يف كل من خيتص هذا القسم 

قد ال تغطي هذه األسئلة واألجوبة كل . وشركة اخلدماتبوك وشركة النخيل شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة ت
 أن مسامهي الشركةة، وملزيد من اإليضاحات ينبغي على رال تعترب بديالً عن التفاصيل املضمنة يف هذه النشكما أا املعلومات املهمة 

 .الزيادة رأس املباملوافقة على ل اختاذ قرار ب كاملة قا هذه النشرةيقرؤو
 

  نشرة اإلصدار هذه؟ إصدارما سبب : سؤال

ماهلا عن طريق   زيادة رأسشركة الفنادقتعتزم حيث مت إصدار هذه النشرة متاشياً مع متطلبات هيئة السوق املالية  : جواب
ركاء االستحواذ على حصص ملكية شمقابل ٪ من رأس املال احلايل وذلك ١٠بنسبة تزيد عن إصدار أسهم جديدة 

 .يف كل من شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدماتن آخري
 

 واذ؟ما املقصود بعملية االستح : سؤال

 يف الشركات املعروض عليها وانتقال ملكية شركاء آخرينشراء شركة الفنادق حلصص بعملية االستحواذ هو املقصود  : جواب
وسيتم االستحواذ بالكامل على حصص الشركاء اآلخرين يف كل من شركيت الرياض  .لفنادقشركة اتلك احلصص ل

واخلليج مما سيترتب عليه اندماج شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق وزوال الصفة القانونية لتلك 
كة تبوك وشركة بينما سيتم االستحواذ جزئياً على حصص الشركاء اآلخرين يف كل من شركة مكة وشر. الشركتني

 .اليت تتعلق ذه النشرةالنخيل وشركة اخلدمات وبالتايل بقاء الصفة القانونية لتلك الشركات بعد عملية االستحواذ 
 

 ؟ستحواذاالبعملية ملاذا ترغب شركة الفنادق  : سؤال

االستحواذ فنادق أن حيقق تتماشى عملية االستحواذ مع األهداف اإلستراتيجية لشركة الفنادق حيث تطمح شركة ال : جواب
 من تطوير مشاريع كبرية واالستمرار الفنادق يف جمال املبيعات واألرباح واإلمكانيات املالية، مما سيمكن شركة هلانقلة 

املستحوذ  اإلمكانيات والقدرات املتوفرة لدى الشركات الفنادق تستثمر شركة فسو و.بالنمو يف السنوات املقبلة
 هدف إستراتيجي ينتظر أن تساهم عملية االستحواذ يف حتقيقإمجاالً  .ء وتشغيل مشاريع جديدة لتطوير وإنشاعليها

 شركة فندقية كربى قادرة على النمو وزيادة الرحبية ملصلحة مسامهيها واالقتصاد احمللي بشكل الفنادقلتصبح شركة 
 .عام

 

 ؟عملية االستحواذ متويل سيتمكيف  : سؤال

 ريال سعودي عن ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ ريال سعودي إىل ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠رأس مال الشركة من عن طريق زيادة  : جواب
عدد األسهم  رياالت سعودية، وبذلك يصبح ١٠ جديداً بقيمة امسية مقدارها  سهما١٩،٠٠٦،٠٩٧ًطريق إصدار 

 . سهما٦٩،٠٠٦،٠٩٧ًاملتداولة بعد اإلصدار 
 

 األسهم املقترح إصدارها مبوجب هذه النشرة؟ يف  احلاليونهل سيكتتب مسامهو شركة الفنادق : سؤال

 مقابل االستحواذ على الشركات املعروض عليها يف  آخرينهذه األسهم اجلديدة املقترح إصدارها خمصصة لشركاء : جواب
 . ولن يكون هناك أي اكتتاب أو تعامل نقدي يف هذه العمليةتلك الشركاتحصصهم يف 

 



 
  ز

 سئلة وأجوبةتابع أ
 

 

 ؟ كمساهم يف شركة الفنادقلغرض من حصويل على هذه النشرة اما : سؤال

لتوفري املعلومات الالزمة لتمكينك من اختاذ قرار هو حصولك على هذه النشرة بصفتك مساهم يف شركة الفنادق  : جواب
بشأن توصية جملس إدارة شركة الفنادق بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم عادية جديدة تستخدم 

، وهذه الوثيقة تتضمن معلومات مهمة تتعلق املعروض عليهاستحواذ على حصص شركاء آخرين يف الشركات لال
 واندماج شركيت الرياض واخلليج يف بزيادة رأس املال وإصدار األسهم اجلديدة وعملية االستحواذ على تلك احلصص

، لذا جيب عليك قراءا بتمعن قبل لشركتنيشركة الفنادق نتيجة االستحواذ على كامل حصص الشركاء اآلخرين يف ا
 .  يف اجلمعية العامةتصويتك

 

 ما املطلوب الستكمال عملية االستحواذ؟ : سؤال

 غري العادية على توصيات جملس إدارة شركة الفنادق املطروحة يف جدول األعمال امللحق ذه العامةموافقة اجلمعية  : جواب
وموافقة اجلهات  ،)دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١لطفاً أنظر امللحق رقم  (النشرة

وتعديل النظام األساسي والسجل التجاري ،  مع تلك الشركتنياملقرضة لشركيت الرياض واخلليج، وتوقيع اتفاقية الدمج
 ).إن وجدت(والتراخيص، وأي إجراءات رمسية أخرى 

 

 الشركاء الذين سيبيعون حصصهم يف الشركات املعروض عليها بعد استكمال عملية  عليهسيحصلما الذي  : سؤال
 االستحواذ؟

 فإن على زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة،  لشركة الفنادق غري العاديةالعامةيف حال وافقت اجلمعية  : جواب
افقوا على مبادلة تلك احلصص بأسهم يف  وو يف الشركات املعروض عليها اآلخرين الذين ميلكون حصصاًالشركاء

تقريباً  ٪٢٧,٥٤ ، أي ما نسبته يف شركة الفنادق سهما١٩،٠٠٦،٠٩٧ً  ما جمموعهعلىسيحصلون  شركة الفنادق
 .من جمموع عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس املال

 

 ذ؟ماذا سيحدث ملسامهي شركة الفنادق احلاليني بعد استكمال عملية االستحوا : سؤال

  أسهم شركة الفنادق بعد جمموعمنتقريباً ٪ ٧٢,٤٦  مبقدار مسامهي شركة الفنادق احلالينينسبة ملكيةكون تس : جواب
أي تغريات أو حتدث ، ولن )االستحواذاكتمال أي بعد زيادة رأس املال وإصدار األسهم اجلديدة و( االستحواذ عملية

 .صدار األسهم املقترح إصدارهاتعديالت على حقوق محلة األسهم احلاليني بعد إ
 

 ماذا سينتج عن عملية االستحواذ؟ : سؤال

لفنادق نتيجة االستحواذ على كامل حصص الشركاء بالكامل يف شركة استندمج كل من شركيت الرياض واخلليج  : جواب
وك والنخيل مكة وتبأما بالنسبة لشركات . ٪١٠٠ بنسبة عليهماالسيطرة اآلخرين يف تلك الشركتني وبالتايل 

بسبب بقاء بعض وذلك دودة كشركات ذات مسؤولية حم، فإا سوف تبقى على شكلها القانوين احلايل واخلدمات
يف الشركات اليت لن  الفنادق  شركة ملكيةنسبةولكن سوف تزداد .  مملوكة لشركاء آخرين واليت ال تزالاحلصص

  و،٪ يف شركة تبوك٩٧,١٤ ويف شركة مكة، ٪ ٩٩,٤٤ الفنادق  شركة ملكيةنسبةستصبح تندمج بالكامل، حيث 
 .شركة اخلدماتيف ٪ ٣٠,٠٠ و، شركة النخيليف ٪ ٩٨,٧٣

 

  منذ آخر ميزانية مدققة؟املعروض عليها قيمة يف الوضع املايل للشركات يهل يوجد هناك أي تغيري ذ : سؤال

 . منذ آخر ميزانية مدققةعليهااملعروض قيمة يف الوضع املايل للشركات  يذتغيري ال يوجد أي  : جواب



 
س  

 أسئلة وأجوبةتابع 
 

 

 ما هي توصيات جملس إدارة شركة الفنادق املتعلقة بعملية تصويت املسامهني؟ : سؤال

بعد الدراسة املستفيضة أوصى جملس إدارة شركة الفنادق بالتصويت لصاحل زيادة رأس املال وإصدار أسهم جديدة  : جواب
 كون عملية االستحواذ ستعود بالفائدة املرجوة الشركات املعروض عليها  يفاء آخرينشرك حصص لالستحواذ على

لشركة الفنادق ومسامهيها، ولذا فقد قرر جملس اإلدارة باإلمجاع التوصية ملسامهي شركة الفنادق بالتصويت لصاحل 
دعوة : ١رقم امللحق لطفاً أنظر  (رة ذه النشامللحق غري العادية العامةالتوصيات املذكورة يف جدول أعمال اجلمعية 

، وذلك إما حبضوركم شخصياً أو توكيلكم ملساهم آخر )حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة
وتوقيعه  )منوذج التوكيل: ٢  رقمامللحقلطفاً أنظر  ( ذه النشرةحيق له التصويت حسب منوذج التوكيل امللحق

 . قيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوكواملصادقة على التو
 

 ؟ كمساهم يف شركة الفنادقما الذي يتوجب علي عمله اآلن : سؤال

: ٣رقم امللحق لطفاً أنظر  (الذكر نفةاآلنرجو منك قراءة هذه النشرة بعناية، مث بعد ذلك تديل بصوتك على التوصيات  : جواب
 .)بطاقة التصويت

 

 ال عدم إدالئي بصويت؟ما الذي سيحدث يف ح : سؤال

إن موافقة مسامهي شركة الفنادق ضرورية الستكمال عملية االستحواذ، وجملس إدارة شركة الفنادق حيث ويشجع  : جواب
مجيع مسامهيها الذين حيق هلم التصويت مبمارسة حقهم بالتصويت واملشاركة يف عملية اختاذ القرار من خالل اإلدالء 

 لشركتهم السيما أن اجلمعيات العامة غري العادية ترتبط قراراا بأمور إستراتيجية طويلة امةالعبأصوام يف اجلمعيات 
عادية تصدر حسب أغلبية الاملدى كما هو احلال يف موضوع هذه النشرة، علماً بأن قرارات اجلمعية العامة غري 

 .األصوات طبقاً لنظام الشركات باململكة
 

 ؟ العامة التصويت دون حضوري شخصياً الجتماع اجلمعيةهل جيوز يل املشاركة يف : سؤال

نعم، ميكن ذلك عن طريق توكيل مساهم آخر يف شركة الفنادق من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو  : جواب
لطفاً أنظر (املكلفني بالقيام بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلساا، وذلك بتعبئة منوذج التوكيل امللحق ذه النشرة 

 .وتوقيعه واملصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوك) منوذج التوكيل: ٢  رقمامللحق
 

 ؟من هي اجلهة املخولة بالرد على استفسارايت : سؤال

 :عند حاجتك لالستفسار، يرجى االتصال على العنوان التايل : جواب
 ةالشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحي

 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص
 اململكة العربية السعودية

 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف
 وليد الشبانات / عناية األستاذ
 أمحد باحارثة/ أو األستاذ

 



 
ش  

 ملخص نشرة اإلصدار
 

 
أن تؤخذ يف االعتبار ومات اليت جيب  على مجيع املعليحيتوي هذا امللخص على بعض املعلومات املتضمنة ذه النشرة، ولكنه ال حيتو

ال يعترب بديالً  لخصلكن هذا املويهدف ملخص نشرة اإلصدار إىل تقدمي نبذة عن املعلومات الواردة يف هذه النشرة، و. قبل التصويت
يدة وعملية االستحواذ اليت لذا فإنه من أجل اإلملام بتفاصيل زيادة رأس املال وإصدار األسهم اجلد. ضمنة يف هذه النشرةتعن التفاصيل امل
قراءة مجيع املعلومات الواردة ذا امللخص مع املعلومات األخرى املفصلة يف هذه النشرة واملالحق ينبغي  النشرة، فإنه  هذههي موضوع

 .املرفقة ا واملراجع املشار إليها بدقة
 

 خلفية عن شركة الفنادق
 ديسمرب ٢٧املوافق ( للهجرة ١٣٩٧ حمرم ٦احية كشركة مسامهة سعودية بتاريخ تأسست الشركة السعودية للفنادق واملناطق السي

ومت تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم ) ٦٩/م(مبوجب املرسوم امللكي رقم )  ميالدي١٩٧٦
 واملشاركة واالستئجار واإلجيار اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراءويتمثل نشاط الشركة يف . ١٠١٠٠١٠٧٢٦

للفنادق واملطاعم واملوتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والسياحة والشواطئ اخلاصة على اختالف مستوياا 
ريها، وتقدمي وأحجامها يف املدن والطرق العامة واملناطق السياحية، ومتلك األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة املباين عليها أو تأج

ممارسة كافة األعمال األساسية والوسيطة الالزمة لتنفيذ وجتهيز ومباشرة أوجه وخدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف، 
النشاط املختلفة لألعمال سالفة الذكر مبا يتالءم والغرض املخصصة من أجله، وحتقيق مستوى عال من اخلدمة واخلدمات املقدمة يف 

 .ماكن وجتهيزها مبا يتناسب مع درجتها وذلك بالطريقة اليت يقرها جملس اإلدارةهذه األ
 

فندق صحارى وجممع اجلزيرة شرق  وبيوت املستقبل ، وهيمنشأة مخسة عشرة وتقوم بتشغيلهايبلغ عدد املنشآت اليت تديرها الشركة و
زه نـتموجممع اجلزيرة املدينة  وجممع الداوودية املدينة ويرة بدرجممع اجلز وجممع األندلس للفلل الفاخرة ومنتجع القمر مكارم واملطار

قرية النخيل  وفندق صحارى تبوك وفندق أجياد مكةوقرية اخلليج مكارم  وحديقة الوطن وحديقة الروضة الترفيهية والثمامة الربي
  .مكارم

 
هذا باإلضافة إىل متلك الشركة .  ماريوت العامليةتشغيل فندق الرياض ماريوت الذي تديره شركةتتوىل الشركة اإلشراف على كما 
وستنضم إن شاء اهللا منشآت أخرى عند انتهاء تنفيذها لتتوىل الشركة . )بىن كلية طب األسنان األهليةمباملعروفة (اجلزيرة تاور لبناية 

 .قيد اإلنشاءمازاال ن ي اللذتشغيلها مثل فندق دبلومات مكارم وفندق املدينة مكارم
 

  رأس املالزيادة
 املستثمر ا حالياً من الشركات  يف ستشركاء آخرينتعتزم الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية االستحواذ على حصص 

وهي شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة، وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، وشركة مكة للفنادق احملدودة، وشركة تبوك 
وقد ناقش جملس اإلدارة . احملدودة، وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة، والشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودةللفنادق 

وقد رأي أن عملية االستحواذ فيها غبطة حلملة أسهم . هذا املوضوع من كافة جوانبه يف اجتماعاته اليت انعقدت يف السنوات املاضية
 . بإذن اهللا على الشركة بشكل عام وعلى املسامهني بشكل خاصثارها آملية من فوائد سوف تنعكس شركة الفنادق ملا للع

 
 :خرين يف الشركات املعروض عليها إىل ما يلياآلشركاء حصص الودف الشركة من وراء االستحواذ على 

 .ملاليةنقلة لشركة الفنادق يف جمال املبيعات واألرباح واإلمكانيات ااالستحواذ يشكل أن  .١
 

 .استثمار اإلمكانيات والقدرات املتوفرة لدى الشركات املستحوذ عليها لتطوير وإنشاء وتشغيل مشاريع جديدة .٢
 

تصبح شركة الفنادق شركة فندقية كربى قادرة على النمو وزيادة الرحبية ملصلحة مسامهيها   أنتساهم عملية االستحواذ يفأن  .٣
 .واالقتصاد احمللي بشكل عام



 
ص  

 لخص نشرة اإلصدارمتابع 
 

 

 التقييم
 إلجراء دراسة مستقلة ) شركة احلميد والنمر لالستشاراتسابقاً( شركة بيت االستشارات الوطين  بتعينيشركة الفنادقلقد قامت 

الشركات بشركة الفنادق عن طريق شراء تلك املعروض عليها بغية اندماج الشركات من شركة  لكل عادلةالقيمة حتديد الدف 
من طرفها كما قامت الشركات املعروض عليها . خرين يف تلك الشركات مقابل أسهم مصدرة من شركة الفنادقاآلشركاء الص حص
 اخلراشي لالستشارات اإلدارية إلجراء دراسة مستقلة دف التوصل إىل قيمة عادلة لتلك الشركات بغية االندماج مع  مكتببتعيني

 اليت توصل إليها كال املستشارين لتقييم كل شركة من الشركات املعروض عليها فقد مت استخدام  على النتائج وبناًء.شركة الفنادق
للوصول للقيمة اليت مت االتفاق لكل شركة من الشركات املعروض عليها وذلك   اليت توصل إليها املستشارانلقيمتنيلاملتوسط احلسايب 

 .  ريال للسهم٣٥,١٥ق الذي ستصدر به األسهم اجلديدة هو كما مت االتفاق على أن سعر سهم شركة الفناد. عليها
 

 عن طريق  ريال سعودي١٩٠،٠٦٠،٩٧٠زيادة رأس املال مبقدار سوف يتم استكمال عملية االستحواذ عن طريق  على ذلك بناًءو
االت للسهم الواحد وتكون  ري١٠ بقيمة امسية مقدارها  من الفئة العادية سهماً جديداً من أسهم شركة الفنادق١٩،٠٠٦،٠٩٧إصدار 

 :  يف اجلدول التايلكما هو مبني  واحلصصمعادلة تبادل األسهم
 

  واحلصصمعادلة تبادل األسهم): ٢(اجلدول رقم 

  من شركة الفنادقاملقترح إصدارهاعدد األسهم  الشركة
  لكل حصة٩٤،١٩٨ الرياضشركة 
  لكل حصة١٢٠،٢٩٢ اخلليجشركة 
 ة لكل حص٢٩،٤٤٧ مكةشركة 
  لكل حصة١١،٦٤٣ تبوكشركة 
  لكل حصة٢٢،١٤١ النخيلشركة 
  حصة١،٠٠٠ لكل ٣٥٣،٤٧١ اخلدماتشركة 

  شركة الفنادق: املصدر
 

 ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليها
ف تزيد حصص ملكية بعد االنتهاء من عملية إصدار األسهم واالستحواذ على أسهم شركاء آخرين يف الشركات املعروض عليها، سو

 :فيما يلي جدول حبصص ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليهاو. شركة الفنادق قي تلك الشركات
 

 عدد حصص ونسبة ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليها ):٣(اجلدول رقم 

 بعد عملية االستحواذ قبل عملية االستحواذ
 نسبة امللكية عدد احلصص ةنسبة امللكي عدد احلصص الشركة
 ٪١٠٠,٠٠ ١٢١ ٪٥٠,٤١ ٦١ الرياض
 ٪١٠٠,٠٠ ١٠٣ ٪٥٠,٤٩ ٥٢ اخلليج
 ٪٩٩,٤٤ ٣٥٨ ٪٥١,١١ ١٨٤ مكة
 ٪٩٧,١٤ ١٠٢ ٪٥٢,٣٨ ٥٥ تبوك
 ٪٩٨,٧٣ ٧٨ ٪٥٠,٦٣ ٤٠ النخيل
 ٪٣٠,٠٠ ٣،٠٠٠ ٪١٠,٠٠ ١،٠٠٠ اخلدمات

     حتليل املستشار املايل: املصدر



 
ض  

 صدارملخص نشرة اإلتابع 
 

 

 ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليهاتابع 
وعليه .  من نظام الشركات، فإن الشركة تنقضي يف حال انتقال مجيع احلصص أو مجيع األسهم إىل شريك واحد١٥بناًء على املادة و

تلك  يف حصص امللكية على كامل استحواذ شركة الفنادقعد عملية فإن الصفة القانونية لشركيت الرياض واخلليج سوف تنقضي ب
 الشركات املعروض عليها بقيةأما . الشركتني اللتني ستندجمان بالكامل يف شركة الفنادق مبا هلما من أصول وما عليهما من التزامات

 لشركاء آخرين فيها، ولن تندمج أي وجود حصص  استمراربسببوذلك   كشركات ذات صفة قانونية مستقلةفستستمر يف الوجود
 على كامل حصص امللكية يف تلك  إال إذا متكنت شركة الفنادق من االستحواذمن تلك الشركات بالكامل يف شركة الفنادق

 . الشركات فيما بعد
 

 إجراءات عملية االستحواذ
 :تتمثل أهم إجراءات عملية االستحواذ فيما يلي

 سهماً جديداً ١٩،٠٠٦،٠٩٧" الفنادقشركة "ياحية عرض نشرة تفصيلية إلصدار الشركة السعودية للفنادق واملناطق الس .١
لالستحواذ على حصص شركاء آخرين يف شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة 

 السعودية وشركة مكة للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة والشركة
 .اإلصدارللخدمات الفندقية احملدودة بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على 

 

 عن تنازلال على إقرارات عملية االستحواذ،على ، والذين وافقوا خرين يف الشركات املعروض عليهااآلشركاء توقيع ال .٢
 الفنادق حسب معادلة تبادل األسهم واحلصص حصصهم يف تلك الشركات مقابل حصوهلم على عدد حمدد من أسهم شركة

 . )إقرار التنازل: ٤لطفاً أنظر امللحق رقم  (قد مت بالفعلهذا اإلجراء علماً بأن  .املبينة يف هذه النشرة
 

 . غري عادية لشركة الفنادقعامةموافقة وزارة التجارة والصناعة على الدعوة لعقد مجعية  .٣
 

ية للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية على توصية جملس اإلدارة باالستحواذ على موافقة اجلمعية العامة غري العاد .٤
وشركة اخلدمات، شركاء آخرين يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل ملكية  حصص

 كامل حصص شركة الفنادق على يف شركة الفنادق نتيجة الستحواذبالكامل واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج 
 . يف تلك الشركتنيامللكية

 

 . من هذه النشرة)٦( وامللحق رقم )٥ (امللحق رقم املضمنة يف االندماجتوقيع اتفاقييت  .٥
 

 يوماً من تاريخ شهر ٩٠ خالل يف شركة الفنادق تلك الشركتني شركيت الرياض واخلليج على اندماجدائين عدم معارضة  .٦
 معارضة أولئك الدائنني خالل امليعاد املذكور يظل االندماج موقوفاً إىل أن يتنازل الدائن عن معارضته أو  ويف حال.االندماج

شركة بعدم صحة االعتراض املذكور أو إىل أن تقدم ال على طلب  بناًء"هيئة حسم منازعات الشركات التجارية"إىل أن تقضي 
 . ن آجالً، وإذا مل تقدم معارضة خالل امليعاد املذكور يعترب االندماج نافذاًالشركة ضماناً كافياً للوفاء بدين املعترض إن كا

 

إصدار وتسجيل أسهم شركة الفنادق اجلديدة للشركاء يف الشركات املعروض عليها كل حسب حصته املتفق عليها يف إقرار  .٧
 .التنازل

 

 .ذلك من املتطلبات القانونية إن وجدت وغري  والسجل التجاري والتراخيص لشركة الفنادقيتعديل النظام األساس .٨
 

 .ومن املتوقع االنتهاء من عملية االستحواذ خالل أربعة أشهر من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على عملية زيادة رأس املال



 
  ط

 ملخص نشرة اإلصدارتابع 
 

 

 املطلوب من املسامهني
 : القيام مبا يليستحواذعملية االيتعني على املسامهني احلاليني إلمتام 

لطفاً أنظر ( غري العادية العامة دعوة جملس إدارة الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية للمسامهني النعقاد اجلمعية تلبية .١
سة واستكمال النصاب القانوين النعقاد اجلل) دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١رقم امللحق 

عدد من املسامهني على األقل، فإن تعذر للمرة األوىل فبنصاب  من رأس املال ٪٥٠ ونعدد من املسامهني ميثلوالقاضي حبضور 
ويف حال تعذر .  للشركةي من النظام األساس٣٢بناًء على املادة وذلك للمرة الثانية على األقل  من رأس املال ٪٢٥ ونميثل

ني يف شركة الفنادق من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام احلضور، جيوز توكيل أحد املسامه
منوذج : ٢لطفاً أنظر امللحق رقم  (بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلساا، وذلك بتعبئة منوذج التوكيل امللحق ذه النشرة 

 .أو أحد البنوكوتوقيعه واملصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية  )التوكيل
 

شركاء آخرين يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة ملكية  حصصباالستحواذ على وافقة على توصية جملس اإلدارة امل .٢
مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات، واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق 

 .ل حصص امللكية يف تلك الشركتنينتيجة الستحواذ شركة الفنادق على كام
 

 شركاء آخرين رياالً سعودياً الستكمال علمية االستحواذ على حصص ١٩٠،٠٦٠،٩٧٠فقة على زيادة رأس املال مبقدار ااملو .٣
 .يف الشركات املعروض عليها

 
 رياالً ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ للشركة اخلاصة بتحديد رأس املال ليصبح ياملوافقة على تعديل املادة السادسة من النظام األساس .٤

 .  رياالً سعوديا٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ًسعودياً بدالً من 
 
 )بطاقة التصويت: ٣رقم امللحق لطفاً راجع (
 

 الستفسارا
 :عند حاجتك لالستفسار، يرجى االتصال على العنوان التايل

 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص

 عوديةاململكة العربية الس
 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف

 وليد الشبانات / عناية األستاذ
 أمحد باحارثة/ أو األستاذ

 



 
  ظ

  لشركة الفنادقملخص األداء املايل
 

 
 .جيب قراءة ملخص املعلومات املالية للشركة الواردة أدناه إىل جانب القوائم املالية الواردة يف هذه النشرة

 

  بعض املؤشرات املالية لشركة الفنادق):٤(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦الوصف  

مؤشرات املركز املايل

                ٦٢،٠٨٠،٤٤٨                   ٢٩،٧٩٣،٠٤٢                   ١١،٢٥٥،٨١٩                  ٢٣،٢٩٢،١٣٦نقد لدى البنك والصندوق

              ١٩٧،٢٦٢،٢١٠                 ١٨٦،٢١٩،٨٩٠                 ١٥٣،٤٦٧،٣٤٢                ١١٧،٥١٨،٩٤٣جمموع املوجودات املتداولة

        ١،٤٨٦،٩٦٨،١٦٣           ١،٤٣٣،٨٩٩،٦٢٥           ١،٤٩٦،٢٢٣،١٢٩          ١،٤٠٢،٧٠١،٢٣٥جمموع املوجودات

                ٥٥،٠٠٠،٠٠٠                   ٥٧،٧٢٢،٣٦٠                   ٥٤،٠٣٥،٣٤٤                  ٣٤،١٤٧،٨٤٤قروض طويلة األجل

              ٥٧٢،٤٤٠،٩٧٩                 ٥٦٢،٧٥٧،١٨٨                 ٥٩٥،٣٨٢،٨٦٠                ٥٣٣،١٥٠،٣٦٣جمموع املطلوبات غري املتداولة

           ٧٦٩،٢٤٧،١٧٠              ٧٧٠،٦٣٣،٦٨٣              ٧٩٨،٨٦١،٥٥٤             ٧٥٠،٧٢٦،٢٠٧جمموع حقوق امللكية

مؤشرات قائمة الدخل

              ١١٩،٧٢٤،٤٧٩                 ٢١٩،٥٩٩،٥٥٧                 ١٨١،٠٤٣،٧٨٣                ١٤٥،٣٩٥،٧٦٢إيرادات النشاط

                ٥٢،٩٩٣،٤٠٤                   ٩١،٣٧٩،١٧٨                   ٧٢،٦٤٦،١٢١                  ٥٠،٨٣٣،٥٤٨جممل ربح النشاط

             ٢٨،١٩٧،٨٢٩                ٤١،١٩٥،٩٠٩                ٧٩،٥٧٩،٧٠٩               ٤٠،٣٨٧،٢٣٨الصايف بعد الزكاة الشرعية

مؤشرات قائمة التدفقات النقدية

                 ٥٩،٦٣٣،٤٤٥                     ٣٥،١٧٦،١٦٤                     ٨٥،٧٥٨،٨٧٩                    ٧٠،٢٠١،١٨٥صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

                (٣٠،٧٥٧،١٣٢)                     ٧٢،٢١٠،٩٤٦                 (١٢٨،٢٣٩،٢٦٧)                  (٤٠،٨٢٩،٠١٠)صايف النقدية الناجتة من (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

                   ٣،٤١١،٠٩٣                   (٨٨،٨٤٩،٨٨٧)                     ٣٠،٤٤٤،٠٧١                  (٢٣،٠٢٥،٥٢٧)صايف النقدية (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

مؤشرات أساسية

٣,٧٠%(٤,٢%)٦,٦٧%٠,٧٧%نسب منو املوجودات

(٠,٢%)(٣,٥%)٦,٤١%١,١٧%نسب منو حقوق امللكية

ال ينطبق(٤٨,٢%)٩٧,٠٤%٣١,٥٠%منو صايف الدخل

٠,٩٩١,٥١,٨٥١,٣٦نسبة التداول

ال ينطبق                               ١٠,٣                              (٥٠,٩)                             (٦٦,٤)فترة التحول إىل نقد (يوم)

ال ينطبق                              ٠,٢٨                              ٠,٢٣                             ٠,١٩معدل دوران حقوق امللكية

٢٣,٥٥%١٨,٧٦%٤٣,٩٦%٢٧,٧٨%هامش صايف الربح

ال ينطبق٥,٢٥%١٠,٢٧%٥,٤١%العائد على حقوق امللكية

٥١,٧٣%٥٣,٧٤%٥٣,٣٩%٥٣,٥٢%حقوق امللكية إىل املوجودات

املصدر:  حتليل املستشار املايل  
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 ٩٩.......................................................................................مة عن الشركةخلفية عا
 ٩٩.................................................................................................امللكية احلالية

 ١٠١......................................................................................جملس املديرين واملوظفني
 ١٠٢..............................................................................................وصف األعمال

 ١٠٣..................................................................................................األداء املايل

 ١٠٩.............................................شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 ١٠٩......................................................................................خلفية عامة عن الشركة

 ١٠٩................................................................................................امللكية احلالية
 ١١٠......................................................................................جملس املديرين واملوظفني

 ١١١..............................................................................................وصف األعمال
 ١١١..................................................................................................األداء املايل

 ١١٧............................................شركة تبوك: املعروض عليهاات عن الشركات معلوم
 ١١٧......................................................................................خلفية عامة عن الشركة

 ١١٧................................................................................................امللكية احلالية
 ١١٨......................................................................................جملس املديرين واملوظفني

 ١١٨..............................................................................................وصف األعمال
 ١١٩..................................................................................................األداء املايل

 ١٢٥..........................................شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 ١٢٥......................................................................................خلفية عامة عن الشركة

 ١٢٥................................................................................................امللكية احلالية
 ١٢٦......................................................................................ين واملوظفنيجملس املدير

 ١٢٦..............................................................................................وصف األعمال
 ١٢٧..................................................................................................األداء املايل

 ١٣٣.........................................شركة اخلدمات: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 ١٣٣......................................................................................خلفية عامة عن الشركة

 ١٣٣................................................................................................امللكية احلالية
 ١٣٤......................................................................................جملس املديرين واملوظفني

 ١٣٥..............................................................................................وصف األعمال
 ١٣٦..................................................................................................األداء املايل

 ١٤٢......................................................استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرة
 ١٤٢......................................................................................................مةمقد

 ١٤٣............................................................................................أسباب االستحواذ
 ١٤٣.................................................................................إجيابيات وسلبيات االستحواذ

 ١٤٤......................................................................................................التقييم



 
  ق

 تابع جدول احملتويات
 

 

 الصفحة العنوان
 ١٤٦....................................................................... واحلصص تبادل األسهملاحتساب معد

 ١٤٧............................................................................................قرار جملس اإلدارة
 ١٤٨........................................................................................توزيع األسهم اجلديدة

 ١٥٢................................................................................أسهم الفنادق املقترح إصدارها
 ١٥٤.........................................................كات املعروض عليهانسبة ملكية شركة الفنادق يف الشر

 ١٥٥....................................................................................إجراءات عملية االستحواذ
 ١٥٦........................................................................................املطلوب من املسامهني

 ١٥٧.....................................................................................عملية االستحواذأطراف 

 ١٥٨.....................................................................املستندات املتوفرة لالطالع
 ١٥٨....................................................................................االستفسار 
 ١٥٩........................................................................................املالحق

 ١٥٩.....................................دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة): ١(امللحق 
 ١٦٠...................................................................................وكيلمنوذج الت): ٢(امللحق 
 ١٦١..................................................................................بطاقة التصويت): ٣(امللحق 
 ١٦٢.....................................................................................إقرار التنازل): ٤(امللحق 
 ١٦٣.................................................................مع شركة الرياض االندماج اتفاقية): ٥(امللحق 
 ١٦٩..................................................................اتفاقية االندماج مع شركة اخلليج): ٦(امللحق 



 
  ك

 اجلداول
 

 

 الصفحة رقم اجلدول
 ج.........................................................................أعضاء جملس اإلدارة): ١(اجلدول رقم 
 ص................................................................بادل األسهم واحلصصمعادلة ت): ٢(اجلدول رقم 
 ص...........................عدد حصص ونسبة ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليها): ٣(اجلدول رقم 
 ظ..........................................................بعض املؤشرات املالية لشركة الفنادق): ٤(اجلدول رقم 
 ٨.................................أغراض الزيارات للقادمني على الرحالت السياحية احمللية والوافدة): ٥(اجلدول رقم 
 ٩......................................ء القادمني على الرحالت السياحية احمللية والوافدةأماكن إيوا): ٦(اجلدول رقم 
 ٩................................م مع التوزيع حسب املناطق ٢٠٠٦إحصائية الفنادق باململكة لعام ): ٧(اجلدول رقم 
 ١٠.....................................نسب إشغال الفنادق ومتوسط عدد األشخاص ومدة اإلقامة ):٨(اجلدول رقم 
 ١١......م مع التوزيع حسب املناطق٢٠٠٦ملكة لعام إحصائية منشآت الوحدات السكنية املفروشة بامل ):٩(اجلدول رقم 
 ١١.........نسب إشغال منشآت الوحدات السكنية املفروشة ومتوسط عدد األشخاص ومدة اإلقامة ):١٠(اجلدول رقم 
 ١٢...............................وجهة الزوار احملليني والوافدين من اخلارج حسب مناطق اململكة): ١١(اجلدول رقم 
 ١٢....................حة الداخلية بشكل عام ومرافق اإليواء بشكل خاصإنفاق الزائرين على السيا ):١٢(اجلدول رقم 
 ١٣............................إنفاق الزائرين على مرافق اإليواء بشكل عام والفنادق بشكل خاص ):١٣(اجلدول رقم 
 ٢٣.................................................................معلومات عن ملكية األسهم): ١٤(اجلدول رقم 
 ٢٣......................................................عدد أسهم ونسبة ملكية كبار املسامهني): ١٥(اجلدول رقم 
 ٢٥...........................................................إدارة شركة الفنادقأعضاء جملس ): ١٦(اجلدول رقم 
 ٣٧....................................................أمساء ونسب ملكية الشركات املستثمر ا): ١٧(اجلدول رقم 
 ٣٨.........................................................األقساط املتبقية من أرصدة القروض): ١٨(اجلدول رقم 
 ٣٨........................................................................األولحركة القرض ): ١٩(اجلدول رقم 
 ٣٩........................................................................الثاينحركة القرض ): ٢٠(اجلدول رقم 
 ٤٠.......................................................................حركة القرض الثالث): ٢١(اجلدول رقم 
 ٤٠..........................................................................االلتزامات احملتملة): ٢٢ (اجلدول رقم

 ٤١.............................................م٢٠٠٧عام سعر إغالق سهم الفنادق منذ بداية ): ٢٣(اجلدول رقم 
 ٤١..................................األعوام املاضيةبعض متوسط سعر إغالق سهم الفنادق خالل ): ٢٤(اجلدول رقم 
 ٥٨....................................................قائمة املركز املايل املوحدة لشركة الفنادق): ٢٥(اجلدول رقم 
 ٥٩.........................................................املوحدة لشركة الفنادققائمة الدخل ): ٢٦(اجلدول رقم 
 ٦٠................................................قائمة التدفقات النقدية املوحدة لشركة الفنادق): ٢٧(اجلدول رقم 
 ٦١.....................................................نسب النمو لبعض البنود يف القوائم املالية): ٢٨(اجلدول رقم 
 ٦٢..............................................................................نسب السيولة): ٢٩(اجلدول رقم 
 ٦٣.......................................................................نسب كفاءة التشغيل): ٣٠(اجلدول رقم 
 ٦٤......................................................................ليةنسب الرحبية التشغي): ٣١(اجلدول رقم 
 ٦٥.....................................................................نسب هيكلة رأس املال): ٣٢(اجلدول رقم 
 ٦٦......................................................تفاصيل إيرادات النشاط لشركة الفنادق): ٣٣(اجلدول رقم 
 ٧٦.........................................................أمساء ونسب ملكية الشركات التابعة): ٣٤(اجلدول رقم 
 ٧٧...................................................................الشركاء يف شركة املدينة): ٣٥(اجلدول رقم 



 
  ل

 اجلداول
 

 

 الصفحة رقم اجلدول
 ٧٧..................................................اء جملس املديرين يف شركة املدينةأمساء أعض ):٣٦(اجلدول رقم 
 ٧٩.............................................................قائمة املركز املايل لشركة املدينة): ٣٧(اجلدول رقم 
 ٨٠..................................................................قائمة الدخل لشركة املدينة): ٣٨(اجلدول رقم 
 ٨١.........................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة املدينة): ٣٩(اجلدول رقم 
 ٨٢..............................................بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة املدينة): ٤٠(اجلدول رقم 
 ٨٤............................................أمساء ونسب ملكية الشركات األخرى املستثمر ا): ٤١(اجلدول رقم 
 ٩٠..................................................................الشركاء يف شركة الرياض): ٤٢(اجلدول رقم 
 ٩١.................................................أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة الرياض): ٤٣(اجلدول رقم 
 ٩٤............................................................قائمة املركز املايل لشركة الرياض): ٤٤(اجلدول رقم 
 ٩٥................................................................ الرياضقائمة الدخل لشركة): ٤٥(اجلدول رقم 
 ٩٦.......................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة الرياض): ٤٦(اجلدول رقم 
 ٩٧.............................................بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة الرياض): ٤٧(اجلدول رقم 
 ٩٨..............................................................صيل إيرادات شركة الرياضاتف): ٤٨(اجلدول رقم 
 ١٠٠..................................................................الشركاء يف شركة اخلليج): ٤٩(اجلدول رقم 
 ١٠١.................................................ديرين يف شركة اخلليجأمساء أعضاء جملس امل ):٥٠(اجلدول رقم 
 ١٠٤............................................................قائمة املركز املايل لشركة اخلليج): ٥١(اجلدول رقم 
 ١٠٥................................................................قائمة الدخل لشركة اخلليج): ٥٢(اجلدول رقم 
 ١٠٦.......................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة اخلليج): ٥٣(اجلدول رقم 
 ١٠٧.............................................بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة اخلليج): ٥٤(اجلدول رقم 
 ١٠٩....................................................................الشركاء يف شركة مكة): ٥٥ (اجلدول رقم

 ١١٠...................................................أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة مكة ):٥٦(اجلدول رقم 
 ١١٢..............................................................قائمة املركز املايل لشركة مكة): ٥٧(اجلدول رقم 
 ١١٣..................................................................قائمة الدخل لشركة مكة): ٥٨(اجلدول رقم 
 ١١٤.........................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة مكة): ٥٩(اجلدول رقم 
 ١١٥...............................................عض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة مكةب): ٦٠(اجلدول رقم 
 ١١٧...................................................................الشركاء يف شركة تبوك): ٦١(اجلدول رقم 
 ١١٨..................................................أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة تبوك ):٦٢(اجلدول رقم 
 ١٢٠.............................................................قائمة املركز املايل لشركة تبوك): ٦٣(اجلدول رقم 
 ١٢١..................................................................قائمة الدخل لشركة تبوك): ٦٤(اجلدول رقم 
 ١٢٢........................................................ قائمة التدفقات النقدية لشركة تبوك):٦٥(اجلدول رقم 
 ١٢٣..............................................بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة تبوك): ٦٦(اجلدول رقم 
 ١٢٥..................................................................الشركاء يف شركة النخيل): ٦٧(اجلدول رقم 
 ١٢٦.................................................أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة النخيل ):٦٨(اجلدول رقم 
 ١٢٨...........................................................قائمة املركز املايل لشركة النخيل): ٦٩(اجلدول رقم 
 ١٢٩................................................................قائمة الدخل لشركة النخيل): ٧٠(اجلدول رقم 
 ١٣٠.......................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة النخيل): ٧١(اجلدول رقم 



 
  م

 اجلداول
 

 

 الصفحة رقم اجلدول
 ١٣١.............................................بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة النخيل): ٧٢(اجلدول رقم 
 ١٣٣................................................................الشركاء يف شركة اخلدمات): ٧٣(اجلدول رقم 
 ١٣٤...............................................أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة اخلدمات ):٧٤(اجلدول رقم 
 ١٣٧.........................................................قائمة املركز املايل لشركة اخلدمات): ٧٥(اجلدول رقم 
 ١٣٨..............................................................قائمة الدخل لشركة اخلدمات): ٧٦(اجلدول رقم 
 ١٣٩.....................................................قائمة التدفقات النقدية لشركة اخلدمات): ٧٧(اجلدول رقم 
 ١٤٠..........................................ة بشركة اخلدماتبعض أهم مؤشرات األداء اخلاص): ٧٨(اجلدول رقم 
 ١٤٥...............القيمة العادلة للشركات املعروض عليها اليت توصل إليها كل استشاري على حدة): ٧٩(اجلدول رقم 
 ١٤٥................القيمة العادلة للشركات املعروض عليها اليت توصلت إليها األطراف ذات العالقة): ٨٠(اجلدول رقم 
 ١٤٦............................................ملعروض عليهاقيمة احلصة الواحدة يف الشركات ا): ٨١(اجلدول رقم 
 ١٤٧.............................................................معادلة تبادل األسهم واحلصص): ٨٢(اجلدول رقم 
 ١٤٨.........................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة الرياض): ٨٣(اجلدول رقم 
 ١٤٩..........................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة اخلليج): ٨٤(اجلدول رقم 
 ١٥٠............................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة مكة): ٨٥(اجلدول رقم 
 ١٥١...........................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة تبوك): ٨٦(اجلدول رقم 
 ١٥١..........................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة النخيل): ٨٧(اجلدول رقم 
 ١٥٢........................................عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة اخلدمات): ٨٨(اجلدول رقم 
 ١٥٢..................................ى حدةجمموع عدد األسهم املقترح إصدارها لكل شركة عل): ٨٩(اجلدول رقم 
 ١٥٤.........................عدد حصص ونسبة ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليها): ٩٠(اجلدول رقم 
 ١٥٧......................................................................معادلة تبادل األسهم): ٩١(اجلدول رقم 
 ١٥٧.......................................ملكية أسهم شركة الفنادق بعد عملية زيادة رأس املال): ٩٢(اجلدول رقم 

 
 



 

 
١  

 املصطلحات والتعريفات
 

 

 أ
 السعودية  اهليكل التنظيمي للشركةاملستويات اإلدارية العليا يفيف املديرون واإلدارة العليا  : اإلدارة

 . للفنادق واملناطق السياحية ما مل يدل السياق على غري ذلك
 

 االستحواذ أو عملية االستحواذ
 كل من شركة آخرين يفصص شركاء الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية حلشراء   :  أو الصفقةأو صفقة االستحواذ

الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة وشركة مكة 
للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة 

 .شركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودةالو
 

شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة ودات وحقوق كل من انتقال ملكية مجيع موج : ندماجاال
 واملسؤولية عن مجيع خصوم والتزامات تلك وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة

شركة الفنادق على كامل الستحواذ الشركتني إىل شركة الفنادق للمناطق السياحية نتيجة 
 . حصص امللكية يف تلك الشركتني

 

 ح
شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق الشركاء يف ملكية حصص  : خرين آحصص شركاء

السياحية احملدودة وشركة مكة للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل 
على  والذين وافقوا شركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودةالللمناطق السياحية احملدودة و

 .شركة الفنادقكات املعروض عليها مقابل أسهم يف الشرتلك مبادلة حصصهم يف 
 

 ش
 .الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية ما مل يدل السياق على غري ذلك : الشركة

 

ودة وشركة شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملد : املعروض عليهاالشركات 
مكة للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية 

 .جمتمعة شركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودةالاحملدودة و
 

 .الشركة اإلعالمية خلدمات التسويق والعالقات العامة احملدودة  : الشركة اإلعالمية
 

 .نادق احملدودةشركة تبوك للف  : شركة تبوك
 

 . احملدودةشركة السعودية للخدمات الفندقيةال  : شركة اخلدمات
 

 .شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة : شركة اخلليج
 

 .شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة : شركة الرياض
 

 .الشركة الوطنية للسياحة احملدودة : شركة سياحية
 

 .سعودية للفنادق واملناطق السياحيةالشركة ال : شركة الفنادق
 

 .شركة املدينة للفنادق احملدودة : شركة املدينة



 

 
٢  

 ملصطلحات والتعريفاتتابع ا
 

 
 .شركة مكة للفنادق احملدودة : شركة مكة

 

 .شركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة : شركة النخيل
 
 

 م
 .ةالشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحي : املصدر

 

 غري  ما مل يدل السياق علىإدارة الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية احملدودةجملس  : جملس اإلدارة
 .ذلك

 

 ن
على حصص ملكية شركاء ستحواذها ا واملتعلقة بواليت أعدا شركة الفنادقهذه النشرة  : نشرة اإلصدار أو النشرة

 .الشركات املعروض عليهاآخرين يف 
 

 هـ
 .هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية : يئةاهل
 

 أسلوب الترقيم املتبع
 يقرأ عشرة آالف ١٠،٥٠٠العدد : مثال ذلك. للتفريق بني خانات األلوف يف العدد الصحيح : )،(الفاصلة املعقوفة ألعلى 

 .ومخسمائة
 

عشرة فاصلة مخسة من :  يقرأ١٠,٥العدد : مثال ذلك. ةللداللة على خانة األعداد العشري : ), (ألسفلالفاصلة املعقوفة 
فاصلة مخسة من عشرة آالف ومخسمائة :  يقرأ١٠،٥٠٠,٥والعدد . عشرة، أو عشرة ونصف

 .نصفعشرة أو عشرة آالف ومخسمائة و
 

 



 

 
٣  

 ةعوامل املخاطر
 

 
أدناه، وقد  املبينةة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة يتعني على كل مساهم يف شركة الفنادق دراسة كافة املعلومات اليت حتتويها هذه النشر

تتأثر شركة الفنادق ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية بشكل سليب وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل 
رى مل يتسىن لإلدارة أن حتددها أو اليت يف الوقت احلايل أا مهمة، أو أي خماطر أخ) اإلدارة(املخاطرة اليت تعتقد إدارة شركة الفنادق 

 حدوث إحدى أو بعض املخاطر إىل اخنفاض سعر األسهم يف يؤديقد وتعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية جوهرية، 
 . من قيمة أسهمهاًشركة الفنادق جزءاحلايل يف ساهم املالسوق وقد خيسر 

 
كة الفنادق أن الزيادة املقترحة يف رأس مال شركة الفنادق وإصدار األسهم اجلديدة ستستخدم ينبغي أن يدرك املساهم احلايل يف شرو

مما يترتب عليه زيادة حصص ملكية شركة الفنادق يف تلك الشركات الشركات املعروض عليها  يف يف شراء حصص شركاء آخرين
قد تشترك مع شركة الفنادق يف مواجهة كات املعروض عليها إن الشر. االندماج الكامل لشركيت الرياض واخلليج يف شركة الفنادقو

ا بعض عوامل املخاطرة وقد تواجه عوامل خماطرة خاصة ا، كما أن أي عملية استحواذ واندماج تواجه عوامل خماطرة خاصة ذ
امة غري العادية على اقتراح زيادة عليه فإن على مساهم شركة الفنادق أن يدرك بأنه يف حالة موافقة اجلمعية الع. النوع من العمليات

شركيت واالندماج مع على حصص شركاء آخرين يف الشركات املعروض عليها رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة واالستحواذ 
يف  أيضاً ستضع الشركة  فإن هذه العملية،االندماجو وفوائد عملية االستحواذ أسسنه إضافة إىل ما مت ذكره عن أ الرياض واخلليج

 االستحواذإمتام عملية مواجهة عوامل خماطرة جديدة إضافة إىل تلك اليت تواجهها شركة الفنادق ومسامهيها قبل زيادة رأس املال و
 . واالندماج

 

 احمليطةبالظروف املخاطر املتعلقة 
 :ارتباط النمو االقتصادي يف اململكة بأسعار النفط

وبالرغم من أن غالبية السكان يف اململكة يعملون يف .  منوه على النفط بشكل أساسي يفعموماًيعتمد االقتصاد السعودي واخلليجي 
نشاطات غري مرتبطة بالنفط واستخراجه وتصنيعه وتكريره، إال أن العجلة االقتصادية يف اململكة معتمدة بشكل كبري على عوائد بيع 

 يف عام  إمجايل إيراداا من٪٩٠الـ  واليت قاربتالدولة إيرادات  النفط من نسبة كبرية من هالنفط يف األسواق العاملية ملا يشكل
إن اعتماد االقتصاد . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨م وفقاً للتقرير السنوي الثالث واألربعني ملؤسسة النقد العريب السعودي الصادر يف عام ٢٠٠٦

ومبا أن شركة الفنادق تعمل من ضمن . لسلعةعلى سلعة واحدة بشكل عام جيعله عرضة لتقلبات مفاجئة نتيجة لتقلبات أسعار تلك ا
 .منظومة االقتصاد السعودي، فإن األداء املايل للشركة سيتأثر سلباً مع اخنفاض سعر النفط عاملياً بسبب تأثري األخري على اقتصاد اململكة

 

 :معدل اإلنفاق للفرد املقيم يف اململكة
 من املتحققفمثالً هناك اإليراد .  اليت تقوم الشركة بإدارانشآتركة أو امل اليت متتلكها الشللمنشآتهناك عدد من مصادر الدخل 

العاملة يف واملؤسسات  يف اجملمعات اليت تديرها الشركة وهناك اإليراد الناشئ من إقامة الشركات الوحدات السكنية والتجارية تأجري
 عترب قدرة الفرد على اإلنفاق من أهمتمع ذلك و. لشركة أو متتلكها تديرها امنشآتلدى اليت اململكة املؤمترات والندوات يف القاعات 

 قدرته زادت معهوبشكل عام، كلما زاد معدل دخل الفرد املقيم يف اململكة، .  مصادر الدخل اليت تعتمد عليها الشركةاملؤثرات على
، وتزيد معه قدرته على اإلقامة يف فنادق يف مدن زهات أو مدن املالهيـمرافق ترفيهية مثل احلدائق أو املتناإلنفاق الستخدام على 

 مصاريفه املرتبطة اويف حال قلت قدرة الفرد اإلنفاقية، فإنه من املرجح أن تقل معه. اململكة املختلفة خالل الرحالت السياحية الداخلية
يف حال حصل هناك  للتقليل منهااملرجحة نه من األنشطة األوىل فإ نشاطاً كمالياً  يعتربالنشاط السياحي وألن. بالسياحة والترفيه

 . وبذلك قد تتأثر إيرادات الشركة سلباً مع اخنفاض معدل دخل الفرد وقدرته اإلنفاقية.اخنفاض يف معدل دخل الفرد
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 ةعوامل املخاطرتابع 
 

 

 بالظروف احمليطةاملخاطر املتعلقة تابع 
 : املناخية واألحوال اجلويةالظروف

 اململكة، تغلب احلرارة  غربباستثناء بعض املناطق يف جنوبو. شكل كبري بالتغريات املناخية واألحوال اجلويةيتأثر سوق السياحة ب
وتعترب شبه اجلزيرة .  يف املناطق الوسطى وشديد الرطوبة يف املناطق الساحليةاجلفافأنه شديد والذي يتسم ب البالداملرتفعة على طقس 

 احلركة السياحية يف اململكة بسبب ملذلك يعترب املناخ من أكثر املعيقات أما. رملية بشكل مومسيالعربية عرضة لعدد من العواصف ال
وقد حيولون ، غري مواتية اجلوية األحوال يف األوقات اليت تكون فيها  السياحية الداخلية احلركةيف  واملقيمنيتردد عدد كبري من املواطنني

 لذا فقد تتأثر إيرادات الشركة .يها درجات احلرارة عن درجات احلرارة السائدة يف اململكة تقل فبلداٍن أخرىالسفر إىل  وجهتهم يف
 .سلباً بسبب التقلبات املناخية وارتفاع درجات احلرارة خالل السنة وخصوصاً يف فترة الصيف

 

 :سياسة منح تأشريات الزيارة
كما مت استحداث عدد من تأشريات .  يف املناطق املختلفةللمقيمنيينية شهدت اململكة يف السنوات األخرية توجهاً حنو تسهيل احلركة الب

كما مت تسهيل إجراءات منح التأشريات لبعض الدول حبيث .  مثل تأشريات السياحة والعمل منهاالدخول وزاد الطلب على عدد آخر
 قدرة اململكة على استيعاب األعداد الوافدة ومع زيادة. من سفارات اململكة يف تلك الدولمباشرة أصبح باإلمكان إصدار التأشرية 

أن السرعة يف استصدار التأشريات  إال. سنوياً لزيارة بيت اهللا احلرام ومسجده النبوي، زاد عدد التأشريات املمنوحة للحجاج واملعتمرين
وهناك رابط قوي بني عدد . لبلدان األخرىواملرونة يف إعطائها تبقى عرضة لعدد من العوامل السياسية والعالقات الثنائية بني اململكة وا

 ومن .على املرافق السياحية املختلفة الوافدونه رالدخل الذي يدو ،سنوياً لزيارة اململكة ألغراض متعددة للوافدينالتأشريات املمنوحة 
ؤثر على عدد الوافدين إىل هنا، ويف حال أصبحت هناك عوائق إلصدار التأشريات إىل اململكة أو زادت تلك العوائق، فإن ذلك قد ي

 .ينخفض الطلب على املرافق اليت تديرها الشركة كالفنادق واملنتجعات واحلدائق وغريهاقد اململكة، وبذلك 
 

 :واألمين السياسي االستقرار
لكة يف ولقد شهدت املم. يتأثر القطاع السياحي الداخلي بالوضع السياسي واألمين يف املنطقة بشكل عام واململكة بشكل خاص

السنوات القليلة املاضية أحداثاً إرهابية أثرت سلباً على القطاع السياحي الداخلي نتيجة إلحجام الكثريين عن القيام بأنشطة سياحية 
ومع أنه لوحظ اخنفاض . بسبب التخوف من األوضاع األمنية وختوف الزوار ورجال األعمال من زيارة اململكة بسبب تلك األوضاع

مد يف تلك النشاطات اهلدامة مع قدرة الدولة على حماربتها واحلد منها بشكل ملحوظ نتيجة للنجاحات املتكررة لألجهزة كبري وهللا احل
 التأثري السليب الذي ميكن أن حتدثه تلك األحداث على القطاع الفندقي والترفيهي وعلى الشركة يف  احتمالاألمنية، إال أن ذلك ال يلغي
 .قبل ال مسح اهللاحال لو تكررت يف املست

 

 :اتارتفاع أسعار األراضي والعقار
ومع أن الشركة تستفيد من ارتفاع أسعار . يشهد قطاع األراضي والعقارات يف اململكة ارتفاعاً قياسياً باألسعار نتيجة لعوامل متعددة

ر األراضي مرتفعة إىل حد كبري قد يؤثر على قدرة اإلجيار فيما يتعلق باجملمعات السكنية والتجارية اليت تقوم بتأجريها، إال أن بقاء أسعا
الشركة على التوسع يف النشاطات الفندقية والترفيهية ألنه ستزيد معه كلفة أي نشاط توسعي مستقبلي له عالقة بشراء أراض لبناء 

خرى ذات عالقة بنشاط منشآت فندقية أو ترفيهية عليها أو شراء أو استئجار مبان وعقارات جاهزة لنفس األغراض أو ألغراض أ
 . الشركة
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 بالسوقاملخاطر املتعلقة 
 :املنافسة مع السياحة اخلارجية

ويفضل الغالبية العظمى من الوافدين قضاء عطلهم وخاصة الصيفية يف بلدام .  يف فترات العطل الرمسيةالداخلييتركز النشاط السياحي 
ومع أن السياحة الداخلية تنشط يف أيام . خارجيةاطنون السعوديون بني السياحة الداخلية والسفر إىل دول األصلية، بينما خيتار املو

ومع زيادة القدرة التنافسية للمناطق . جازة طويلةعندما تكون فترة اإل يف فترة الصيف شديدة تواجه منافسة إال أاالعطل القصرية، 
 .دي إىل اخنفاض يف النشاط السياحي الداخلي، وبذلك قد تنخفض إيرادات الشركةالسياحية خارج اململكة، فإن ذلك قد يؤ

 
 :املنافسة مع الشقق املفروشة

بالرغم من أن شركة الفنادق والشركات املعروض عليها تدير عدداً من الفنادق واملنتجعات السياحية البارزة يف اململكة، إال أا تواجه 
ومع زيادة .  مغرية ومشجعةاًة بسبب انتشارها اجلغرايف وازدياد عددها بشكل كبري ومنحها أسعارمنافسة من منشآت الشقق املفروش

 .لشركةاألداء املايل لؤثر سلباً على  فإن ذلك قد يالشقق املفروشةمنشآت  منافسة
 

 :املنافسة مع الشركات الفندقية األخرى
دمات الفندقية يف اململكة، مما زاد من قدرا التنافسية يف هذا اجملال وزاد شركة الفنادق من أوائل الشركات العاملة يف قطاع اخل تعترب

حتقيق الشركة لنجاحات طيبة خالل السنوات املتراكمة وحتسن ظروف القطاع الفندقي ورغم . من خربا يف معرفة أحوال السوق
لشركة يف جمال اخلدمات الفندقية، مبا يف ذلك  إىل الدخول إىل نفس القطاع ومنافسة ا جديدةوالسياحي ككل، فقد تسعى شركات

نشآت ملوتشكل الزيادة يف افتتاح عدد من الفنادق اهلامة والعاملية يف اململكة حتدياً جديداً . إدارة الفنادق واملنتجعات واملرافق الترفيهية
  . تقل معه حصة الشركة يف السوقحدة املنافسة وبذلكشركة الفنادق ومنشآت الشركات املعروض عليها، ألن ذلك قد يزيد من 

 

 :تنوع وسائل الترفيه داخل املدن الرئيسية
 من األنشطة الترفيهية اًالشركة والشركات املعروض عليها منافسة حادة من اجملمعات التجارية اليت توفر عدديواجه قطاع الترفيه لدى 

دائق الترفيهية املنتشرة قد بدأت بتوفري نشاطات متنوعة أيضاً مما يزيد كما أن احل. املتنوعة واليت تستقطب العائالت املقيمة يف اململكة
ويف . الضغط على الشركة والشركات املعروض عليها البتكار نشاطات متنوعة تسعى الستقطاب شرحية أوسع من املواطنني واملقيمني

طات جذابة، فإا قد تبدأ خبسارة عدد من  الشركة والشركات املعروض عليها من ابتكار نشا قطاع الترفيه لدىحال عدم قدرة
 .مرتاديها والذين قد يفضلون الذهاب إىل اجملمعات التجارية واحلدائق األخرى واستخدام اخلدمات الترفيهية اليت توفرها

 

 :املومسية
 عليها مومسية إىل حد ماتعترب معظم إيرادات الشركة والشركات املعروض و. يتميز القطاع السياحي والفندقي باملومسيةبشكل عام، 

وهذا ينطبق تقريباً على مجيع . ، حيث تتركز تلك اإليرادات يف فترة العطل الرمسية وعطلة اية السنة الدراسيةبسبب طبيعة النشاط
علها وتشكل اإليرادات املومسية ضغطاً على السيولة يف تلك الشركات مما جي. الشركات العاملة يف السوق ما مل تنوع يف أنشطتها

لديها حبيث يتناسب العاملني كما أن النشاط املومسي جيعل الشركة جمربة على تنظيم عدد . مضطرة إلدارة نقدها بشكل شديد الفعالية
ويف حال حصول أي تراجع يف اإليرادات املومسية، فإن ذلك يشكل ضغطاً على وضع . عددهم مع نشاط املنشآت وأوقات الذروة

 خصوصاً أن الشركات العاملة يف جمال الفنادق عموماً لديها نفقات ثابتة قد ال ميكن تقليصها يف وقت قصري الشركة املايل والنقدي،
 .استجابة الخنفاض الطلب
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 بشركة الفنادقاملخاطر املتعلقة 
 :عمل الشركة يف جمال واحد

مما حيسن  يزيد من خربة الشركة يف هذا اجملال  والفندقيالسياحيالقطاع الت متقاربة يف يف جماشركة الفنادق  إن تركز معظم أعمال
يعرض الشركة ملخاطر التأثر بالتغريات السلبية اليت ميكن أن حتدث يف القطاع قد عدم التنوع يف النشاط  لكن. من فرص جناحها فيه

 . والفندقيالسياحي
 

 :استمرارية اإلدارة واملوظفني
وإذا ما خسرت الشركة خدمات إدارا احلالية .  على استمرارية اإلدارة احلالية للشركة وموظفيها الرئيسينيتعتمد الشركة يف جناحها

 .واملوظفني الرئيسيني ألي سبب، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على أدائها
 

 :السعودة
املوافق (هـ ١/٦/١٤٢٣صادر يف  موظفاً، فإا مطالبة مبقتضى تعميم وزارة العمل ال٢٠يزيد عن مبا أن عدد موظفي الشركة 

 ٥٠ وبالعودة إىل قرار جملس الوزراء رقم  . من إمجايل عدد العمالة لديها٪٣٠باالحتفاظ بنسبة سعودة ال تقل عن ) م١٠/٨/٢٠٠٣
فإن عدم استيفاء املؤسسة أو الشركة اللتزامات السعودة املنصوص عليها يف ) م٢٧/٩/١٩٩٤املوافق (هـ ٢١/٤/١٤١٥الصادر يف 

 :ذلك القرار ميكن أن خيضع لواحد أو أكثر من العقوبات التالية
 .وقف منح تأشريات العمل للشركة •
 .عمليات نقل الكفالة إىل الشركة وقف •
 .نافسة على العطاءات احلكوميةاستبعاد الشركة من امل •
 .رفض طلب احلصول على قروض حكومية •
 .قطاع اخلاصرفض طلب احلصول على معونات حكومية ضمن برنامج دعم ال •

٪ ١٠املقاوالت والصيانة والنظافة والتشغيل ومت حتديد نسبة السعودة فيها بـ  الوظائف املتعلقة بإال أنه قد مت يف القرار املذكور استثناء
معظم موظفيها  فإن ومعلوم أنه حسب طبيعة نشاط شركة الفنادق. ٪ يف هذه الوظائف٣٠ألنه يصعب يف الوقت احلاضر حتقيق نسبة 

٪ ٢٤ككل يف الشركة سعودة  الوتبلغ نسبة.  وحنو ذلكيتولون نظافة الغرف وتشغيل املنشآت الترفيهية واحلدائقمن الفنيني الذين م ه
أما الوظائف اإلدارية واملالية فإن نسبة السعودة فيها . الفنينيوهي حمسوبة على أساس مجيع العاملني يف الشركة مبن فيهم العاملني حالياً 

 وحيث أن العاملني حالياً يف كل من شركة الرياض وشركة اخلليج هم من العاملني التابعني لشركة الفنادق اليت تقوم .٪٣٢ تزيد عن
حالياً بإدارة وتشغيل منشآت تلك الشركتني، فإن اندماج تلك الشركتني حبد ذاته يف شركة الفنادق لن يؤثر مباشرة على نسبة 

 .  السعودة لدى شركة الفنادق
 

 : عتماد إيرادات اإلدارة والتشغيل على اتفاقياتا
وتنتهي هذه االتفاقيات يف مواعيد حمددة أو قد تكون قابلة .  بناء على اتفاقيات إدارة منوذجيةخدمات اإلدارة والتشغيلشركة التقدم 

 إدارة جديدة أو اإلبقاء على اتفاقيات ومن هنا، فإن عدم متكن الشركة من إبرام اتفاقيات. لإلاء قبل ذلك تبعاً لتوفر أحداث معينة
عند انتهاء مدا والتشغيل اتفاقيات اإلدارة بعض كما خيضع جتديد . قد يؤثر بشكل سليب على إيرادات اإلدارة والتشغيلاإلدارة احلالية 

م جتديد أي اتفاقيات إدارة وبالتايل، ال ميكن إعطاء أية ضمانات بأنه سيت.  واملالكني ذوي العالقةالشركةللمفاوضات بني إدارة 
 .أو خبصوص شروط وأحكام أي جتديدوتشغيل 

 



 

 
٧  

 ةعوامل املخاطرتابع 
 

 

 االندماجواالستحواذ املخاطر املتعلقة بعملية 
 :عدم حتقيق النتائج املرجوة من عملية االستحواذ واالندماج

كما أن عملية . تقبلية املتوقعة للشركات املعروض عليهااالندماج على النتائج املس االستحواذ و اجلدوى من عملية دراسةلقد بنيت
وإن عدم حتقيق تلك . على التقديرات املستقبلية ألداء تلك الشركاتاستخدمت أساليب تقييم يعتمد بعضها التقييم لتلك الشركات 

نه وبالرغم من زيادة نسبة امللكية يف وجتدر اإلشارة إىل أ .شركة الفنادق أداء الشركات للنتائج املتوقعة منها سوف ينعكس سلباً على
) شركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات( ٪١٠٠تلك الشركات، فإن الشركات اليت لن تصبح فيها نسبة امللكية 

 .ذات صفة قانونية مستقلةسوف تبقى شركات 
 

 :الاجملاستهداف شركات تعمل يف نفس 
تعمل يف نفس النشاط الذي تعمل به شركة الفنادق وبالتايل لن يترتب شركات  يف تسعى الشركة إىل شراء حصص شركاء آخرين

 كما ستزيد عملية االستحواذ من نسبة تعرض شركة الفنادق للمخاطر اخلاصة .على عملية االستحواذ أي تنويع مباشر يف النشاطات
 . بالشركات املعروض عليها

 

 املخاطر املتعلقة مبلكية األسهم
 : السوقسعر السهم يف

 مسامهون جدد يف شركة كما سيدخلبعض املسامهني احلاليني عدد األسهم اليت ميتلكها يد يزبعد إمتام عملية االستحواذ سوف 
سلباً يف حال قيام بعض املسامهني الذين ميلكون عدداً كبرياً من  يتأثر قد يف السوقلشركة الفنادق  السهم سعروبناء عليه فإن . الفنادق
 .بيع كل أو معظم أسهمهم يف شركة الفنادقاألسهم ب

 

 :التصويت
صدر تسيف عدد األسهم ٪ تقريباً، ومعظم الزيادة ٣٨ بنسبة  لشركة الفنادقسوف يزيد عدد األسهم االستحواذ عملية إمتام بعد

يل فإن نسبة عدد أصوام يف  أن النسبة املئوية مللكية معظم املسامهني احلاليني سوف تقل، وبالتامما سيترتب عليه ،ملسامهني جدد
 .اجلمعيات العامة ستقل مما يؤدي إىل اخنفاض تأثريهم على اختاذ القرارات املهمة للشركة

 

 :رحبية السهم
ويف حال مل تكن الزيادة يف األرباح بعد عملية االستحواذ .  يف شركة الفنادقعدد األسهم املصدرةستؤدي عملية االستحواذ إىل زيادة 

 .، فإن العائد على السهم سوف ينخفضي أو تفوق نسبة الزيادة يف عدد األسهمبنسبة تواز



 

 
٨  

 حملة عن السوق
 

 
وحدات أعمال متنوعة إىل حد ما يف أنشطتها، حيث تشمل تلك الوحدات فنادق ومنتجعات تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل 

اليت تقوم شركة الفنادق بإدارا وتشغيلها وهذه الوحدات . إداريةوقرى سياحية ومنتزهات وحدائق ترفيهية وجممعات سكنية وجتارية و
 .املعروض عليها أو مملوكة للغري أو مملوكة للشركات للشركةمملوكة بالكامل هي إما 

 
ن سنة مع  تشغيل اجملمعات السكنية والتجارية واإلدارية باالستقرار النسيب حيث يتم يف الغالب توقيع عقود ال تقل مدا ع سوقويتميز

 .عمالء تلك اجملمعات، ويكون اجلهد منصباً بعد ذلك على كيفية احملافظة على هؤالء العمالء وإقناعهم بتجديد العقود معهم
 

 وارتفاع  يتميز باحلركة الدائمة والسريعةهأما سوق الفنادق واملنتجعات والقرى السياحية، وكذلك املنتزهات واحلدائق الترفيهية، فإن
فنجد مثالً أن مدة ارتياد العمالء لتلك الوحدات . ، حيث يتغري العمالء بشكل يومي أو شبه يومي يف غالب األحيانرانمعدل الدو

، وبالتايل )كما هو احلال يف الفنادق غالباً(إىل متوسط بضعة أيام  ) كما هو احلال يف احلدائق الترفيهية غالباً(تتراوح بني أقل من يوم 
ومن املعلوم أن سوق الفنادق والوحدات السياحية . هد تسويقي كبري ومستمر جلذب عمالء تلك الوحداتفإن ذلك يتطلب بذل ج

والترفيهية األخرى يتأثر بشكل كبري حبركة السياحة ككل، حيث يزيد الطلب على هذه الوحدات مع انتعاش تلك احلركة وينخفض 
احلركة السياحية، جندها تتأثر أيضاً بعوامل اجتماعية ودينية واقتصادية وغريها، وبالنسبة للفنادق فإا، باإلضافة لتأثرها ب. باحنسارها

 أغراضاً أخرى باإلضافة ألغراض السياحة والترفيهتشمل حيث يرتاد الفنادق يف الغالب املسافرون خارج مقر إقامتهم ألغراض متعددة 
لدورات التدريبية والقيام باألعمال التجارية وحضور املناسـبات زيارة األقارب واألصدقاء واألغراض الدينية وحضور املؤمترات واك

م ٢٠٠٦ عام اإلحصاءات السياحيةوحسب تقرير .  دواعي السفر األخرى منالثقافية والفعاليات الرياضية والعالج وغيـر ذلك
د كانت أغراض الزيارة للقادمني على التابع للهيئة العليا للسياحة، فق) مركز املعلومات واألحباث السياحية(من مركز ماس الصادر 

 :كما يليم ٢٠٠٦الرحالت السياحية احمللية والرحالت السياحية الوافدة من اخلارج باستخدام وسائل املواصالت املختلفة خالل عام 
 

  احمللية والوافدة السياحيةالزيارات للقادمني على الرحالتأغراض ): ٥(اجلدول رقم 

 اإلمجايل الرحالت الوافدة  احملليةالرحالت
 النسبة العدد النسبة *العدد النسبة *العدد الغرض من الزيارة

 ٪٣٣,٤ ١١،٩١٦ ٪٦,٦ ٥٦٦ ٪٤١,٩ ١١،٣٥٠ التسوق/ قضاء العطالت 
 ٪٢٨,٧ ١٠،٢٤٢ ٪١٣,٤ ١،١٥٧ ٪٣٣,٥ ٩،٠٨٥ األصدقاء واألقاربزيارة 

 ٪٢٢,٦ ٨،٠٦٢ ٪٥١,٤ ٤،٤٣٣ ٪١٣,٤ ٣،٦٢٩ أغراض دينية
 ٪١١,٧ ٤،١٩٣ ٪١٨,٦ ١،٦٠٣ ٪٩,٦ ٢،٥٩٠ املؤمتراتاألعمال و
 ٪٣,٦ ١،٢٨٩ ٪١٠ ٨٦٣ ٪١,٦ ٤٢٦ أخرى
 ٪١٠٠ ٣٥،٧٠٠ ٪١٠٠ ٨،٦٢٠ ٪١٠٠ ٢٧،٠٨٠ اجملموع

 . زائر، وقد مت إدراج األرقام كما وردت يف املصدر، إال أن اجملموع الكلي قد ال يتطابق مع عناصر اجلمع بسبب التقريبالعدد باأللف* 
 . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
إال أنه من املعلوم بالطبع أن الفنادق ليست هي مكان اإليواء الوحيد للزائرين، حيث تنافسها أماكن إيواء أخرى كاملساكن اخلاصة 

ق، فقد توزعت أماكن اإليواء للقادمني على  وحسب نفس املصدر الساب.والشقق املفروشة وبيوت الشباب واملخيمات وغريها
 :النحو التايلعلى م ٢٠٠٦الرحالت السياحية احمللية والرحالت السياحية الوافدة من اخلارج خالل عام 



 

 
٩  

 تابع حملة عن السوق
 

 

  احمللية والوافدة السياحيةأماكن إيواء القادمني على الرحالت): ٦(اجلدول رقم 

 اإلمجايل الرحالت الوافدة ليةالرحالت احمل
 النسبة العدد النسبة *العدد النسبة *العدد مكان اإليواء
 ٪٣٥,٢ ١٢،٥٧٩ ٪١٦,٢ ١،٣٩٣ ٪٤١,٣ ١١،١٨٦ سكن خاص

 ٪٣٥,٢ ١٢،٥٦٧ ٪٤٠,٢ ٣،٤٦١ ٪٣٣,٦ ٩،١٠٦ الوحدات السكنية املفروشة
 ٪٢٥ ٨،٩١٨ ٪٣٣,٦ ٢،٨٩٧ ٪٢٢,٢ ٦،٠٢١ الفنادق
 ٪٤,٦ ١،٦٣٧ ٪١٠ ٨٧٠ ٪٢,٨ ٧٦٧ أخرى
 ٪١٠٠ ٣٥،٧٠٠ ٪١٠٠ ٨،٦٢٠ ٪١٠٠ ٢٧،٠٨٠ اجملموع

 . زائر، وقد مت إدراج األرقام كما وردت يف املصدر، إال أن اجملموع الكلي قد ال يتطابق مع عناصر اجلمع بسبب التقريبالعدد باأللف* 
  . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
 تليه، ء الزائرينالسكن اخلاص، والذي رمبا يكون عند أقارب وأصدقا هواملكان املفضل لإلقامة بالنسبة إلمجايل الزائرين  أن ويالحظ

 .أي أن الوحدات السكنية املفروشة هي املنافس التجاري األكرب للفنادق يف اململكة . مث الفنادقالوحدات السكنية املفروشة
 

على مناطق اململكة املختلفة وتوزيع ذلك   وعدد الغرف املوجودة فيهام٢٠٠٦عام لالفنادق يف اململكة  فإن عدد ،نفس املصدروحسب 
 : التايلو مبني يف اجلدولهكان كما 

 

  حسب املناطق مع التوزيعم ٢٠٠٦لعام الفنادق باململكة إحصائية  ):٧(اجلدول رقم 

 جمموع الغرف جمموع الفنادق
 النسبة ددالع النسبة العدد املنطقة
 ٪٦٨,٩ *٧٤،٧٢٧ ٪٦٣,٧ ٦٨٢   مكة املكرمة منطقة 
 ٪١٣,١ *١٤،٢٠٤ ٪٧,٧ ٨٢   املدينة املنورةمنطقة 
 ٪٧,٥ ٨،٠٩٠ ٪٧,٧ ٨٢   الرياضمنطقة 

 ٪٥,١ ٥،٥٦٦ ٪٧,٣ ٧٨   املنطقة الشرقية
 ٪١,٦ ١،٧٢٦ ٪٣,٣ ٣٥   عسريمنطقة 
 ٪١ ١،٠٧٣ ٪٢,٦ ٢٨    تبوكمنطقة 

 ٪٢,٨ ٣،٠٤٢ ٪٧,٧ ٨٣   خرىاملناطق األ
 ٪١٠٠ ١٠٨،٤٢٨ ٪١٠٠ ١،٠٧٠   اجملموع

 .  يف هذا اجلدولإيراد اجملاميع الصحيحةهناك خطأ حسايب يف املصدر يف مجع عدد الغرف يف كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة، وقد مت * 
 .حة اهليئة العليا للسيام، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
وحسب ذات املصدر فإن نسب إشغال الغرف واألسرة ومتوسط عدد األشخاص لكل غرفة ومتوسط مدة اإلقامة يف فنادق اململكـة                    

 :م، كان كما هو مبني يف اجلدول التايل٢٠٠٦وتوزيع ذلك حسب األقاليم واملناطق لعام 
 
 



 

 
١٠  

 تابع حملة عن السوق
 

 

 ط عدد األشخاص ومدة اإلقامةنسب إشغال الفنادق ومتوس):٨(اجلدول رقم 

 املنطقة/ اإلقليم 
نسب إشغال 
 الغرف

نسب إشغال 
 األسرة

متوسط عدد 
 األشخاص لكل غرفة

متوسط 
 مدة اإلقامة

  يوم١,٣  شخص١,٣ ٪٥٠,٩ ٪٥٧,١ )منطقيت الرياض والقصيم(الوسطى 
  يوم٢,١  شخص٢,٤ ٪٤٦,١ ٪٥٣,٦ منطقة مكة املكرمة
  يوم٢  شخص٢,١ ٪٤١,٩ ٪٥٧,٧ منطقة املدينة املنورة

  يوم٢  شخص٢ ٪١٦,٧ ٪١٩,١ املنطقة الشرقية
  يوم٢  شخص٢ ٪٥٢,٤ ٪٤٦,٤ )مناطق الباحة وعسري وجنران وجازان(اجلنوبية 
  يوم٢  شخص٢ ٪٥٧,٣ ٪٥٢,١ )مناطق تبوك وحائل واجلوف واحلدود الشمالية(الشمالية 

  يوم٢  شخص٢,١ ٪٤٣,٨ ٪٥١,٢ اململكة العربية السعودية
 . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
 حيث بلغت النسبة يف ذلك العام ،م٢٠٠٤وحسب نفس املصدر فإن نسب إشغال الغرف يف الفنادق تعترب مستقرة نسبياً منذ العام 

م فإن نسبة اإلشغال بلغت ٢٠٠٣أما يف عام . م٢٠٠٦٪ يف عام ٥١,٢م إىل أن أصبحت ٢٠٠٥٪ يف عام ٥١,٣ مث بلغت ٪٥٠,٦
 .٪ فقط، وذلك يعود بشكل أساسي لتزايد األعمال اإلرهابية يف ذلك العام مما أدى إىل التأثري سلباً على احلركة السياحية آنذاك٤٢

 .م٢٠٠٦ة ككل عام ٪ يف اململك٦٠,٤وإذا ما نظرنا فقط إىل الفنادق من الدرجة املمتازة فإن نسبة اإلشغال فيها بلغت 
  

 كانت متفوقة من بني مدن اململكة، بل على مستوى الشرق األوسط ككل، من حيث النمو الذي حتقق يف نسبة إال أن مدينة الرياض
  نسبة إشغال فإناململكة العربية السعودية يف  الدولية عن قطاع الفنادقHVSبناء على تقرير منظمة ف. اإلشغال ومعدل إيراد الغرفة

 لكل غرفة متاحةيراد اإلأما معدل . م٢٠٠٥٪ يف عام ٦٢م مقارنة بـ ٢٠٠٦٪ يف عام ٧٠فنادق املمتازة يف مدينة الرياض بلغت ال
)RevPAR ( وقد أشار التقرير إىل أن . ٪٤٧يف ذلك النوع من الفنادق يف مدينة الرياض فقد زاد بنسبة غري مسبوقة وصلت إىل

 وكذلك مشاريع تطوير البىن التحتية اهلائلة يف اململكة أدت إىل حتسن كبري يف أداء تلك الفنادق يف عام زيادة السيولة للمسافرين احملليني
 .  م٢٠٠٦

 
املوجودة ) الشقق(م وعدد الوحدات السكنية ٢٠٠٦لعام يف اململكة الوحدات السكنية املفروشة ) مباين(عدد منشآت فيما يتعلق بأما 

 :هو مبني يف اجلدول التايلكان كما ى مناطق اململكة املختلفة، فقد يف تلك املنشآت وتوزيع ذلك عل



 

 
١١  

 تابع حملة عن السوق
 

 

  حسب املناطقمع التوزيعم ٢٠٠٦لعام منشآت الوحدات السكنية املفروشة باململكة  إحصائية):٩(اجلدول رقم 

 جمموع الوحدات جمموع املنشآت
 النسبة العدد النسبة العدد املنطقة
 ٪٤٥,٢ ٢٦،٣٤٤ ٪٤٠ ٩٧٤    كة املكرمةممنطقة 

 ٪١٤,٥ ٨،٤٤٣ ٪١٦,١ ٣٩٣   املنطقة الشرقية
 ٪١١,٨ ٦،٨٧٤ ٪١٤,٢ ٣٤٥   الرياضمنطقة 
 ٪٩,٩ ٥،٧٧٨ ٪٤,٢ ١٠٣   املدينة املنورةمنطقة 
 ٪٧,٩ ٤،٦٠٦ ٪٩,٩ ٢٤١   عسريمنطقة 
 ٪٣ ١،٧٤٣ ٪٤,٤ ١٠٨   القصيممنطقة 

 ٪٧,٧ ٤،٤٥٠ ٪١١,٢ ٢٧٣   خرىاملناطق األ
 ٪١٠٠ ٥٨،٢٣٨ ٪١٠٠ ٢،٤٣٧   اجملموع

 . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
املفروشة واألسرة ومتوسط عدد األشخاص لكل وحدة ومتوسط        ) الشقق(فإن نسب إشغال الوحدات السكنية        املصدر نفسوحسب  

 :م كان كما هو مبني يف اجلدول التايل٢٠٠٦ لعام  اململكةليم ومناطقمدة اإلقامة وتوزيع ذلك حسب أقا
 

 نسب إشغال منشآت الوحدات السكنية املفروشة ومتوسط عدد األشخاص ومدة اإلقامة):١٠(اجلدول رقم 

 املنطقة/ اإلقليم 
نسب إشغال 
 الوحدات

نسب إشغال 
 األسرة

متوسط عدد 
 للوحدةاألشخاص 

متوسط 
 مدة اإلقامة

  يوم٢,٣  شخص٢,٤ ٪٥٥,٣ ٪٦٤,١ )منطقيت الرياض والقصيم(ى الوسط
  يوم١,٨  شخص٢ ٪٣٣,٢ ٪٥٠,٧ منطقة مكة املكرمة
  يوم٢,٢  شخص٢,٤ ٪١٨,٥ ٪٤٦,٣ منطقة املدينة املنورة

  يوم٢,٦  شخص٢,٦ ٪٢٨,٧ ٪٢٦,٦ املنطقة الشرقية
  يوم٢,٢ شخص ٢,٢ ٪٣٦,٩ ٪٥٢,١ )مناطق الباحة وعسري وجنران وجازان(اجلنوبية 
  يوم٢,٢  شخص٢,٢ ٪٤٤,٢ ٪٤٩,٧ )مناطق تبوك وحائل واجلوف واحلدود الشمالية(الشمالية 

  يوم٢  شخص٢,٢ ٪٣١,٥ ٪٤٧,٨ اململكة العربية السعودية
 . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
  :كما يلي املختلفة مناطق اململكةم حسب توزيعها إىل ٢٠٠٦ يف عام فدين من اخلارجالوا احملليني والزواروقد كانت وجهة 



 

 
١٢  

 تابع حملة عن السوق
 

 

 الزوار احملليني والوافدين من اخلارج حسب مناطق اململكة وجهة ):١١(اجلدول رقم 

 اإلمجايل الرحالت الوافدة الرحالت احمللية
 النسبة العدد النسبة *العدد النسبة *العدد )املنطقة(الوجهة 

 ٪٤٤,٤ ١٥،٨٥٢ ٪٥٧,٣ ٤،٩٣٩ ٪٤٠,٣ ١٠،٩١٣  مكة املكرمةمنطقة 
 ٪١٤,٧ ٥،٢٣٣ ٪١٨,٩ ١،٦٢٩ ٪١٣,٣ ٣،٦٠٤ املنطقة الشرقيةمنطقة 
 ٪١٣,٣ ٤،٧٣٦ ٪٩,٨ ٨٤٤ ٪١٤,٤ ٣،٨٩٢ الرياضمنطقة 
 ٪٦,٨ ٢،٤٢٨ ٪١,٧ ١٥٣ ٪٨,٤ ٢،٢٧٥ املدينة املنورةمنطقة 
 ٪٦,٨ ٢،٤٢٦ ٪١ ٨٤ ٪٨,٦ ٢،٣٤٢ عسريمنطقة 
 ٪٣ ١،٠٧٤ ٪٤,١ ٣٥١ ٪٢,٧ ٧٢٣ تبوكمنطقة 

 ٪١١ ٣،٩٥١ ٪٧,٢ ٦٢٠ ٪١٢,٣ ٣،٣٣١ خرىاملناطق األ
 ٪١٠٠ ٣٥،٧٠٠ ٪١٠٠ ٨،٦٢٠ ٪١٠٠ ٢٧،٠٨٠ اجملموع

  زائرالعدد باأللف* 
  . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 
من املمكن أن يكون لكل رحلة "أنه ) ١٠٠ التعاريف السياحية، صفحة –امللحق ب ( املصدر  نفسدر اإلشارة إىل أنه ورد يفوهنا جت

سياحية أكثر من وجهة، ولكن الوجهة الرئيسية فيها واحدة فقط، وهي املكان أو البلد الذي سيقضي فيها السائح فترة أطول من أي 
وهذا رمبا يفسر اخنفاض عدد زوار املدينة املنورة كما هو وارد يف اجلدول أعاله حيث أنه من . "فترة يقضيها يف أي وجهة أخرى

 قد زاروا املدينة املنورة ولكنهم مل يدرجوا ضمن قائمة زوارها ألم قضوا  مثالًعدد كبري من زوار مكة املكرمةاملمكن أن يكون هناك 
 .  على الوجهات األخرى بالطبعونفس املنطق ينطبق. فترة أطول يف مكة املكرمة

 
)   باستثناء تكاليف وسائل املواصالت املستخدمة يف الرحالت الدولية الوافـدة    (أما ما يتعلق حبجم إنفاق الزائرين على السياحة الداخلية          

  مبا فيها الفنـادق    اقمن هذا اإلنف  مرافق اإليواء   وكان نصيب   )  مليار ريال تقريباً   ٥١( مليون ريال    ٥٠،٨٤٢م  ٢٠٠٦فقد بلغ يف عام     
 :وذلك كما يوضحه اجلدول التايل)  مليار ريال تقريبا١٦ً( مليون ريال ١٥،٦٣٧

 

 إنفاق الزائرين على السياحة الداخلية بشكل عام ومرافق اإليواء بشكل خاص):١٢(اجلدول رقم 

 ى مرافق اإليواءاإلنفاق عل

 حجم اإلنفاق على السياحة الداخلية
 *إمجايل اإلنفاق

 النسبة )مليون ريال سعودي( )مليون ريال سعودي(
 ٪٥١,٩ ٩،٦٣٤ ١٨،٥٨٠ من الزوار الوافدين من اخلارج

 ٪١٨,٦ ٦،٠٠٣ ٣٢،٢٦٢ من الزوار احملليني
 ٪٣٠,٨ ١٥،٦٣٧ ٥٠،٨٤٢ اجملموع

 .لترفيهواواملأكوالت واملشروبات  والتسوق  الداخليةمتثلت أوجه اإلنفاق الرئيسية يف اإليواء واملواصالت* 
 . اهليئة العليا للسياحةم، مركز ماس،٢٠٠٦ تقرير اإلحصاءات السياحية :املصدر

 



 

 
١٣  
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وحبساب تقرييب .  الفنادق وغريها من مرافق لإليواء الرتول يفما ينفقه الزوار الذين خيتارونميثل  اإلنفاق على مرافق اإليواء وبالطبع فإن

حسب درجة تفضيلها من قبل يواء اإلأماكن املتضمن أنواع ) ٦(رقم  واجلدول السابق )١٢( رقم  اجلدولبسيط وباجلمع بني هذا
ريال سعودي   مليون٤،٥٧٠املتوسط م بلغ يف ٢٠٠٦ يف عام )كمكان لإليواء فقطبالنظر هلا (ينتج لنا أن حجم سوق الفنادق الزوار 

 بضرب نسبة تفضيل الفنادق ين من اخلارج، وقد مت حساب هذا احلجم التقديريمعظمه من الزوار الوافد) تقريباً مليار ريال ٤,٦(
 وذلك لكل من الزوار )١٢(يف حجم اإلنفاق على مرافق اإليواء ككل واملستخرج من اجلدول رقم ) ٦(املستخرجة من اجلدول رقم 

 : كما يليالوافدين والزوار احملليني
 

  بشكل عام والفنادق بشكل خاصفق اإليواءمراإنفاق الزائرين على ):١٣(اجلدول رقم 
 علىحجم اإلنفاق 

 السياحة الداخلية
 اإلنفاق على مرافق اإليواء 

 )مليون ريال سعودي(
نسبة تفضيل 
 الفنادق

اإلنفاق املقدر على الفنادق 
 )مليون ريال سعودي(

النسبة على 
 اجملموع

 ٪٧٠,٨ ٣،٢٣٧ ٪٣٣,٦ ٩،٦٣٤ من الزوار الوافدين من اخلارج
 ٪٢٩,٢ ١،٣٣٣ ٪٢٢,٢ ٦،٠٠٣ من الزوار احملليني

 ٪١٠٠ ٤،٥٧٠ - ١٥،٦٣٧ اجملموع
    حتليل املستشار املايل: املصدر

 
. إال أن هذا احلجم املقدر ال يشمل اإليرادات األخرى للفنادق من تقدمي املأكوالت واملشروبات واحلفالت وإيرادات املرافق األخـرى                  

 وأثر اخـتالف    لدقة ألنه ال تتوفر معلومات إضافية عن توزيع نسب حجم اإلنفاق على أماكن اإليواء             كما أن هذا احلجم ليس كامل ا      
 .أسعار كل نوع منها على توزيع اإلنفاق اإلمجايل عليها

 
حمركـات أغـراض    أما ما يتعلق مبقدار النمو املتوقع يف سوق الفنادق باململكة العربية السعودية فإنه يتأثر، مما يتأثر به، بـالتغريات يف                     

، واألغـراض الدينيـة،     العطـالت وقـضاء    والتسوقالزائرين ملدن اململكة واليت كان أبرزها، كما سبق، زيارة األقارب واألصدقاء،            
بالتغري يف   اء  يتأثر بشكل أساسي    يف حجم السفر لغرض زيارة األقارب واألصدق      فمثالً جند أن التغيـر     . واألعمال التجارية واملؤمترات  

فيتأثر بعوامل اجلذب يف سوق السياحة الداخلية والتغريات         العطالتوقضاء   التسوقأما السفر لغرض     .مق الروابط االجتماعية  مدى ع 
السفر لألغراض الدينية فهو موجه بشكل أساسي للبقـاع املقدسـة        أما .يف هذه السوق وحجم املنافسة مع السياحة اخلارجية املغادرة        

الديين وكذلك حبجم التسهيالت اليت تقدمها حكومة اململكة الستيعاب أكرب قدر ممكن من احلجـاج               احلس  وويتأثر بالتغري يف الوعي     
يف حني أن السفر لغرض األعمال التجارية وحضور املؤمترات يتأثر مبدى النمو يف حجم املـشاريع واألعمـال                  . واملعتمرين والزائرين 

ومجيـع تلـك    . ات الثقافية والفعاليات الرياضية والعالج والتدريب وغري ذلك       وهناك أغراض أخرى للسفر كحضور املناسب     . التجارية
 . األغراض تتأثر بالوضع االقتصادي العام ودخل الفرد، وكثري منها يتأثر أيضاً بالوضع األمين واالستقرار السياسي يف املنطقة

 
قهم واختيارهم للفنادق كمكان مفضل لإليواء تـؤثر بـشكل           يف أذوا  اتوبالنسبة للمسافرين ألي من األغراض املبينة أعاله فإن التغري        

مباشر يف حجم النمو املتوقع يف سوق الفنادق، إذ أن هناك أماكن إيواء أخرى تنافس الفنادق منافسة شديدة مثل السكن مع األقارب                      
سوق الفنادق يتميز باملومسية حيث جند      ومن املالحظ أيضاً أن     . الوحدات السكنية املفروشة كما سبق بيانه أعاله      استخدام  واألصدقاء و 

 تلكقد تكون خالية أو شبه خالية خارج        بينما  أن بعض الفنادق تكون ممتلئة متاماً وال تستطيع استيعاب الطلب عليها يف بعض املواسم               
الـزمين  نعدام التوزيـع    وهذا األمر بال شك يشكل صعوبة كبرية يف حماولة تنمية نسب إشغال الغرف على مدار العام نظراً ال                 . املواسم

الطبيعي للطلب، باإلضافة إىل انعدام أو شبه انعدام املرونة يف توزيع الطاقة االستيعابية على املواسم حيث أنه ليس مبقدور الفنادق زيادة                     
 .طاقتها االستيعابية من الغرف يف املواسم مث ختفيضها خارج املواسم



 

 
١٤  
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ثر حبجم السفر إىل مدن اململكة املختلفة فإن سوق الفنادق يتأثر أيضاً بالسكان املقيمني يف نفس املدن اليت تقع فيهـا                     وباإلضافة إىل التأ  

ؤمترات واالجتماعات   مثل تنظيم احلفالت ومناسبات األفراح وامل       أهايل تلك املدن من كثري من خدمات الفنادق        الفنادق حيث يستفيد  
اعم واجللسات واملرافق األخرى التابعة لتلك الفنادق، بل إن بعض السكان يقصدون الفنادق اليت يف نفس                باإلضافة الستضافتهم يف املط   

 . مدينتهم أحياناً لقضاء بعض الليايل فيها كنوع من التغيري واخلروج من الروتني اليومي
 

 ووفقـاً  .ات اليت ميكن أن حتدث يف مجيع هذه العوامل   ومما سبق يتبني أن سوق الفنادق يتأثر بعوامل كثرية ومتشابكة ويتأثر منوه بالتغري            
ابية علـى املـدى      الدولية عن قطاع الفنادق يف الشرق األوسط فإن اجتاه السوق والفرص املستقبلية له تبدو إجي               HVSلتقرير منظمة   

ي إىل زيادة دخـل     وذلك يعود بشكل أساس   . م بشكل خاص وعلى املدى الطويل بشكل عام       ٢٠٠٨م و   ٢٠٠٧القصري خالل العامني    
 . الفرد وزيادة السيولة، باإلضافة إىل النمو الكبري احلاصل يف املشاريع احلكومية واخلاصة والتحسن املستمر يف بيئة األعمال

 
 فـإن الـسياحة     م٢٠٠٢ الذي أعده مركز ماس يف عـام      " الناتج احمللي اإلمجايل للسياحة يف اململكة العربية السعودية       "حسب تقرير   و

 . تقريبـاً  ٪٦ فقد بلغت نسبة مسامهة السياحة يف الناتج احمللي          ٢٠٠٦أما يف عام    . من إمجايل الناتج احمللي    تقريباً ٪٤,٦ بنسبة   سامهت
 ،م٢٠٠٧ من مايو من عام      حسب تصريح لألمني العام للهيئة العليا للسياحة نشرته جريدة الشرق األوسط يف عددها الصادر يف األول               و
 ."م٢٠٢٠ الناتج احمللي حبلول عام       يف املائة من إمجايل    ٪١٦لحكومة تريد أن يساهم القطاع السياحي بنسبة        يجية ل اخلطة اإلسترات  "فإن

 للتغلب على عوائق هذه     وال شك أن إنشاء اهليئة العليا للسياحة يشكل حبد ذاته دفعة كبرية للحركة السياحية يف اململكة وعامالً مهماً                 
العليا للـسياحة   واملتتبع للجهود اليت تبذهلا اهليئة      . تنويع مصادر دخله  مساهم يف   د واعد لالقتصاد الوطين و    الصناعة والتركيز عليها كراف   

ومنها ما مت النص عليه يف مشروع تنمية السياحة الوطنية من عام            (منذ إنشائها واخلطوات اليت تعتزم تنفيذها لتنمية السياحة يف اململكة           
بات من املمكـن االلتفـات إليهـا         متعددة، ليشعر بأن هناك فرصاً      )العليا للسياحة  من اهليئة    هـ الصادر ١٤٤١هـ إىل عام    ١٤٢٢

 .ة يف اململكة العربية السعوديةواغتنامها من أجل حتقيق قفزات حقيقية يف صناعة السياح
 



 

 
١٥  

 زيادة رأس املالوشروط اإلصدار وإجراءات 
 

 

 إجراءات استكمال عملية االستحواذ
 واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج، جيب املعروض عليهايف الشركات آخرين ة االستحواذ على أسهم شركاء الستكمال عميل
 :القيام بالتايل

 سهماً جديداً ١٩،٠٠٦،٠٩٧" شركة الفنادق"عرض نشرة تفصيلية إلصدار الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية  .١
 الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة لالستحواذ على حصص شركاء آخرين يف شركة

وشركة مكة للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة والشركة السعودية 
 .إلصدارللخدمات الفندقية احملدودة بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على ا

 

توقيع الشركاء اآلخرين يف الشركات املعروض عليها، والذين وافقوا على عملية االستحواذ، على إقرارات التنازل عن  .٢
حصصهم يف تلك الشركات مقابل حصوهلم على عدد حمدد من أسهم شركة الفنادق حسب معادلة تبادل األسهم واحلصص 

 . )إقرار التنازل: ٤لطفاً أنظر امللحق رقم  (اء قد مت بالفعلعلماً بأن هذا اإلجر. املبينة يف هذه النشرة
 

 .موافقة وزارة التجارة والصناعة على الدعوة لعقد مجعية عامة غري عادية لشركة الفنادق .٣
 

 موافقة اجلمعية العامة غري العادية للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية على توصية جملس اإلدارة باالستحواذ على .٤
شركاء آخرين يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات، ملكية  حصص

واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق نتيجة الستحواذ شركة الفنادق على كامل حصص 
 .امللكية يف تلك الشركتني

 

 مع كل من شركة الرياض وشركة من هذه النشرة) ٦(وامللحق رقم ) ٥(ة يف امللحق رقم توقيع اتفاقييت االندماج املضمن .٥
 .اخلليج

 

 يوماً من تاريخ شهر ٩٠عدم معارضة دائين شركيت الرياض واخلليج على اندماج تلك الشركتني يف شركة الفنادق خالل  .٦
االندماج موقوفاً إىل أن يتنازل الدائن عن معارضته أو ويف حال معارضة أولئك الدائنني خالل امليعاد املذكور يظل . االندماج

شركة بعدم صحة االعتراض املذكور أو إىل أن تقدم ال على طلب  بناًء"هيئة حسم منازعات الشركات التجارية"إىل أن تقضي 
 . ر يعترب االندماج نافذاًالشركة ضماناً كافياً للوفاء بدين املعترض إن كان آجالً، وإذا مل تقدم معارضة خالل امليعاد املذكو

 

إصدار وتسجيل أسهم شركة الفنادق اجلديدة للشركاء يف الشركات املعروض عليها كل حسب حصته املتفق عليها يف إقرار  .٧
 .التنازل

 

 .تعديل النظام األساسي والسجل التجاري والتراخيص لشركة الفنادق وغري ذلك من املتطلبات القانونية إن وجدت .٨
 

 . االنتهاء من عملية االستحواذ خالل أربعة أشهر من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على عملية زيادة رأس املالومن املتوقع
 

يستمر يتوقع أن ، و"الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية"هذا وسيظل اسم الشركة بعد االستحواذ والدمج كما هو حالياً 
أي تغيري بسبب عملية االستحواذ  يطرأ  يتوقع أنلفنادق بعد عملية االستحواذ على ما هو عليه حالياً، والجملس إدارة شركة ا تشكيل

 باستثناء شركيت الرياض واخلليج حني عملية الدمج، وسيتم االحتفاظ املعروض عليهاجوهري على اإلدارة العليا يف مجيع الشركات 
 .احلايلولديها نفس العنوان الرياض  الرئيسي للشركة يف مدينة كما سيظل املركز. جبميع املوظفني السعوديني



 

 
١٦  

 إجراءات وشروط اإلصدار وزيادة رأس املالتابع 
 

 

 املطلوب من املسامهني
 : القيام مبا يليعملية االستحواذيتعني على املسامهني احلاليني إلمتام 

 
لطفاً أنظر ( احية للمسامهني النعقاد اجلمعية العامة غري العاديةتلبية دعوة جملس إدارة الشركة السعودية للفنادق واملناطق السي .١

واستكمال النصاب القانوين النعقاد اجللسة ) دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١رقم امللحق 
عدد من املسامهني ة األوىل فبنصاب على األقل، فإن تعذر للمر٪ من رأس املال ٥٠ ونعدد من املسامهني ميثلوالقاضي حبضور 

ويف حال تعذر .  من النظام األساسي للشركة٣٢للمرة الثانية وذلك بناًء على املادة ٪ من رأس املال على األقل ٢٥ ونميثل
احلضور، جيوز توكيل أحد املسامهني يف شركة الفنادق من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام 

منوذج : ٢ لطفاً أنظر امللحق رقم(بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلساا، وذلك بتعبئة منوذج التوكيل امللحق ذه النشرة 
 .وتوقيعه واملصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوك )التوكيل

 
ن يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة شركاء آخريملكية  حصصباالستحواذ على وافقة على توصية جملس اإلدارة امل .٢

مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات، واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق 
 .نتيجة الستحواذ شركة الفنادق على كامل حصص امللكية يف تلك الشركتني

 
 شركاء آخرينالً سعودياً الستكمال علمية االستحواذ على حصص  ريا١٩٠،٠٦٠،٩٧٠فقة على زيادة رأس املال مبقدار ااملو .٣

 .يف الشركات املعروض عليها
 

 رياالً ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ للشركة اخلاصة بتحديد رأس املال ليصبح ياملوافقة على تعديل املادة السادسة من النظام األساس .٤
 .  رياالً سعوديا٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ًسعودياً بدالً من 

 
 )بطاقة التصويت: ٣ق رقم لطفاً راجع امللح(
 



 

 
١٧  

 معلومات عن شركة الفنادق
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ديسمرب ٢٧املوافق ( للهجرة ١٣٩٧ حمرم ٦تأسست الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية كشركة مسامهة سعودية بتاريخ 
مت وقد . ريال) ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠(مدفوع قدره ثالمثائة مليون  وبرأس مال )٦٩/م(مبوجب املرسوم امللكي رقم )  ميالدي١٩٧٦

اإلنشاء والتملك واإلدارة ويتمثل نشاط الشركة يف . ١٠١٠٠١٠٧٢٦تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم 
احات ومراكز الترفيه ووكاالت والتشغيل واالستثمار والشراء واملشاركة واالستئجار واإلجيار للفنادق واملطاعم واملوتيالت واالستر

السفر والسياحة والشواطئ اخلاصة على اختالف مستوياا وأحجامها يف املدن والطرق العامة واملناطق السياحية، ومتلك األراضي 
افة األعمال ممارسة كووتطويرها وتقسيمها وإقامة املباين عليها أو تأجريها، وتقدمي خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف، 

األساسية والوسيطة الالزمة لتنفيذ وجتهيز ومباشرة أوجه النشاط املختلفة لألعمال سالفة الذكر مبا يتالءم والغرض املخصصة من أجله، 
وحتقيق مستوى عال من اخلدمة واخلدمات املقدمة يف هذه األماكن وجتهيزها مبا يتناسب مع درجتها وذلك بالطريقة اليت يقرها جملس 

 .إلدارةا
 

 :رؤية الشركة
 .تسعى الشركة ألن تكون الشركة الوطنية الرائدة يف جمال إدارة وتشغيل الفنادق واملناطق السياحية والعقارات واالستثمار فيها

 

 :رسالة الشركة
 .تقدمي خدمات احترافية ترضي ضيوفنا وحتقق تطلعات مسامهينا ونعتين مبواردنا البشرية

 

 : للشركةاألهداف اإلستراتيجية
 .م٢٠١٠ على رأس املال وذلك حبلول عام ٪١٠حتقيق معدل عائد ال يقل عن  .١

 
 . من رأس املال سنوياً٪٥استمرارية توزيع أرباح على املسامهني بنسبة ال تقل عن  .٢

 
 . سنوياً٪٢بنسبة ال تقل عن ) حقوق املالك(زيادة القيمة الدفترية للشركة  .٣

 



 

 
١٨  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 املشاريع
هلا بإذن اهللا أثراً إجيابياً يتوقع أن يكون تنفيذ عدد من املشاريع اليت  التابعة اتواصل الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية وشركا

 : وفيما يلي نبذه عن تلك املشاريع.على نتائج الشركة
 

م ٢٠٠٧يتوقع اكتمال تنفيذه بإذن اهللا يف اية العام يسري العمل يف تنفيذ مشروع فندق الدبلومات مكارم بشكل جيد حيث  .١
ويقام الفندق على األرض اململوكة للشركة مقابل املدخل اجلنويب حلي السفارات بالرياض، حيث يضم مزجياً من الغرف 

 .واألجنحة ومطعم ونادي صحي وقاعة لالجتماعات ومركزاً خلدمة رجال األعمال
 

الصحي والرياضي يف قرية اخلليج السياحية والبدء يف التشغيل التجرييب له حيث يشكل إضافة مت االنتهاء من توسعة النادي  .٢
 .مهمة لعناصر الترفيه يف القرية وسيساهم بإذن اهللا يف تنشيط املبيعات بالقرية

 
رم فندق الرياض ماريوت مت توزيع وثائق املناقصة على املقاولني املؤهلني لتنفيذ مشروع بناية األجنحة الفندقية الواقعة ضمن ح .٣

 . ترسية هذا املشروع على أحد املقاولني للتنفيذ خالل األشهر القليلة القادمة بإذن اهللاوقد مت.  أجنحة١٠٣واملكونة من 
 

شرعت الشركة يف إجراء التصاميم الالزمة لتطوير قطعة األرض الواقعة يف املنطقة املركزية باملدينة املنورة مشال املسجد النبوي  .٤
 على ثالثة شوارع وذلك إلقامة فندق متكامل باملشاركة مع وزارة الشؤون اإلسالمية ٢م٩٤١،٧١١والبالغة مساحتها 

علماً بأن األرض اليت سيقام عليها . واألوقاف حيث يتكون الفندق من طابق أرضي ومخس عشر طابقاً متكرراً وطابقني لألقبية
 .  واألوقاف اليت متلك تلك األرضالفندق مستأجرة من وزارة الشؤون اإلسالمية

 
 وباشرت بإعداد التصاميم الالزمة إلقامة ٢ م١٣،٣٠٩أمتت الشركة وهللا احلمد شراء أرض حبي املعذر مبدينة الرياض مبساحة  .٥

 . وحدة سكنية خمتلفة املساحات والتصاميم٧٤على توي حيجممع سكين متكامل 
 

 على طريق أبو ٢ م٨٠،٥٣١ير األرض اليت متتلكها شركة اخلليج مبساحة جيري حالياً إعداد املخطط الشامل اخلاص بتطو .٦
حدرية بالدمام حيث من املتوقع أن يتضمن املخطط إنشاء فندق ومبىن للشقق املفروشة، وعدد من املباين املكتبية مبساحات 

 .وأحجام خمتلفة
 
 



 

 
١٩  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 اإلدارة والتشغيل
 :، وهيمنشأةآت اليت تديرها الشركة وتتوىل تشغيلها مخسة عشرة يبلغ عدد املنش

 بيوت املستقبل  .١
 جممع اجلزيرة شرق  .٢
 فندق صحارى املطار .٣
 منتجع القمر مكارم .٤
 جممع األندلس للفلل الفاخرة .٥
 جممع اجلزيرة بدر .٦
 جممع الداوودية املدينة .٧
 جممع اجلزيرة املدينة  .٨
 مترته الثمامة الربي .٩
 هيةحديقة الروضة الترفي .١٠
 حديقة الوطن .١١
 قرية اخلليج مكارم  .١٢
 فندق أجياد مكة .١٣
 فندق صحارى تبوك .١٤
 قرية النخيل مكارم  .١٥

 
 الشركة هذا باإلضافة إىل متلك. تشغيل فندق الرياض ماريوت الذي تديره شركة ماريوت العامليةتتوىل الشركة اإلشراف على كما 

وستنضم إن شاء اهللا منشآت أخرى عند انتهاء تنفيذها لتتوىل الشركة . )هليةبىن كلية طب األسنان األمباملعروفة  (اجلزيرة تاوربناية ل
 .قيد اإلنشاءمازاال ن ي اللذتشغيلها مثل فندق دبلومات مكارم وفندق املدينة مكارم

 
 : موجزة عن تلك املنشآتوفيما يلي حملة

 

 :بيوت املستقبل
 وحدة سكنية مابني ١٤٠يتكون اجملمع من  يف حي السفارات بالرياض حيث ع اجملمع، ويقشركة الفنادقاجملمع مملوك بالكامل من قبل 

سكنية من ناحية التصميم والتشطيب، كما يوفر اجملمع املناخ األمين املناسب داخل احلي باإلضافة إىل متيز الوحدات الو. فيال وشقة
عر فيه السكان بالتميز املتميزة يف مدينة الرياض، ويشيستفيد اجملمع من وقوعه يف أحد أرقى األحياء النموذجية و. مسعته املمتازة
رفع نسبة اإلشغال وتأجري الفلل مبتوسط نسبة إشغال سنوي يصل إىل  يف األعوام املاضية هدفاً لإدارة اجملمع وقد وضعت. واخلصوصية

 وقد وصلت .افظة على مسعة اجملمع إىل احملافظة على املستأجرين احلاليني وحتفيزهم لتجديد عقودهم، وكذلك احمليسعمع ال، ٪٩٧
 .  مبا يتجاوز اهلدف املرسوم مسبقاًأي ٪ ١٠٠نسبة اإلشغال احلالية إىل 

 

 :جممع اجلزيرة شرق
 ١٩اجملمع مملوك بالكامل من قبل شركة الفنادق، ويقع اجملمع شرق مدينة الرياض يف حي الفيحاء، شارع اسطنبول حيث يتكون من 

 ٥٩كما حيتوي على . ني للكبار والصغار، ونادي صحي متكامل، وحديقة مفتوحة ومالعب لألطفالفيال بتصميم واحد، ومسبح
ويتوفر اخلصوصية لسكان اجملمع، باإلضافة إىل تقدمي خدمات . غرفة لألفراد موزعة على مبنيني منفصلني عن الفلل ومبداخل مستقلة



 

 
٢٠  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 اإلدارة والتشغيلتابع 
 :جممع اجلزيرة شرقتابع 

كما يعترب موقع اجملمع متميز لوجوده على شارع فسيح . كثرية من قبل اجملمع كالنظافة واألمن واحلراسة والصيانة والقنوات الفضائية
هايرب بندة ويف منطقة شرق الرياض واليت بدأت باالنتعاش مؤخراً وبدأ يشهد افتتاح عدد من املشاريع التجارية الكبرية مثل ايكيا و

  .والعديد من املراكز اليت سيتم افتتاحها قريبا مما يدعم احلركة التجارية
 

 :مبىن كلية طب األسنان األهلية
املبىن مملوك بالكامل من قبل شركة الفنادق، يقع املبىن يف حي العليا مشال مبىن وزارة الداخلية، على شارع العليا، وقد مت تأجريه إىل 

  .املصاعدووتقدم الشركة خدمات صيانة وحدات التكييف املركزية . م٢٠٠٤ سنوات تبدأ من عام ١٠األهلية ملدة كلية طب األسنان 
 

 :فندق صحارى املطار
 وزارة الدفاع والطريان، ويقع الفندق يف حميط مطار امللك خالد الدويل بالرياض ويبعد –الفندق مملوك من قبل هيئة الطريان املدين 

 غرفة وجناح، ومقهى، ومطعم، وقاعات لالحتفاالت ٢٤٨ويتكون الفندق من .  عن وسط مدينة الرياض دقيقة٢٥حوايل 
كما يشمل .  شخص باإلضافة إىل و الفندق الذي يقدم من خالله الوجبات اخلفيفة٤٠٠ إىل ١٠ولالجتماعات تتسع إىل ما بني 

 خبار وجاكوزي وخدمة التدليك والعالج الطبيعي، وصالة الفندق ملعبني للتنس األرضي، ومسبح خارجي، ونادي صحي، ومحام
البولينج، وطاوليت بلياردو، وطاولة تنس، ومعرض لبيع الصحف واهلدايا، ومعرض لبيع املالبس، ومعرض للمجوهرات، ومعرض بودي 

لشخصية، وخدمات الورود، ويقدم الفندق خدمات الغسيل والتنظيف اجلاف، وخزانه حلفظ املقتنيات ا. ريفورم للمستحضرات الطبية
 ساعة، وخدمة احلفالت ٢٤ سيارة، والربيد، وطبيب، ورحالت برية، وخدمة الغرف طوال ٤٠٠ومواقف سيارات تتسع لـ 

 ويعترب أقرب فندق للمطار .اخلارجية، ومكتب اخلطوط السعودية، ومكتب تأجري السيارات، وصالون حالقة، ومكتب سياحي
كما يوجد مساحات . جنبية والركاب املواصلني واملتأخرين حيث يوفر جمموعة متكاملة من اخلدماتالستقطاب خطوط الطريان األ

ومرافق مناسبة للمؤمترات، هذا باإلضافة إىل وجود مساحات خضراء من جهة املسبح مزودة بنظام الرذاذ املائي ومربد اهلواء، واملطعم 
  .مسيق مع شركة الفنادق خبصوص التنسيق لزيارات إىل منتزه الثمامة للتخييويستفيد الفندق من التن. املوجود يف الدور السادس

 

 :منتجع القمر مكارم
ويقع منتجع القمر يف منطقة أحبر . سعود سعد السعدي/ عبدالرمحن عبد العزيز العثمان واألستاذ/ ميتلك املنتجع مناصفة كل من األستاذ

، وثالثة مسابح للرجال واألطفال والنساء، )للرجال والنساء(ز للجمانيزيوم والتمارين  فيال، ومرك٥٣ويتكون املنتجع من . مبدينة جدة
 وطاولة بلياردو، وطاوليت تنس وبييب فوت يف املنطقة املخصصة للرجال، ومقهى، ورياضات حبرية ومسطحات خضراء ومطعم

ب من يوسط بني املنتجعات األخرى يف أحبر والقرويقع املنتجع يف مكان مت. للمأكوالت السريعة ومنطقة بالزا مطلة على البحر
وخيارات تأجري متنوعة مع املرونة يف تقدمي )  غرف نوم مبرافقها٣ و٢(الشقيقة قرية النخيل حيث يوفر أحجام خمتلفة من الفلل 

  .كما اكتسب اجملمع من خالل سنوات التشغيل مسعة جيدة وأصبح معروفاً. خصومات للمجموعات
 

 : للفلل الفاخرةجممع األندلس
ويتكون . ويقع اجملمع يف حي األندلس املتفرع من شارع التحلية مبدينة جدة.  وأوالده حممد إبراهيم العيسىشركةاجملمع مملوك من قبل 

 فيال مفروشة، ونادي صحي، ونادي رياضي وقاعة تدريب، ومسبح، وجاكوزي خارجية، وطاولة بلياردو، وطاولة ٣٠اجملمع من 
حيث يتوفر فيه من عناصر اخلصوصية . ويتميز اجملمع بوجوده يف موقع متميز ويف حي راق مبدينة جدة.  فوت، ومقهىتنس، وبييب

  .واألمن واجلو العائلي اهلادي بوجود خدمات لرجال األعمال ومرافق رياضيه وترفيهية وغرف للسائقني
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 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 اإلدارة والتشغيلتابع 
 : اجلزيرة بدرجممع

ويتكون .  بشرق الرياض، شارع اإلمام الشافعيالريانحي ويقع اجملمع يف . عبد اهللا بن حممد العيسى/ املهندساجملمع مملوك من قبل 
، أما ) غرف نوم٤ فلل تضم ١٠ غرف نوم، و٣ فيال تضم ١٤( فيال مؤثثة بالكامل ٢٤ويشمل اجلزء األول على : اجملمع من جزأين

حيتوي كل جزء على مسبح ).  غرف نوم٤ فلل تضم ٨ غرف نوم، و ٣فلل تضم  ٨( فيال مؤثثة بالكامل ١٦اين فيشمل اجلزء الث
كما يتميز  .للكبار وسونا وغرفة خبار وصالة ألعاب رياضية وصالة ألعاب تنس، باإلضافة إىل مسطحات خضراء ومالعب لألطفال

ويتميز اجملمع .  إضافة إىل املرافق الرياضية وخدمة التوصيل للمدارس واجملمعات التجاريةاجملمع باخلصوصية واألمن واجلو العائلي اهلادي
 متر، ويتميز كذلك بتوفر ٦٠٠ما يقارب ) طريق خريص(مبوقعه املمتاز وبسهولة الدخول واخلروج فهو يبعد عن اقرب طريق رئيسي 

 .  أنواعهامجيع اخلدمات واملرافق األخرى مثل املستشفيات واألسواق جبميع
 

 :جممع الداوودية املدينة
يقع اجملمع على ملتقى طرق رئيسية ويعترب يف قلب املدينة املنورة على و. اجملمع مملوك من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

 معرضاً من ١٢٧وحيتوي السوق التجاري على . يتكون اجملمع من سوق جتاري وبرج إداريو .احلدود الشمالية للمنطقة املركزية
وتتوفر يف اجملمع مجيع املرافق واخلدمات .  مكتباً إدارياً من خمتلف املساحات٩٧أما الربج اإلداري فيحتوي على . خمتلف املساحات

الالزمة من نظافة وصيانة وأمن ومواقف سيارات ملستأجري املعارض يف السوق التجاري ومستأجري املكاتب يف الربج اإلداري 
ويعترب اجملمع .  ويوفر اجملمع مواقف سيارات يف القبو باإلضافة إىل تنوع مساحات املعارض واملكاتب.اقف سيارات الزوارباإلضافة ملو

 . ويتميز اجملمع بالطابع املعماري وارتفاع مبىن الربج اإلداري. باً من املنطقة املركزية مما يزيد من سهولة وصول الزوار إىل املوقعيقر
 

 :دينةجممع اجلزيرة امل
ويقع اجملمع على شارع امللك فيصل بالقرب من باب العوايل يف حدود . اجملمع مملوك من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

وحيتوي السوق . ويتكون اجملمع من سوق جتاري وبرج سكين لألجنحة الفاخرة. املنطقة املركزية اجلنوبية احمليطة باملسجد النبوي
  شقة مكونة من غرفتني إىل ثالث غرف نوم٢٧ طوابق حتتوي على ١٠، بينما يتكون الربج السكين من عرضاٌم ٢٠١التجاري على 

. وفلل فخمة من ثالث إىل مخسة غرف نوم جمهزه بأرقى اخلدمات، وموقف يف القبو، ومراكز للتسوق، ومطاعم، وخدمات بنكية
ويوجد مواقف سيارات . يانة، واألمن، والتوصيل إىل املسجد النبويويقدم الربج السكين خدمات الغسيل والكي، والنظافة، والص

وتتنوع األنشطة الترفيهية . كما تتنوع مساحات املعارض املتوفرة، هذا باإلضافة إىل مجال شكل اجملمع املعماري. للمستأجرين
  .والتجارية يف اجملمع باإلضافة إىل قربه نسبياً من احلرم

 

 :زه الثمامة الربيـمتن
ويتميز  . الثمامة الربي يف منطقة الثمامة مشال شرق مدينة الرياضمتنـزهويقع .  مملوك من قبل اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياضملتنـزها

بتشكيالت من هضاب تتخللها األخاديد والوديان إىل جانب جروف وسهول متباينة االرتفاع حيث يوجد ا أنواع من النباتات 
زه من جمموعة من املخيمات بأحجام خمتلفة ويتوفر ا دورات مياه، ومغاسل، وأماكن للشواء ومسلخ، وخزان ـ املتنويتكون. املختلفة

يتوفر و. زه حراسات أمنية وميكن تامني املأكوالت واملشروبات وفرش املخيمات حسب الطلبـكما يتوفر باملتن. مياه ومولد للكهرباء
زهني من خالل توفري وجتهيز املخيمات وتوفري ـوتقوم الشركة بتقدمي اخلدمات للمتن. جيار خيمة متاحة لإل١٨،٢٥٠ املتنـزهلدى 

  .بقية اخلدمات وذلك بالتعاون مع اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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 اإلدارة والتشغيلتابع 
 :حديقة الروضة الترفيهية

وقد مت تقدمي وصف للحديقة باجلزء . ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل احلديقةاحلديقة تابعة لشركة الرياض، 
 . اخلاص بشركة الرياض

 

 :حديقة الوطن
وقد مت تقدمي وصف للحديقة باجلزء . احلديقة تابعة لشركة الرياض، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل احلديقة

 . لرياضاخلاص بشركة ا
 

 :قرية اخلليج مكارم
وقد مت تقدمي وصف للقرية باجلزء اخلاص . القرية تابعة لشركة اخلليج، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل القرية

 .بشركة اخلليج
 

 :فندق أجياد مكة
وقد مت تقدمي وصف الفندق باجلزء اخلاص . دقالفندق تابع لشركة مكة، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل الفن

 . بشركة مكة
 

 :فندق صحارى تبوك
وقد مت تقدمي وصف الفندق باجلزء اخلاص . الفندق تابع لشركة تبوك، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل الفندق

 . بشركة تبوك
 

 :قرية النخيل مكارم
وقد مت تقدمي وصف للقرية باجلزء اخلاص . قد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل القريةالقرية تابعة لشركة النخيل، ويوجد ع

 . بشركة النخيل
 

 إليكال مهمة اإلدارة  األخرىقناع بعض مالك الفنادق واجملمعات السكنية واملنشآت الترفيهية والسياحيةإلهذا وتسعى الشركة 
 وذلك دف ترشيد مصروفات شقيقةمي اخلدمات املالية والفنية واإلدارية لست شركات كما تستمر الشركة بتقد .والتشغيل للشركة

 .بشركة الفنادق الشركات، واالستفادة من اخلربات والكوادر العاملة تلك
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 امللكية احلالية
بقيمة امسية عادياً  سهماً ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ودياُ موزعة على  رياالً سع٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ رأس املال حىت تاريخ إصدار هذه النشرة 

اجلدول التايل ). تداول( رياالت سعودية للسهم مدفوعة بالكامل، علماً بأن الشركة مدرجة يف سوق األسهم السعودي ١٠مقدارها 
 :م٣٠/٦/٢٠٠٧ معلومات عن ملكية األسهم كما يف يبني

 

 معلومات عن ملكية األسهم): ١٤(اجلدول رقم 

العدد  الوصف 
١٨،٩٢٧عدد حاملي األسهم  
٥٠،٠٠٠،٠٠٠عدد األوراق املالية  

١٣،٣٢٨،٠٠٠عدد األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة
(مبن فيهم أعضاء جملس اإلدارة) ٢٤،٤٧٥،٦٥٠عدد األسهم اليت ميتلكها كبار املسامهني

(من غري أعضاء جملس اإلدارة) ٣٠٠عدد األسهم اليت ميتلكها املوظفون

٢٥،١٩٧،٠٥٠عدد األسهم اليت ميتلكها اجلمهور    

 املصدر : تداول يف ٢٠٠٧/٦/٣٠ م
 

 :م٣٠/٦/٢٠٠٧ يف )ن فيهم أعضاء جملس اإلدارةمب( أكرب عشرة مسامهني يف شركة الفنادقوفيما يلي معلومات عن 
 

  كبار املسامهنيعدد أسهم ونسبة ملكية): ١٥(م اجلدول رق

نسب امللكيةعدد األسهم االسم 
٢٦,٠٠٢%            ١٣،٠٠١،٠٠٠حممد ابراهيم حممد العيسى

٢٢,٩٤٩%            ١١،٤٧٤،٦٥٠صندوق اال ستثمارات العامه
١,٨٠٠%                 ٩٠٠،٠٠٠حممد ابراهيم عبداهللا الصملي الغامدي

١,٥٠٠%                 ٧٥٠،٠٠٠مىن حممد ابراهيم العيسى   

١,٤٤٤%                 ٧٢١،٨٢٥عبدالرمحن حممد ابراهيم العيسي

١,٣٠٠%                 ٦٥٠،٠٠٠حصه حممد ابراهيم العيسى

١,١٢٨%                  ٥٦٣،٨٤٦ابراهيم حممد ابراهيم العيسى   

١,١٠٠%                 ٥٥٠،٠٠٠نوف حممد ابراهيم العيسى
٠,٩٠٠%                 ٤٥٠،٠٠٠نوره حممد عبدالرمحن الشوميي

٠,٨٠٠%                 ٤٠٠،٠٠٠امحد حممد عبداهللا باسودان

املصدر : تداول يف ٢٠٠٧/٦/٣٠ م
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 اهليكل التنظيمي
 

 جملس اإلدارة
 اللجنة التنفيذية رئيس اجمللس

 املدير العام

 املراقب الداخلي

 املدقق املايل مراقب اجلودة

 رةأمانة جملس اإلدا

 العالقات العامة مكتب املدير العام

 نائب املدير العام مدير عام املشاريع مدير عام التشغيل

مدير
 املشتريات

مدير الربامج
 السياحية

رئيس 
جمموعة 
 مكارم

مدير
 املساندة

 رئيس التسويق واملبيعات

 مدير تطوير املشاريع

 لقانويناملستشار ا رئيس مركز املعلومات

مدير الشؤون املالية 
 واإلدارية

رئيس جمموعة 
 الترفيه

مدير التنمية 
 والتخطيط

رئيس 
جمموعة 
 اجلزيرة

ماريوت
 الرياض
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  شركة الفنادقمعلومات عنتابع 
 

 

 جملس اإلدارة 
رسم سياسات ليضم جملس اإلدارة خنبة من ذوي االختصاص وخبربات متنوعة يف جماالت متعددة ساعدت يف املشاركة بفاعلية 

وجلنة  يةجلنة تنفيذ جمللس إدارة شركة الفنادقمتابعة أدائها، وجيتمع اجمللس بشكل دوري ملراجعة األداء، ويتبع يات الشركة وواستراتيج
 وتعترب ،واهليكل اإلداري للشركة يوضح توزيع اإلدارات واألقسام واملستويات اإلدارية وتبعااوجلنة ترشيحات ومكافآت ، مراجعة

 .شاملة ومتكاملة ملتطلبات العمل احلايل
 

 :املبينني يف اجلدول التايلويتكون جملس اإلدارة احلايل من األعضاء 
 

  شركة الفنادقجملس إدارةأعضاء ): ١٦(اجلدول رقم 
نسب امللكيةعدد األسهم الصفةاجلنسيةاالسم 

٠,٠٠٢%                     ١،٠٠٠رئيس اجمللسسعوديمعايل األستاذ / مساعد بن حممد السناين
٢٦,٠٠٢%            ١٣،٠٠١،٠٠٠نائب الرئيسسعودياألستاذ   / حممد بن إبراهيم العيسى

٠,٠٠٠%                        -عضوسعودياألستاذ   / سعد بن محدان احلمدان*
٠,٠٠٢%                     ١،٠٠٠عضوسعوديالدكتور  /صاحل بن على اهلذلول
٠,٠٤٠%                   ٢٠،٠٠٠عضوسعودياألستاذ   / منري بن نوار النمر

٠,١٠٠%                   ٥٠،٠٠٠عضوسعودياألستاذ   / حممد بن عبد اهللا العنقري
٠,٠٠٦%                     ٣،٠٠٠عضوسعودياألستاذ   / ناصر بن حممد السبيعي

٠,٥٠٢%                  ٢٥١،٠٠٠عضوسعودي املهندس   / عبد اهللا بن حممد العيسى    

٠,٠٠٢%                     ١،٠٠٠عضوسعودياملهندس   / عبد العزيز بن صاحل العنرب
٢٦,٦٥٦%           ١٣،٣٢٨،٠٠٠اجملموع 

*  ممثل عن صندوق االستثمارات العامة الذي ميتلك ١١،٤٧٤،٦٥٠ سهماً 

املصدر : شركة الفنادق وتداول يف ٢٠٠٧/٦/٣٠ م

 



 

 
٢٦  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
 : احلالينيةوفيما يلي نبذة عن أعضاء جملس اإلدار

 

 ) عاما٦٢ً ( رئيس جملس اإلدارة–مساعد بن حممد السناين / معايل األستاذ .١
 ١٠٠٠٣٠٥٩٢٨  : رقم السجل املدين
 ، حي الرائدالرياض  : عنوان السكن
 ١١٤٤٣الرياض  ١٠٨٠٢ب . ص  : عنوان العمل

 هـ من جامعة ١٣٩٠إدارة األعمال عام مساعد السناين على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة و/ وقد حصل معايل األستاذ
. م من جامعة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية١٩٧٤امللك سعود بالرياض، مث حصل على شهادة املاجستري يف احملاسبة عام 

. هـ١٤٢٠هـ إىل عام ١٤١٦مساعد السناين منصب وزير العمل والشئون االجتماعية من عام / وقد شغل معايل األستاذ
يشغل  حالياً وهو. هـ١٤١٦هـ إىل عام ١٤٠٣شغل منصب حمافظ املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من عام كما 

اخلزف ، وشركة أمسنت ينبعشركة : جملس إدارة بنك البالد، وقد سبق له أن كان عضواً يف جملس إدارة كل منمنصب رئيس 
مساعد / وقد انضم معايل األستاذ.الشركة السعودية ملركز املعيقلية و،البنك السعودي لالستثمار، والشركة العقارية، والسعودي

 . م٢٠٠١السناين إىل عضوية جملس إدارة شركة الفنادق يف عام 
 

 ) عاما٨١ً ( نائب رئيس جملس اإلدارة–حممد بن إبراهيم العيسى / األستاذ .٢
 ١٠٠١٧٩٢٤٣٩  : رقم السجل املدين
 جدة، حي األندلس  : عنوان السكن

  جدة ١٦٢٩ب . ص  : ن العملعنوا
حممد / وسعادة األستاذ. حممد العيسى منصب رئيس جملس إدارة شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده/ ويشغل سعادة األستاذ

 وقد سبق له أن .بنك الراجحي، وشركة مكة لإلنشاء والتعمري، وشركة جبل عمر: العيسى عضو حاليا يف جملس إدارة كل من
 . وشركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية) سابك( الشركة السعودية للصناعات األساسية  كل منجملس إدارةكان عضواً يف 

 

 )عاماً ٥٣ ( عضو جملس اإلدارة–سعد بن محدان احلمدان / األستاذ .٣
 ١٠٠٠١٦١٤٤٦  : رقم السجل املدين
 الرياض  : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

هـ من جامعة امللك فهد للبترول ١٣٩٧ اهلندسة عام  يفدة البكالوريوسسعد احلمدان على شها/ صل سعادة األستاذوقد ح
هـ ١٤١٦ عام ذيشغل منصب وكيل الوزارة لشئون اإليرادات يف وزارة املالية  منسعد احلمدان / واألستاذ. واملعادن بالظهران
سعد احلمدان  عضو / وسعادة األستاذ. ركة الفنادق بصفته ممثالً لوزارة املالية، وهو عضو يف جملس إدارة شوحىت وقتنا احلاضر

 .حالياً يف جملس إدارة الشركة السعودية املصرية لالستثمارات الصناعية



 

 
٢٧  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
 ) عاما٦٣ً( عضو جملس اإلدارة –صاحل بن علي اهلذلول  /الدكتور .٤

 ١٠٠٩٨٩١٦٣٩  : السجل املدينرقم 
 زهةـحي الن/  ، شارع حممد بن سعد بن زيدالرياض  : عنوان السكن
 ١١٦٢٢ الرياض ٨٦٢١٧ب . ص  : عنوان العمل

م من جامعة امللك سعود ١٩٧٢صاحل اهلذلول على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية عام / وقد حصل سعادة الدكتور
 بالواليات املتحدة األمريكية، مث دم من جامعة هارفار١٩٧٥هادة املاجستري يف اهلندسة املعمارية عام بالرياض، مث حصل على ش

 بالواليات (MIT)م من معهد ماساشيوستس للتقنية ١٩٨١حصل على شهادة الدكتوراه يف العمارة والدراسات البيئية عام 
م إىل ٢٠٠٥يس شركة صاحل اهلذلول للتنمية احملدودة  من عام صاحل اهلذلول منصب رئ/ ويشغل الدكتور.  األمريكية ةاملتحد

م إىل وقتنا ٢٠٠٥كما يعمل كأستاذ غري متفرغ يف جامعة امللك سعود، كلية العمارة والتخطيط من عام . وقتنا احلاضر
  نلبلدية والقروية مصاحل اهلذلول منصب وكيل الوزارة لتخطيط املدن يف وزارة الشئون ا/ وقد سبق أن شغل الدكتور.  احلاضر
م، كما شغل منصب رئيس اجلمعية السعودية لعلوم العمران يف جامعة امللك سعود كلية العمارة ٢٠٠٤م إىل عام ١٩٨٤عام

وقد سبق له أن عمل أيضاً كرئيس لقسم العمارة يف جامعة امللك سعود كلية . م١٩٩٣م إىل عام ١٩٨٩ عام نوالتخطيط م
 .م٢٠٠٧وقد انضم إىل عضوية جملس إدارة شركة الفنادق يف بداية عام  .م١٩٨٤م إىل عام ١٩٨١العمارة والتخطيط من عام 

 
 ) عاما٦٩ً ( عضو جملس اإلدارة–منري بن نوار النمر / األستاذ .٥

 ١٠٠٦٨١٥٥٣٢  : رقم السجل املدين
  الرياض  : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

. هـ من جامعة امللك سعود بالرياض١٣٩٠ عام  يف اآلدابمنري النمر على شهادة البكالوريوس/ وقد حصل سعادة األستاذ 
هـ والذي ١٤١٨هـ إىل عام ١٣٩٥ من عام يف وزارة التجارةمدير اإلدارة العامة للشركات وقد سبق له أن شغل منصب 

 وقد كان أيضاً عضواً يف عدد من .هـ١٤١٩عام ترقى فيه إىل منصب وكيل الوزارة لشئون التجارة اخلارجية حىت تقاعده يف 
كما شغل عضوية . هـ١٤٢٣هـ إىل عام ١٤٠٣اللجان الثابتة واملؤقتة ومنها جلنة اإلشراف على تداول األسهم من عام 

هـ، وعضوية جملس منطقة الرياض من ١٤٢٠هـ إىل عام ١٤١٧جملس إدارة اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني من عام 
 .أن كان عضواً يف جملس إدارة الشركة املوحدة للكهرباءأيضاً سبق له وقد . هـ١٤٢٥هـ إىل عام ١٤٢٢عام 

 
 ) عاما٥٨ً ( عضو جملس اإلدارة–حممد بن عبد اهللا العنقري / األستاذ .٦

 ١٠٠١٧٠٤٤٨٣  : رقم السجل املدين
 جدة         : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

م من جامعة امللك ١٩٧٣ احملاسبة وإدارة األعمال عام  يفبكالوريوسالحممد العنقري على شهادة / حصل سعادة األستاذوقد 
 العنقري عبد اهللا(حممد العنقري منصب مدير عام شركة املشروعات والتجارة / ويشغل سعادة األستاذ. سعود بالرياض

الغرفة التجارية الصناعية جبدة، وبنك اجلزيرة، وركة جدة القابضة، ش:  عضو حالياً يف جملس إدارة كل منوهو). وشركاه
 ). عبد اهللا العنقري وشركاه(شركة املشروعات والتجارة و

 
 



 

 
٢٨  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
 ) عاما٥٠ً ( عضو جملس اإلدارة–ناصر بن حممد السبيعي / األستاذ .٧

 ١٠٣٨٣٩٣٩٦١  : رقم السجل املدين
  الرياض، حي عليشة   : عنوان السكن
 ١١٤١١ الرياض ٤٧٦ب . ص  : عنوان العمل

هـ من جامعة امللك سعود ١٤٠٠ناصر السبيعي على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة عام / وقد حصل سعادة األستاذ
 عضو حالياً يف وهو. راهيم السبيعي إبناصر السبيعي منصب مدير عام شركة حممد وعبد اهللا/ ويشغل سعادة األستاذ. بالرياض

شركة الرياض لإلنشاء والتعمري وبنك البالد، وقد سبق له أن كان عضواً يف جملس إدارة شركة الراجحي : جملس إدارة كل من
 .لالستثمار

 
 ) عاما٥١ً ( عضو جملس اإلدارة–عبد اهللا بن حممد العيسى / املهندس .٨

 ١٠٠١٢٣٤٩٠٣  : رقم السجل املدين
 شارع بريدة         /الرياض، حي الريان  : السكنعنوان 

 ١١٤٦٤ الرياض ١٦٠٩٦ب . ص  : عنوان العمل
م من جامعة سوثرن ١٩٨٠عبد اهللا العيسى على شهادة املاجستري يف اإلدارة اهلندسية عام / وقد حصل سعادة املهندس

اهللا عبدعبد اهللا العيسى منصب الرئيس يف مكتب / ويشغل سعادة املهندس.  الواليات املتحدة األمريكية-ميثوديست يف تكساس
شركة :  كل منإدارة عضو حالياً يف جملس وهو. م وحىت وقتنا احلاضر١٩٨٠ عام ذحممد العيسى مهندسون استشاريون من

 شركة ، مدارس امللك فيصل، شركة الرياض للفنادق احملدودة،)سابك(األمسنت العربية، الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 شركة جدوى ،)ماسك(اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، الشركة الوطنية للرعاية الطبية، شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده 

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، شركة املواشي، شركة :  وقد سبق له أن كان عضواً يف جملس إدارة كل من.لالستثمار
عبداهللا العيسى إىل عضوية جملس إدارة / وقد انضم سعادة املهندس . لنقل الكيماويات الوطنية، الشركةتبوك للفنادق احملدودة

 .م إىل وقتنا احلاضر٢٠٠٤ م، ومن عام١٩٩٣م إىل عام١٩٨٣شركة الفنادق من عام 
 
 ) عاما٥٧ً ( عضو جملس اإلدارة واملدير العام–عبد العزيز بن صاحل العنرب / املهندس .٩

 ١٠١٤٤٥٠٩٧٥  : املدينرقم السجل 
 شارع طالل بن رشيد       / الرياض، حي الروضة   : عنوان السكن

 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : ان العملعنو
م من جامعة امللك فهد ١٩٧٥دنية عام املندسة يف اهلبكالوريوس ال العنرب على شهادة زعبد العزي/ وقد حصل سعادة املهندس
عبد العزيز العنرب منصب املدير العام للشركة السعودية للفنادق واملناطق / ويشغل سعادة املهندس. نللبترول واملعادن يف الظهرا

 منصب نائب املدير العام للشركة السعودية للفنادق وكان قبل ذلك قد شغلم وحىت وقتنا احلاضر، ١٩٨٦ عام ذالسياحية من
:  العنرب عضو حالياً يف جملس إدارة كل منزعبد العزي/ ملهندسوسعادة ا. م١٩٨٦م إىل عام ١٩٨٣واملناطق السياحية من عام 

وقد انضم إىل عضوية جملس إدارة شركة الفنادق يف  .، وشركة إمسنت املنطقة اجلنوبية"سافكو"شركة األمسدة العربية السعودية 
 .م١٩٩٥عام 

 
 



 

 
٢٩  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
ات  رياالً سعودياً عبارة عن بدل مصاريف حضور اجتماع١٧٦،٢٨٠م ما جمموعه ٢٠٠٦لس اإلدارة خالل عام  جم أعضاءتقاضىقد و

 جملس اإلدارة خالل  أعضاءتقاضىقد و .م٢٠٠٦، ومل يتم صرف مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة عن عام اجمللس واللجان املنبثقة عنه
باإلضافة إىل ة عنه ات اجمللس واللجان املنبثقة عن بدل مصاريف حضور اجتماع رياالً سعودياً عبار١٤٧،٣٠٠ ما جمموعه م٢٠٠٥عام 

 . الشركةلنظام رياالً سعودياً عبارة عن مكافأة ألعضاء اجمللس احتسبت طبقاً ٩٨٨،١٥٥
 

 –حل العنرب عبد العزيز بن صا/ املهندسهذا وال يوجد أي عقد عمل حايل أو مقترح مع أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة باستثناء 
ميالديتان بدأت يف تاريخ مباشرة العمل وهو مت توقيع عقد عمل معه مدته سنتان عضو جملس اإلدارة واملدير العام حيث 

أو ملدد كل منها سنة واحدة ما مل ملدة  تلقائياً يتجدد العقددة األساسية املانتهاء وحسب ما نص عليه العقد فإنه بعد م، ٢١/٥/١٩٨٣
عبدالعزيز /  املهندسيتقاضىو. يف العقد الطرف اآلخر بعدم رغبته يف متديد العقد قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدتهخيطر أي من طر

بدل ك من أساسي الراتب ٪٢٥أساسي و كراتب رياالً سعودياً ٧٦،٧٩٣شهرياً لقاء عمله كمدير عام للشركة مببلغ  راتباً العنرب حالياً
 .سكن باإلضافة إىل بدل تنقل عيين

 

 :اللجنة التنفيذية
 وختتص اللجنة مبا .جلنة تنفيذية من بني أعضاء اجمللس برئاسة رئيس اجمللس و عضوية أثنني من األعضاء لقد قام جملس اإلدارة بتشكيل 

 :يأيت
 .النظر يف األمور اليت ال تتطلب العرض على جملس اإلدارة مىت رأى رئيس اجمللس ذلك .١
 .ورفع ما تراه من توصيات يف هذا الشأن جمللس اإلدارة، ستثمار أموال الشركةدراسة اجملاالت املقترحة ال .٢
اعتماد عقود التصميم واإلنشاءات للمشاريع اجلديدة اليت سبق أن أقرها جملس اإلدارة فيما يزيد عن اختصاص مدير عام  .٣

 .الشركة
ورفع ما تراه من توصيات يف هذا ، ة من جملس اإلدارةدراسة أي تعديالت يقترح املدير العام إدخاهلا على لوائح الشركة املعتمد .٤

 .الشأن للمجلس
 .أي مسائل أخرى يكلفها ا اجمللس .٥

 
 : مناللجنة التنفيذيةويتكون أعضاء 

 مساعد بن حممد السناين / معايل األستاذ .١
 حممد بن إبراهيم العيسى / سعادة األستاذ .٢
 عبد العزيز بن صاحل العنرب/ سعادة املهندس .٣

 
 



 

 
٣٠  

 معلومات عن شركة الفنادق تابع
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
 :جلنة املراجعة

شكل جملس اإلدارة جلنة مراجعة من األعضاء غري التنفيذيني ال يقل عد أعضائها عن ثالثة أعضاء دف ضمان تطبيق أعلى معايري 
 .الاجمل خربة يف هذا ا واحملاسبية هلم بالشؤون املاليةعضوين متخصصني حيث تضم املراجعة،

 

 :وتشمل مهمات جلنة املراجعة ومسؤولياا ما يلي
اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات اليت حددها  .١

 .هلا جملس اإلدارة
 .ا يف شأنهادراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصي .٢
 .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها .٣
لس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعام، حيث يراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من التوصية جمل .٤

 .استقالليتهم
 .ماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعةمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني، واعت .٥
 .خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظاا عليهادراسة  .٦
 .دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأا .٧
 .ية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأادراسة القوائم املالية األولية والسنو .٨
 .دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأا .٩

 

 :ويتكون أعضاء جلنة املراجعة من
 حممد بن عبد اهللا العنقري/ األستاذسعادة  .١
 ناصر بن حممد السبيعي/ األستاذسعادة  .٢
 عبد اهللا بن حممد العيسى/ ملهندساسعادة  .٣

 

 :جلنة الترشيحات واملكافآت
وتصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على اقتراح . شكل جملس اإلدارة جلنة تسمى جلنة الترشيحات واملكافآت واملتكونة من ثالثة أعضاء
 .سلوب عمل اللجنةمن جملس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت ومدة عضويتهم وأ

 

 :وتشمل مهام جلنة الترشيحات واملكافآت ومسؤولياا ما يلي
التوصية جمللس اإلدارة بالترشيح  لعضوية اجمللس وفقاً للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق  .١

 .إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة
ة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوب .٢

 .خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة
 .مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها .٣
 .مع مصلحة الشركةحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقتراح معاجلتها مبا يتفق  .٤
التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس  .٥

 .إدارة شركة أخرى
 ويراعى عند وضع تلك السياسات ،وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني .٦

 .ط باألداءاستخدام معايري ترتب



 

 
٣١  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 جملس اإلدارة تابع 
 :نة الترشيحات واملكافآتتابع جل

 :ويتكون أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت من
 مساعد بن حممد السناين/ معايل األستاذ .١
 حممد بن إبراهيم العيسى/ األستاذسعادة  .٢
 صاحل بن حممد اهلذلول/ الدكتورسعادة  .٣

لطفاً (س اإلدارة بعرض اعتماد تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركة على اجلمعية العامة يف االجتماع القادم هلا وسيقوم جمل
 ).دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١ يف امللحق رقم ٢أنظر البند رقم 

 

 :احلوكمة
وقد قام بوضع الئحة حوكمة لتزام بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، اختذ جملس إدارة شركة الفنادق قراراً باال

سيقوم جملس اإلدارة وكما سبق ذكره أعاله، . خاصة بالشركة كما شكل اجمللس جلنة الترشيحات واملكافآت كما هو مبني أعاله
 يف ٢لطفاً أنظر البند رقم  (هلاالقادم جتماع االة العامة يف  على اجلمعي اعتماد تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركةبعرض

 .)دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١امللحق رقم 
 

 :صالحيات أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني يف التعامالت املالية مع الشركة
أو أية مستندات تأسيس أخرى للشركة أية صالحية تعطي ألحد أعضاء جملس ال يوجد يف نصوص عقد التأسيس والنظام األساسي 

اإلدارة أو املدير العام حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة جوهرية أو حق التصويت على مكافآت متنح هلم، كما 
كة أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة ال يوجد يف نصوص عقد التأسيس والنظام األساسي أو أية مستندات تأسيس أخرى للشر

 .أو لكبار التنفيذيني حق االقتراض من الشركة
 



 

 
٣٢  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 املوظفون وكبار التنفيذيني

 يف الشركة وتبلغ نسبة السعودة.  موظفاً فنيا٧٠٤ً موظفاً إدارياً و ١٤٨منهم  موظفاً ٨٥٢يبلغ العدد اإلمجايل ملوظفي الشركة حالياً 
 على نظافة الغرف وتشغيل املنشآت الترفيهية الفنيني الذين يعملون٪ حمسوبة على أساس مجيع العاملني يف الشركة مبن فيهم ٢٤ككل 

يف الوظائف اإلدارية  نسبة السعودة تبلغبينما .  يف الغالبغري سعودينياليت يشغلها موظفون   من الوظائف الفنيةواحلدائق وحنو ذلك
 ، أي أن نسبة السعودة النظامية متحققة يف تلك الوظائف، حيث كان عدد املوظفني السعوديني يف ٪٣٢  فقط ما نسبتهاليةوامل

 وكانت نسبة اً موظف٨٩٠م ٢٠٠٦وقد كان عدد املوظفني يف عام .  موظفا١٤٨ً موظفاً من أصل ٤٨الوظائف اإلدارية واملالية 
 مجيع أنشطة العمل يف الشركة حسب السياسات واللوائح املعتمدة ويتم التدقيق على ويتم تسيري .٪٢٥  يف الشركة ككلالسعودة

 ويالحظ اخنفاض عدد املوظفني عن العام السابق بنسبة .تطبيقها بشكل دوري، كما يتم استخدام احلساب اآليل يف غالبية أنشطة العمل
عمال كاحلراسة والزراعة وحنوها إىل شركات متخصصة بعقود ٪ تقريباً، وذلك يعود إىل توسع إدارة الشركة يف إسناد بعض األ٤

 .مؤقتة حسب احلاجة بدالً من تعيني عاملني دائمني للقيام بتلك األعمال كما هو احلال يف السابق
 

شركات التابعة  أيضاً مجيع العاملني يف ال العاملني يف املركز الرئيسي كما يشملوللمعلومية فإن عدد موظفي الشركة املبني أعاله يشمل
شركة وشركة اخلليج، وشركة الرياض، :  وهياليت ترتبط مع شركة الفنادق بعقود إدارة وتشغيل للمنشآت اململوكة لتلك الشركات

 .   أي أن مجيع العاملني يف تلك الشركات هم من املوظفني التابعني لشركة الفنادق. شركة املدينةوشركة النخيل، وشركة تبوك، ومكة، 
 

 :ا يلي نبذة عن كبار التنفيذيني يف شركة الفنادقوفيم
 

 ) عاما٥٧ً ( عضو جملس اإلدارة واملدير العام–عبد العزيز بن صاحل العنرب / املهندس .١
 )٢٨ صفحة رقم "جملس اإلدارة"لطفاً أنظر (
 

 )عاماً ٤٩ (سر جملس اإلدارة نائب املدير العام وأمني – اهللا الدحيم الرمحن عبد عبد/ األستاذ .٢
 ١٠٤٧١٥٦٦٢٣  : رقم السجل املدين
  شارع ابن عبد الشكور       –الرياض، حي الواحة   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

. هـ من جامعة امللك سعود بالرياض١٤٠٢ الدحيم على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة عام نعبد الرمح/  وقد حصل األستاذ
م حىت وقتنا احلاضر، كما ٢٠٠٠نائب املدير العام للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية منذ عام وهو يشغل منصب 

كما سبق أن . م٢٠٠٠م إىل عام ١٩٨٦سبق أن شغل منصب املدير املايل للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية من عام 
م، ١٩٨٦م إىل عام ١٩٨٥ركة السعودية للنقل وجتارة املواشي من عام عمل كنائب ملدير الشؤون املالية ورئيس احلسابات للش

هـ، ووظيفة ١٤٠٦هـ إىل عام ١٤٠٤كما شغل وظيفة أخصائي حماسبة يف الدار السعودية للخدمات االستشارية من عام 
 الدحيم عضو نرمحعبد ال/ واألستاذ . هـ١٤٠٤هـ إىل عام ١٤٠٢حماسب يف املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من عام 

شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، شركة تبوك للفنادق احملدودة، الشركة السعودية : حالياً يف جملس املديرين لكل من
 .للخدمات الفندقية احملدودة، شركة املدينة للفنادق احملدودة



 

 
٣٣  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 كبار التنفيذينياملوظفون وتابع 

 )عاماً ٥٣ ( مدير عام املشاريع– اهللا سليمان العوهلي عبد/ هندسامل .٣
 ١٠٠١٧٤٨٠٤٢  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي السليمانية         : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص :  عنوان العمل
  من جامعة امللك سعودهـ١٤٠٠عام دنية املندسة يف اهلهادة بكالوريوس عبداهللا العوهلي على ش/ املهندسوقد حصل 

انضمامه ، وقبل وقتنا احلاضرم حىت ١٩٩٣ عبد اهللا العوهلي كمدير عام املشاريع يف الشركة منذ /املهندسيعمل و. بالرياض
، وقد شغل عدة مناصب م١٩٩٣م حىت ١٩٩٠ منذ عمل بوظيفة مدير املشاريع يف شركة بيت االستشارات السعودي للشركة

. بناء السعودي منها رئيس مهندسي التصاميم وبناء هياكل املشاريع، وكبري املهندسني وكمهندس يف شركة بيت االستشارات
 .شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودةعبداهللا العوهلي عضو حالياً يف جملس املديرين ل/ واملهندس

 

 )عاماً ٤٣( مدير عام التشغيل – فهد حممد الفواز/ األستاذ .٤
 ١٠٣٦٩٣٣٢٣٠  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي الربيع         : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص :  عنوان العمل
هـ من جامعة امللك فهد ١٤٠٩فهد الفواز حاصل على شهادة البكالوريوس يف ختصص اإلدارة الصناعية عام / واألستاذ

م من جامعة سري باململكة ٢٠٠١إدارة األعمال عام للبترول واملعادن بالظهران، كما أنه حاصل على شهادة املاجستري يف 
وقد عمل قبل . وقتنا احلاضرم حىت ١٩٩٧  فهد الفواز كمدير عام التشغيل يف الشركة منذ عام/يعمل األستاذو. املتحدة

ر مديو ،م١٩٩٧ م حىت عام١٩٩١ بوظيفة مدير املشاريع يف صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ عام انضمامه للشركة
م ، كما قد عمل أيضا كمحاسب يف ١٩٩١م حىت ١٩٩٠منذ جراءات يف مستشفى امللك فيصل التخصصي اإلتطوير وحملل ال

شركة فهد الفواز عضو حالياً يف جملس املديرين ل/  واألستاذ.م١٩٩٠ م حىت عام١٩٨٩  منذ عامتالشرق للبتروكيماوياشركة 
 .مكة للفنادق احملدودة

 

 ) عاما٤٧ً( رئيس مركز املعلومات واحلاسب –ألبيض غسان أمني ا/ املهندس .٥
 ٣٤٥١٥٥  : اجلوازرقم 

  أبراج اخلالدية -الرياض، شارع اخلزان  : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

حصل على م من جامعة القاهرة مبصر، مث ١٩٨٣غسان األبيض على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة عام / وقد حصل املهندس
غسان األبيض منصب مدير / وقد شغل املهندس. م من جامعة القاهرة مبصر١٩٨٩دبلوم دراسات عليا يف علوم احلاسب عام 

م، ومدير إدارة البحوث العلمية بنفس اجلامعة من ٢٠٠٦م إىل عام ٢٠٠٥مركز املعلومات واحلاسب جبامعة القاهرة من عام 
. م٢٠٠٦م إىل عام ٢٠٠٢رة وحدة نظم املعلومات بنفس اجلامعة أيضاً من عام م، ومدير إدا٢٠٠٦م إىل عام ٢٠٠٤عام 

م إىل عام ٢٠٠١وباإلضافة إىل ذلك فقد عمل بتحليل وتصميم جمموعة من نظم العمل يف اجملموعة املصرية لالسترياد من عام 
. م١٩٩٤م إىل عام ١٩٩٣ من عام م، وحتليل وتصميم جمموعة من نظم العمل يف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض٢٠٠٢

م، كان قد عمل يف الشركة كمشرف على قسم احلاسب ٢٠٠٦وقبل التحاقه بشركة الفنادق كرئيس ملركز املعلومات يف عام 
 .م١٩٩٩م إىل عام ١٩٩٤اآليل من عام 



 

 
٣٤  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 كبار التنفيذينياملوظفون وتابع 
 ) عاما٣٨ً (اإلداريةومدير الشؤون املالية  –نات  الشبا حممدوليد/ األستاذ .٦

 ١٠٣٢٦٠٨٢٧٣  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي الروضة         : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص :  عنوان العمل
، كما أنه م من جامعة امللك سعود بالرياض١٩٩٣وليد الشبانات حاصل على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة عام / واألستاذ

وليد الشبانات / وحيمل األستاذ.  لندن– من اجلامعة األمريكية م٢٠٠٦ يف عام  شهادة املاجستري يف إدارة األعمالحصل على
ودبلوم إدارة اجلودة  م٢٠٠١واليت حصل عليها يف عام ) SOCPA(أيضاً شهادة الزمالة السعودية للمحاسبني القانونيني 

 وليد الشبانات كمدير الشؤون املالية واإلدارية يف /يعمل األستاذو. م٢٠٠٣ه يف عام والذي حصل علي) TQM(الشاملة 
  التحاقه بالشركةدارة الرقابة الداخلية منذإلمدير كان قبل ذلك يعمل كوقد  .وقتنا احلاضرم وحىت ٢٠٠٦ الشركة منذ عام

 يف املستشفى الوطين بالرياض منذ عام عمل بوظيفة مراقب مايل انضمامه للشركةوقبل . م٢٠٠٦م حىت عام ٢٠٠١ عام
كما قد عمل كمحاسب يف . م١٩٩٨ وحىت عام ١٩٩٣منذ عام  ىاملستشف م وكمحاسب بنفس ٢٠٠١م حىت عام ١٩٩٨
 . م١٩٩٣كة الراجحي املصرفية يف عام شر

 

 ) عاما٤٩ً(  رئيس جمموعة الترفيه –إبراهيم عبد اهللا الربيش / األستاذ .٧
 ١٠٥١١١٠٨٢١  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي الربوة، طريق النهضة   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

هـ من جامعة ١٤٠٣ قسم اإلنتاج احليواين يف عام –إبراهيم الربيش على شهادة البكالوريوس يف الزراعة / وقد حصل األستاذ 
هـ إىل عام ١٤٠٤اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس من عام وقد عمل يف إدارة املختربات يف . امللك سعود بالرياض

هـ إىل عام ١٤٠٦هـ، كما عمل كمراقب بإدارة اجلودة يف الشركة السعودية لنقل وجتارة املواشي من عام ١٤٠٥
 .م١٩٩١وهو يعمل يف الشركة منذ عام . هـ١٤١٠

 

 ) عاما٢٨ً(املراقب الداخلي  – سلطان بدر العتييب/ األستاذ .٨
 ١٠٤٥٧٧١٧٦١  : قم السجل املدينر

 الرياض، حي الدخل احملدود   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل
ويعمل . هـ من جامعة امللك سعود بالرياض١٤٢١سلطان العتييب حاصل على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة عام / واألستاذ
م، ٢٠٠٠ومنذ التحاقه بالشركة عام . م وحىت وقتنا احلاضر٢٠٠٦ لدى الشركة منذ عام سلطان العتييب مراقباً داخلياً/ األستاذ

م ٢٠٠٣م ورئيساً للحسابات يف الفترة بني عامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٥عمل مراقباً مالياً لفندق صحارى املطار ما بني عامي 
 . م٢٠٠٣م و٢٠٠٠م وحماسباً لإلدارة املالية بني  عامي ٢٠٠٥و
 

 



 

 
٣٥  

 ن شركة الفنادقمعلومات عتابع 
 

 

 تابع املوظفون وكبار التنفيذيني

 ) عاما٤٩ً( مدير عام قرية اخلليج –جمدي عبد احلفيظ صقر / األستاذ .٩
 ٠٩٥٠٨٨  : اجلواز رقم 

 اخلرب، شارع شاطئ نصف القمر   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

. م من كلية ساوث ترافورد يف بريطانيا١٩٧٩وم يف الرياضيات والفيزياء عام جمدي صقر على شهادة الدبل/ وقد حصل األستاذ
 وهو يعمل يف شركة الفنادق .م٢٠٠٣م إىل عام ١٩٨٦وقد شغل منصب مدير التسويق و املبيعات يف فندق القصييب من عام 

 . م٢٠٠٣منذ عام 
 
 ) عاما٤٧ً( مدير حديقة الروضة الترفيهية –عبد اهللا سعد الفوزان / األستاذ .١٠

 ١٠١٦٢٣٣٨٨٢  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي الرتهة   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

وقد عمل بوظيفة كاتب حسابات يف . م بالرياض١٩٧٧عبد اهللا الفوزان على شهادة الكفاءة املتوسطة عام / وقد حصل األستاذ
م، مث حماسب يف مصنع اجلميح لتعبئة املرطبات من عام ١٩٧٩م إىل عام ١٩٧٥ن عام مؤسسة محد وإبراهيم وحممد البابطني م

 وهو .هـ١٤٠٦هـ إىل عام ١٤٠٤مساعد رئيس قسم يف البنك العريب من عام عمل كهـ، كما ١٤٠٢هـ إىل عام ١٤٠١
 . م١٩٨٦يعمل يف شركة الفنادق منذ عام 

 

 ) عاما٤٣ً(يقة الوطن  مدير حد–عبد اإلله إبراهيم  املسلماين / األستاذ .١١
 ١٠١٧٧٨٩٦٨٤  : رقم السجل املدين
 الرياض، حي الروضة   : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل
وقد عمل كمسئول قسم األسهم بشركة . هـ حبائل١٤٠٤ شهادة الكفاءة املتوسطة عام حيملعبداإلله املسلماين / واألستاذ

م، كما عمل ١٩٩٤م إىل عام ١٩٩١م، ومشرف يف معارض حلوم الرياض من عام ١٩٩٥عام م إىل ١٩٩٣املواشي من عام 
 . م١٩٩٥ وهو يعمل يف شركة الفنادق منذ عام .م١٩٨٧م إىل عام ١٩٨٤كمساعد أمني الصندوق بالبنك الفرنسي من عام 

 

 ) عاما٦٧ً( مدير عام فندق صحارى تبوك –فخري عبد اهللا علي / األستاذ .١٢
 ٧١٢٦٠٦٢٤٦  : اجلوازرقم 

 تبوك، حي املروج  : عنوان السكن
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

وقد . م من جامعة جولدن قيت بأمريكا١٩٧١فخري علي على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال عام / وقد حصل األستاذ
ر العام بفندق حياة رجينسي من عام م، ونائب املدي١٩٨٩م إىل عام ١٩٨٨شغل منصب مدير عام بفندق الواحة من عام 

 .م١٩٩٥وهو يعمل يف شركة الفنادق منذ عام . م١٩٨٧م إىل عام ١٩٨١
 



 

 
٣٦  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 تابع املوظفون وكبار التنفيذيني

 ) عاما٥٩ً( مدير قرية النخيل السياحية –امحد خمتار األجنبار / األستاذ .١٣
 ١٤١٧٦٠٨  : اجلوازرقم 

 جدة، حي أحبر  : لسكنعنوان ا
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص  : عنوان العمل

. م من كلية اإلدارة الفندقية بلبنان١٩٦٥أمحد األجنبار على شهادة البكالوريوس يف برجمة الكمبيوتر عام / وقد حصل األستاذ
لكويت بالزا  من عام م، ومدير عام فندق ا١٩٩٧م إىل عام ١٩٩٥وقد شغل منصب مدير عام فندق كورال بيتش من عام 

م، و مدير ١٩٨٥م إىل عام ١٩٨١م، ومدير املآدب والتمويل واحلفالت بفندق حياة رجيينسي من عام ١٩٩٢م إىل عام ١٩٨٥
م  يف ٢٠٠١ وقد عمل عند التحاقه بالشركة عام .م١٩٧٩م إىل عام ١٩٧٦صالة املقهى بفندق هيلتون يف الكويت من عام 

 .م، إىل أن مت تعيينه مديراً لقرية النخيل السياحية٢٠٠٢ بشركة الفنادق حىت عام منصب الرئيس املساعد العام
 

 ) عاما٥٥ً( مدير عام فندق أجياد مكة –حممد صالح الدين عثمان / األستاذ .١٤
 ١٣٢٠٩٠  : اجلوازرقم 

 مكة املكرمة   : عنوان السكن
 مكة املكرمة  ٦٠٢٠ب . ص  : عنوان العمل

م من كلية التجارة جبامعة القاهرة ١٩٨٤عثمان على شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال عام حممد / وقد حصل األستاذ 
م، كما عمل كمدير إلدارة الغرف ١٩٩٨م إىل عام ١٩٩٦وقد شغل منصب املدير املقيم بقرية اخلليج السياحية من عام . مبصر

م إىل عام ١٩٩٠مامية بفندق صحارى املطار من عام م، ومدير املكاتب األ١٩٩٦م إىل عام ١٩٩١بفندق أجياد مكة من عام 
م، ومدير املكاتب ١٩٩٠إىل عام ١٩٨٧م، ومدير إدارة الغرف و فلل كبار الزوار بفندق الرياض إنتركونتيننتال من عام ١٩٩١

مامية بفندق ال م، ومدير املكاتب األ١٩٧٩م إىل عام ١٩٧٣األمامية و فلل كبار الزوار بفندق مسرة إنتركونتيننتال من عام 
م، ١٩٧٨م إىل عام ١٩٧٦م، ومدير املكاتب األمامية بفندق اخلليج الدوحة من عام ١٩٨٣م إىل عام ١٩٧٩أبو ظيب من عام 

لندن -م، وموظف استقبال بفندق هايد بارك تاوز١٩٧٦م إىل عام ١٩٧٤ القاهرة من عام –ومراجع ليلي بفندق مينا هاوس 
 .م١٩٧٤م إىل عام ١٩٧٣من عام 

 
 ١،٠٠٠عبدالعزيز بن صاحل العنرب والذي ميلك عدد / وال ميلك أي من كبار التنفيذيني أسهماً يف الشركة باستثناء املدير العام املهندس

 .سهم من أسهم شركة الفنادق
 



 

 
٣٧  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 األصول غري امللموسة
 :الفنادق بتسجيل العالمات التجارية التالية وقد قامت شركة .ال يوجد لدى شركة الفنادق أصول غري ملموسة مرمسلة

 
 
 
 
 

 
وجد أية أصول غري ملموسة توال .  كشعارات هلا وللوحدات التابعة هلا يف أعماهلاوتستخدم شركة الفنادق هذه العالمات التجارية

هري مثل براءات االختراع، أو حقوق النشر، أو أخرى تعتمد عليها شركة الفنادق أو أي من شركاا التابعة يف أعماهلا بشكل جو
 .حقوق امللكية الفكرية األخرى

 

 وصف األعمال
 ومتتلك حصة باإلضافة إىل امتالك وإدارة وتشغيل املنشآت السياحية والفندقية، تستثمر الشركة بعضاً من أصوهلا يف عدد من الشركات

 :بعض التفاصيل عن تلك الشركات يبنياجلدول التايل . السيطرة على ست من تلك الشركات
 

 أمساء ونسب ملكية الشركات املستثمر هبا): ١٧(اجلدول رقم 

  احلاليةنسبة امللكية رأس املال اسم الشركة
 ٪٥٠,٤١ ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠ شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة
 ٪٥٠,٤٩ ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة

 ٪٥١,١١ ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠ نادق احملدودةشركة مكة للف
 ٪٥٢,٣٨ ٢٧،٣٠٠،٠٠٠ شركة تبوك للفنادق احملدودة

 ٪٥٠,٦٣ ٥٩،٢٥٠،٠٠٠ شركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة
 ٪١٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ الشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودة

 ٪٥٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ شركة املدينة للفنادق السياحية احملدودة
 ٪٢,٥ ٤٢٢،٠٠٠،٠٠٠  احملدودةة الوطنية للسياحةالشرك

 ٪٢٥ ٢،٠٠٠،٠٠٠ *)قيد التصفية (الشركة اإلعالمية خلدمات التسويق احملدودة
 شركة الفنادق: املصدر

  "الشركة اإلعالمية: معلومات عن شركات أخرى مستثمر ا"قسم  أكثر عن الشركة فضالً أنظر ملعلومات* 
 

 
 
 
 



 

 
٣٨  

 ركة الفنادقمعلومات عن شتابع 
 

 

 القروض والرهونات 
 قرضني من وزارة املالية كما تضمنت القروض .قرضاً من شركة ماريوت العاملية لتجديد أثاث فندق الرياض ماريوت القروض تضمنت

بضمان  إلنشاء مشروعني سياحيني التابعة مها شركة الرياض وشركة النخيل، وذلك لصاحل شركتني من الشركات واالقتصاد والوطين
 :وتتمثل األقساط املتبقية من أرصدة القروض فيما يلي. وما عليها من منشآتفندق الرياض ماريوت وقرية النخيل أراضي 

 

 األقساط املتبقية من أرصدة القروض): ١٨(اجلدول رقم 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

٣،٢١٢،٥٠٠٣،٢١٢،٥٠٠أقساط قصرية األجل
٥٧،٧٢٢،٣٦٠٥٤،٠٣٥،٣٤٤أقساط طويلة األجل

٦٠،٩٣٤،٨٦٠٥٧،٢٤٧،٨٤٤اإلمجايل
 املصدر : القوائم املالية املراجعة

 
 :وفيما يلي تفاصيل أكثر عن تلك القروض

 
  :القرض األول

م وقعت شركة الرياض على عقد قرض مع شركة ماريوت العاملية مت مبوجبه حصول الشركة على قرض مببلغ ٢٠٠١ يناير ١بتاريخ 
. وذلك لتجديد أثاث الغرف واملمرات بفندق الرياض ماريوت على أربعة أقساط)  ريال٥،٤٣٧،٥٠٠( دوالر أمريكي ١،٤٥٠،٠٠٠

م وتنتهي ١/٦/٢٠٠١م، ويتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية بدأت من ٢٠٠٣وقد مت استالم القسط األخري خالل العام املايل 
 :م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ خالل عامي ول القرض األحركةوفيما يلي . م١/٦/٢٠٠٨
 

 األولحركة القرض ): ١٩(اجلدول رقم 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

١،٦٤٧،٨٤٤٢،٣٦٠،٣٤٤رصيد القرض يف بداية السنة
                     -                    -يضاف  : املستلم خالل السنة
             (٧١٢،٥٠٠)            (٧١٢،٩٨٤)يطرح: املسدد خالل السنة
٩٣٤،٨٦٠١،٦٤٧،٨٤٤رصيد القرض يف اية السنة

             (٧١٢،٥٠٠)            (٧١٢،٥٠٠)يطرح: اجلزء املتداول من القرض
٢٢٢،٣٦٠٩٣٥،٣٤٤اجلزء الغري متداول من القرض اية السنة

املصدر : القوائم املالية املراجعة



 

 
٣٩  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 تابع القروض والرهونات 
  :القرض الثاين

 مليون ريال لتطوير ٣٠ مببلغ  واالقتصاد الوطينم وقعت الشركة على عقد قرض حسن مع وزارة املالية٢٠٠٥ مارس ١٦بتاريخ 
تاريخ و ٥٧٨٩مقابل رهن األرض املقام عليها فندق الرياض ماريوت مبوجب صك رقم ) حديقة الوطن(رياض حديقة برج مياه ال

هـ على أن يتم سداد القرض على عشرة أقساط متساوية القيمة يستحق القسط األول منها بعد مضي سنة من تاريخ ٢٨/١٢/١٤٢٥
 مليون ٣٠تاريخ توقيع العقد أيهما أقرب، وقد استلمت الشركة مبلغ  ثالث سنوات من انقضاءبدء التشغيل الفعلي للمشروع أو بعد 

 :م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ وفيما يلي حركة القرض الثاين خالل عامي .ريال حىت تارخيه
 

 الثاينحركة القرض ): ٢٠(اجلدول رقم 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

                     -٢٣،١٠٠،٠٠٠رصيد القرض يف بداية السنة
         ٢٣،١٠٠،٠٠٠          ٦،٩٠٠،٠٠٠يضاف  : املستلم خالل السنة
                     -                    -يطرح: املسدد خالل السنة
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٣،١٠٠،٠٠٠رصيد القرض يف اية السنة

                     -                    -يطرح: اجلزء املتداول من القرض
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٣،١٠٠،٠٠٠اجلزء الغري متداول من القرض اية السنة

 املصدر : القوائم املالية املراجعة
 

 :القرض الثالث
واالقتصاد الوطين إلقامة مشروع سياحي مبدينة  مليون ريال من وزارة املالية ٥٠ على قرض بقيمة إمجالية قدرها شركة الفنادقحصلت 

جدة مبحاذاة الشاطئ الشمايل لشرم أحبر بضمان رهن أرض الشركة وما أقيم أو ما سيقام عليها من مباين ومنشآت وجتهيزات وأثاث 
 منها بعد مضي حلني سداد كامل قيمة القرض على أن يسدد القرض على عشرة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط األول السداد

م كما مت بدء تشغيل املشروع يف ٣١/١٢/١٩٩٧ وقد مت استالم كامل قيمة القرض حىت .سنة من بدء تشغيل املشروع
 .م٢٣/٦/١٩٩٨م ومت سداد القسط األول يف ٢٣/٦/١٩٩٧

 
م على تأجيل ٢٧/٨/٢٠٠٠هـ املوافق ٢٧/٥/١٤٢١ وتاريخ ٩/٤/٢٥٥٤٠افقت وزارة املالية واالقتصاد الوطين خبطاا رقم قد وو

م ١٨/٣/١٩٩٩هـ املوافق ١/١٢/١٤١٩هـ بدالً من ٢١/١٢/١٤٢١استحقاق القسط الثاين من القرض ملدة سنتني حبيث يكون يف 
م على إعادة ٢٦/١/٢٠٠١هـ املوافق ٢/١١/١٤٢١ وتاريخ ٩/٤/٥٠١٤٥كما وافقت وزارة املالية واالقتصاد الوطين خبطاا رقم 

وفيما  . مليون اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط الثاين٥ مليون ريال بدالً من ٢،٥ث تكون قيمة الدفعة جدولة دفعات القرض حبي
 :م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥يلي حركة القرض الثالث خالل عامي 



 

 
٤٠  

 معلومات عن شركة الفنادقتابع 
 

 

 تابع القروض والرهونات 
 : الثالثالقرض تابع 

 

 حركة القرض الثالث): ٢١(اجلدول رقم 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

         ٣٢،٥٠٠،٠٠٠٣٥،٠٠٠،٠٠٠رصيد القرض يف بداية السنة
                     -                    -يضاف  : املستلم خالل السنة
          (٢،٥٠٠،٠٠٠)         (٢،٥٠٠،٠٠٠)يطرح: املسدد خالل السنة
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٣٢،٥٠٠،٠٠٠رصيد القرض يف اية السنة

          (٢،٥٠٠،٠٠٠)         (٢،٥٠٠،٠٠٠)يطرح: اجلزء املتداول من القرض
٢٧،٥٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠اجلزء الغري متداول من القرض اية السنة

 املصدر : القوائم املالية املراجعة
 

 لتزامات احملتملةاال
 : االلتزامات احملتملة يف ما يليتتمثل

 

 االلتزامات احملتملة): ٢٢(اجلدول رقم 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠٥٥،٦٠٠،٠٠٠قروض
٨،٩٥٧،٨٤٣٨،٩٥٧،٨٤٣خطابات ضمان صادرة للغري

٦٨،٩٥٧،٨٤٣٦٤،٥٥٧،٨٤٣اإلمجايل
املصدر : القوائم املالية املراجعة



 

 
٤١  

 أسهم شركة الفنادق
 

 
وميكن تداول تلك .  سهماً مجيعها متداولة٥٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ عدد األسهم الصادرة عن الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية 

 :م٢٠٠٧عام املبينة خالل فيما يلي سعر إغالق سهم شركة الفنادق يف التواريخ و). تداول(األسهم عن طريق السوق املالية السعودية 
 

 م٢٠٠٧عام سعر إغالق سهم الفنادق منذ بداية ): ٢٣(اجلدول رقم 

 )ريال سعودي(سعر اإلغالق  التاريخ
 ٣٢,٠٠ ٣/٢/٢٠٠٧يف  اإلغالقسعر 
 ٣٥,٢٥ ٣/٣/٢٠٠٧يف  اإلغالقسعر 
 ٤٠,٥٠ ١/٤/٢٠٠٧يف  اإلغالقسعر 
 ٣٨,٠٠ ١/٥/٢٠٠٧يف  اإلغالقسعر 
 ٣٤,٥٠ ٢/٦/٢٠٠٧ يف اإلغالقسعر 
 ٣٢,٥٠ ١/٧/٢٠٠٧ يف اإلغالقسعر 
 ٣٩,٠٠ م١/٨/٢٠٠٧  يفاإلغالقسعر 
 ٣٩,٧٥ م١/٩/٢٠٠٧  يفاإلغالقسعر 
 ٣٦,٢٥ م١/١٠/٢٠٠٧  يفاإلغالقسعر 
 ٣٨,٠٠ م٣/١١/٢٠٠٧  يفاإلغالقسعر 
 ٣٨,٧٥ م١/١٢/٢٠٠٧  يفاإلغالقسعر 
 ٣٧,٧٥ م١/١/٢٠٠٨  يفاإلغالقسعر 

   تداول: املصدر
 

 :األعوام املاضيةبعض وفيما يلي متوسط سعر إغالق سهم شركة الفنادق خالل فترات خمتلفة خالل 
 

 *األعوام املاضيةبعض  سهم الفنادق خالل  إغالقمتوسط سعر): ٢٤(اجلدول رقم 

 )ريال سعودي(متوسط سعر اإلغالق  الفترة
 ٣٨٫٠٣ ٢٠٠٧ حىت اية ٢٠٠٢من بداية 
 ٤٢٫٣٢ ٢٠٠٧ اية  حىت٢٠٠٣من بداية 
 ٤٨٫٧٨ ٢٠٠٧ حىت اية ٢٠٠٤من بداية 
 ٥٥٫٩١ ٢٠٠٧ حىت اية ٢٠٠٥من بداية 
 ٥٢٫٨٠ ٢٠٠٧ حىت اية ٢٠٠٦من بداية 
 ٣٧٫٢٦ ٢٠٠٧ حىت اية ٢٠٠٧من بداية 

 تداول : املصدر
  املتوسط حمسوب على أساس أسعار اإلغالق اليومية* 



 

 
٤٢  

 قالقوائم املالية لشركة الفناد
 

 



 

 
٤٣  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 قائمة املركز املايل املوحدة

٢٠٠٦٢٠٠٥إيضاح(ريال سعودي )
املوجودات  

املوجودات املتداولة :
            ١١،٢٥٥،٨١٩          ٢٩،٧٩٣،٠٤٢نقد لدى البنك والصندوق

              ٨٤،٩٢٨،٦١٤            ٣٨٦،٤٦١،٥٨٥استثمارات قصرية األجل  
              ٣٠،٧٥٦،٢٨٩            ٤٤١،٢٤٨،٠٥٦ذمم مدينة 
              ١٥،٠٢٥،١٤٦            ٥١٥،١٥٦،٣٥٢خمزون

              ١١،٥٠١،٤٧٤            ٦١٣،٥٦٠،٨٥٥مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
         ١٥٣،٤٦٧،٣٤٢       ١٨٦،٢١٩،٨٩٠جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة:
            ٣٠٠،٨٠٣،١٥٨          ٧١٨٩،٣٦٩،١٦٠استثمارات طويلة األجل  
            ٩٦٧،٣٢١،٨٣١       ٨١،٠٠٧،٧٢٥،٣٧٣صايف املوجودات الثابتة  

            ٧٣،٧٩٧،٣٠٩          ٥٠،١٢٣،٢٥٣مشاريع حتت الدراسة والتنفيذ
                   ٨٣٣،٤٨٩                 ٤٦١،٩٤٩مصروفات مؤجلة 

      ١،٣٤٢،٧٥٥،٧٨٧    ١،٢٤٧،٦٧٩،٧٣٥جمموع املوجودات غري املتداولة
      ١،٤٩٦،٢٢٣،١٢٩    ١،٤٣٣،٨٩٩،٦٢٥جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات املتداولة :

            ٣٨،٥٣٤،٦١٨          ٢٦،٤٠٢،٢٦٠ذمم دائنة 
               ٣،٢١٢،٥٠٠             ٩٣،٢١٢،٥٠٠اجلزء املتداول من القروض

              ١٤،٤٣٤،٧٧٥            ٢٢،٧١١،٣٢١دائنو توزيعات أرباح  
              ٤٥،٧٩٦،٨٢٢            ١٠٤٨،١٨٢،٦٧٣مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

         ١٠١،٩٧٨،٧١٥       ١٠٠،٥٠٨،٧٥٤جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة  :
              ٥٤،٠٣٥،٣٤٤            ٩٥٧،٧٢٢،٣٦٠قروض طويلة األجل

              ١٧،٣١١،٤٥٤            ٢١٨،٦٤٩،٢٥٠خمصص مكافئة ترك اخلدمة
          ٥٢٤،٠٣٦،٠٦٢        ٤٨٦،٣٨٥،٥٧٨حقوق األقلية يف شركات شقيقة
         ٥٩٥،٣٨٢،٨٦٠       ٥٦٢،٧٥٧،١٨٨جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق امللكية :
            ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠          ١١٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠رأس املال 

            ١٠٠،٧٨٧،٥١٣          ١٠٣،٤٧٥،٠٠٩احتياطي نظامي 
              ٩٢،٤٣٩،٤١٩            ٧٧،٩٠٢،٠٥٨احتياط اتفاقي 

            ١٠٥،٦٣٤،٦٢٢            ٨٩،٢٥٦،٦١٦أرباح مبقاة 
         ٧٩٨،٨٦١،٥٥٤       ٧٧٠،٦٣٣،٦٨٣جمموع حقوق امللكية  

      ١،٤٩٦،٢٢٣،١٢٩    ١،٤٣٣،٨٩٩،٦٢٥جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

السنة  



 

 
٤٤  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 وحدةقائمة الدخل امل

٢٠٠٦٢٠٠٥إيضاح(ريال سعودي )
            ١٨١،٠٤٣،٧٨٣           ٢١٩،٥٩٩،٥٥٧      ١٢إيرادات النشاط 

          (١٠٨،٣٩٧،٦٦٢)         (١٢٨،٢٢٠،٣٧٩)      ١٣مصاريف النشاط 
           ٧٢،٦٤٦،١٢١          ٩١،٣٧٩،١٧٨جممل ربح النشاط 

            (٢٨،٠١٩،١٣٠)           (٢٠،٩٥٠،٥٩٥)االستهالك  
            ٤٤،٦٢٦،٩٩١          ٧٠،٤٢٨،٥٨٣صايف ربح النشاط  

              ٩١،٥٩٣،٠١٤                            -إيرادات حمافظ استثمارية  
                            -           (٦٩،٤٢٧،٩٥٢)( خسائر   )  مكاسب غري حمققة

                            -             ٢٣،٦٦٠،٤٩١تغطية خسائر بالشركات الشقيقة
               ٦،٣٩١،٩١٤              ٨،٨٣٦،٢٤٩      ١٤إيرادات أخرى 

         ١٤٢،٦١١،٩١٩          ٣٣،٤٩٧،٣٧١صايف الربح قبل زكاة الشركات وحصة األقلية

              (٣،٣٢٠،٩١١)             (٢،٩٩٠،٦٢٣)      ١٥زكاة الشركات الشقيقة  
         ١٣٩،٢٩١،٠٠٨          ٣٠،٥٠٦،٧٤٨صايف الربح بعد زكاة الشركات

            (٥٩،١٩٥،١٤٨)             (٣،٦٣١،٧٩٣)حصة األقلية يف أرباح شركات شقيقة

           ٨٠،٠٩٥،٨٦٠          ٢٦،٨٧٤،٩٥٥صايف ربح السنة قبل الزكاة

                            -             ١٤،٥٣٧،٣٦١احملول من االحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر
                 (٥١٦،١٥١)                (٢١٦،٤٠٧)      ١٥الزكاة الشرعية 

           ٧٩،٥٧٩،٧٠٩          ٤١،١٩٥،٩٠٩الصايف بعد الزكاة الشرعية

السنة  



 

 
٤٥  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي )
تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل:

              ٨٠،٠٩٥،٨٦٠             ٢٦،٨٧٤،٩٥٥صايف الدخل
تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية
أنشطة العمليات: الناجتة من  (املستخدمة يف )

              ٢٨،٠١٩،١٣٠             ٢٠،٩٥٠،٥٩٥االستهالكات   
                   ٢٤٠،٣٩٧                  ٣٨١،٥٤٠إطفاء مصاريف مؤجلة  

               ١،٤٩١،٩٦٦              ٣،٨٦٢،٢٤٣خمصص مكافأة ترك اخلدمة
              (٤،٣٨٧،٥٦٦)           (١٠،٤٩١،٧٦٧)(زيادة ) يف الذمم املدينة  
              (٣،٧٦١،٧٢٥)                (١٣١،٢٠٦)(زيادة ) يف املخزون

               ٩،٨٧٨،٤١١             (٢،٠٥٩،٣٨١)(زيادة ) نقص يف مصروفات مدفوعة مقدماً وموجمودات أخرى
            (١٣،٤٧٥،١٢٥)           (١٢،١٣٢،٣٥٨)(نقص  ) زيادة يف ذمم دائنة

              (٤،٠٣١،٩٣٢)              ٨،٢٧٦،٥٤٦زيادة (نقص  ) يف دائنو توزيعات أرباح
               ٢،٩١٦،٥٤٧              ٤،٩٣٥،٣٠٧زيادة يف مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

              (٢،٧٧١،٥٩١)             (٢،٧٦٥،٨٦٣)املسدد من الزكاة
              (١،١٤٧،٩٠٢)             (٢،٥٢٤،٤٤٧)خمصص ترك اخلدمة املستخدم

           ٩٣،٠٦٦،٤٧٠          ٣٥،١٧٦،١٦٤صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار:
          (١١٥،٥٣٧،٠٨٨)           (٦٢،٢١٩،٣٥٧)إضافات أصول ثابتة

                      ٥،٦٠٢                  ٨٦٥،٢٢٠استبعادات أصول ثابتة بالصايف
                 (٥٢٢،٥٩٩)                  (١٠،٠٠٠)(زيادة ) يف املصروفات املؤجلة
            (٩٧،٩٨٧،٠٢١)           ١٠٩،٩٠١،٠٢٧نقص  (زيادة ) يف االستثمارات

              ٧٨،٤٩٤،٢٤٨             ٢٣،٦٧٤،٠٥٦نقص يف مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ
أنشطة االستثمار         (١٣٥،٥٤٦،٨٥٨)          ٧٢،٢١٠،٩٤٦صايف النقدية الناجتة من    (املستخدم يف)

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية:
              (٣،٢١٢،٥٠٠)             (٣،٢١٢،٩٨٤)املسدد من القروض 
              ٢٣،١٠٠،٠٠٠              ٦،٩٠٠،٠٠٠املستلم من القروض  

            (٣٠،٥٠٣،٢٧١)           (٤٠،٩٨٨،١٥٥)أرباح موزعة
                 (٩٤١،٠٩١)           (١٣،٨٩٨،٢٦٤)تسويات سنوات سابقة  
              ٤٢،٠٠٠،٩٣٣           (٣٧،٦٥٠،٤٨٤)التغري يف حقوق األقلية   

األنشطة التمويلية            ٣٠،٤٤٤،٠٧١         (٨٨،٨٤٩،٨٨٧)صايف النقدية   (املستخدمة يف)

            (١٢،٠٣٦،٣١٧)             ١٨،٥٣٧،٢٢٣الزيادة (النقص   ) يف النقدية 
              ٢٣،٢٩٢،١٣٦             ١١،٢٥٥،٨١٩النقدية يف بداية السنة   
           ١١،٢٥٥،٨١٩          ٢٩،٧٩٣،٠٤٢النقدية يف اية السنة   

تأثريات غري نقدية :
                            -           (١٤،٥٣٧،٣٦١)احملول من االحتياط االتفاقي

السنة  



 

 
٤٦  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة
 

اإلمجايلأرباح مبقاة إحتياطي إتفاقيإحتياطي نظاميرأس املال (ريال سعودي)

٢٠٠٥/١/١          ٧٥٠،٧٢٦،٢٠٧          ٦٥،٥٠٨،٨٦١          ٩٢،٤٣٩،٤١٩          ٩٢،٧٧٧،٩٢٧        ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠رصيد
                -٩٤١،٠٩١               -٩٤١،٠٩١                          -                           -                          -تسويات سنوات سابقة

           -٣٠،٥٠٣،٢٧١          -٣٠،٥٠٣،٢٧١                          -                           -                          -توزيعات أرباح
٢٠٠٥            ٨٠،٠٩٥،٨٦٠          ٨٠،٠٩٥،٨٦٠                          -                           -                          -أرباح عام

                            -            -٨،٠٠٩،٥٨٦                          -            ٨،٠٠٩،٥٨٦                          -احملول لالحتياطي النظامي
                -٥١٦،١٥١               -٥١٦،١٥١                          -                          -الزكاة الشرعية

٢٠٠٥/١٢/٣١       ٧٩٨،٨٦١،٥٥٤     ١٠٥،٦٣٤،٦٢٢       ٩٢،٤٣٩،٤١٩     ١٠٠،٧٨٧،٥١٣     ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠الرصيد يف
           -١٣،٨٩٨،٢٦٤          -١٣،٨٩٨،٢٦٤                          -                           -                          -تسويات سنوات سابقة

           -٤٠،٩٨٨،١٥٥          -٤٠،٩٨٨،١٥٥                          -                           -                          -توزيعات أرباح
٢٠٠٦            ٢٦،٨٧٤،٩٥٥          ٢٦،٨٧٤،٩٥٥                          -                           -                          -أرباح عام

املستخدم من االحتياطي
                            -          ١٤،٥٣٧،٣٦١          -١٤،٥٣٧،٣٦١                           -                          -االتفاقي لتغطية خسائر

                            -            -٢،٦٨٧،٤٩٦                          -            ٢،٦٨٧،٤٩٦                          -احملول لالحتياطي النظامي
                -٢١٦،٤٠٧               -٢١٦،٤٠٧                          -                           -                          -الزكاة الشرعية

٢٠٠٦/١٢/٣١       ٧٧٠،٦٣٣،٦٨٣       ٨٩،٢٥٦،٦١٦       ٧٧،٩٠٢،٠٥٨     ١٠٣،٤٧٥،٠٠٩     ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠الرصيد يف



 

 
٤٧  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية 
 :الشركة وطبيعة أعماهلا): ١(إيضاح 

) ١٩٧٦ ديسمرب ٢٧املوافق  (١٣٩٧ حمرم ٦بتاريخ ) شركة مسامهة سعودية(اطق السياحية تأسست الشركة السعودية للفنادق واملن
ويتمثل . ١٠١٠٠١٠٧٢٦ومت تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم ) ٦٩/م(مبوجب املرسوم امللكي رقم 

شاركة واإلجيار للفنادق واملطاعم واملوتيالت نشاط الشركة يف اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراء وامل
 أنواعها وأحجامها داخل املدن وعلى الطرق ويف اختالفواالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والسياحة والشواطئ على 

ة خدمات التموين املتعلقة ا، وتقدمي كاف، ومتلك األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة املباين عليها أو تأجريها، املناطق السياحية العامة
 .تقوم الشركة بتحقيق أغراضها بنفسها وعن طريق التعاقد الفردي أو املشترك مع اآلخرين

 

 :ملخص ألهم السياسات احملاسبية): ٢(إيضاح 
 :األساس احملاسيب

تعارف عليها يف اململكة العربية السعودية ومبدأ يتم إعداد القوائم املالية املوحدة املبينة بالريال السعودي ووفقاً للمبادئ احملاسبية امل
وتشمل القوائم املالية املوحدة املوجودات . التكلفة التارخيية واملعايري احملاسبية ذات العالقة ونظام الشركات والنظام األساسي للشركة

ع احتساب حقوق األقلية يف الشركات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات للشركة والشركات الشقيقة املوحدة ضمن هذه القوائم م
 .الشقيقة يف تاريخ القوائم املالية

 :وتبلغ نسب ملكية الشركة يف الشركات الشقيقة اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة على النحو التايل
 

النسبة املئوية للملكية  الشركات الشقيقة   
٥١,١١%شركة مكة للفنادق احملدودة
٥٢,٣٨%شركة تبوك للفنادق احملدودة
٥٠,٠٠%شركة املدينة للفنادق احملدودة
٥٠,٤٨%شركة اخلليج للمناطق السياحية
٥٠,٤١%شركة الرياض للفنادق والترفيه
٥٠,٦٣%شركة النخيل للمناطق السياحية

 
 .ويتم استبعاد كافة األرصدة املدينة والدائنة بني الشركة والشركات الشقيقة وفقاً ملعيار توحيد القوائم املالية

 
 :حتقيق اإليراد

دمة للعميل كما يتم استبعاد كافة يتم إثبات إيرادات الشركة والشركات التابعة اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة بعد إمتام تأدية اخل
 .اإليرادات اليت تنشأ عن تعامالت الشركة مع الشركات التابعة أو بني الشركات التابعة بعضها البعض

 
 :املصروفات

يتم إثبات مصروفات الشركة والشركات التابعة اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة بعد استبعاد كافة املصروفات اليت تنشأ عن 
 .تعامالت الشركة مع الشركات التابعة أو بني الشركات التابعة بعضها البعض



 

 
٤٨  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 :املخزون

 لقاء االخنفاض يف يتم تقييم املخزون بالشركة والشركات بسعر التكلفة أو صايف القيمة البيعية أيهما أقل بعد احتساب مبالغ مناسبة
ويتم حتديد سعر التكلفة على أساس املتوسط املرجح بالنسبة ملخزون األغذية واملشروبات ، قيمة املخزون املتقادم أو بطئ احلركة

 .ومهمات التشغيل املختلفة
 

 :خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
ة به على قائمة الدخل وذلك بناًء على تقدير اإلدارة للخسائر يتم تكوين خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها وحتمل املبالغ املتعلق

 .احملتملة نتيجة عدم حتصيل الذمم املدينة
 

 :االستثمارات
 .يتم تسجيل استثمارات الشركة والشركات التابعة اليت تتضمنها القوائم املالية يف السندات احلكومية بالتكلفة املعدلة •
 وتسجل وفقاً لطريقة حقوق امللكية ٪٢٠ وتزيد عن ٪٥٠ركات األخرى بنسبة تقل عن يتم تسجيل استثمارات الشركة يف الش •

 .فروق إعادة التقييم ضمن حقوق امللكية
 أو أقل من رأس مال تلك الشركات بالتكلفة التارخيية ٪٢٠يتم تسجيل استثمارات الشركة يف الشركات األخرى بنسبة  •

د اعتماد توزيعها ويتم تكوين خمصص بنصيب الشركة يف اخلسائر احملققة أو وتسجل إيرادات االستثمار يف تلك الشركات عن
 .املتوقعة

 
 :املوجودات الثابتة

من طاقتها اإلنتاجية ومدة تزيد يتم تسجيل املوجودات الثابتة على أساس سعر التكلفة والذي يشمل اإلضافات والتحسينات اليت 
لى أساس طريقة القسط الثابت وذلك على مدى العمر اإلنتاجي املقدر للموجودات وتستهلك املوجودات الثابتة ع. االستفادة منها

 : تكون األعمار املقدرة على النحو التايل) ١٦(الثابتة ويف ضوء ما ورد باإليضاح رقم 
  سنة٧٥-٥٠ مباين 
  سنوات ١٠ أثاث وتركيبات 
  سنوات ١٠ آالت ومعدات 
  سنوات ٤ سيارات 

 
 :يةالعمليات بالعمالت األجنب

يتم تسجيل العمليات بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة عند إجراء هذه العمليات ويتم يف اية السنة حتويل أرصدة 
املوجودات واملطلوبات وفقاً ألسعار الصرف السائد يف ذلك التاريخ ويسجل الربح أو اخلسارة الناجتة عن حتويل العمالت األجنبية يف 

 .قائمة الدخل
 

 :مكافأة ترك اخلدمة
يتم تكوين خمصص مكافأة اية اخلدمة عن فترات اخلدمة املتراكمة حىت تاريخ املركز املايل وفقاً لنظام العمل والعمال يف اململكة العربية 

 .السعودية



 

 
٤٩  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 :احتياطي نظامي

 من صايف األرباح ٪١٠وين االحتياطي النظامي طبقاً لنظام الشركات باململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة بواقع يتم تك
 . من رأس املال٪٥٠احملققة سنوياً وجيوز إيقاف تكوينه عندما يبلغ رصيده 

 
 :احتياطي اتفاقي

ربح السنوي لتكوين احتياطي اتفاقي وجيوز للشركة أن تتوقف عن ذلك  من صايف ال٪٥وفقاً للنظام األساسي للشركة جتنب الشركة 
يستخدم هذا االحتياطي ألعمال الصيانة وخسائر االستثمارات أو حسب قرار ،  من رأس املال٪١٠عندما يبلغ االحتياطي االتفاقي 

 .جملس اإلدارة
 

 :الزكاة الشرعية
لقوائم املالية املوحدة للزكاة الشرعية طبقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل ويتم ختضع الشركة والشركات التابعة هلا واليت تتضمنها ا

 .حتميل الزكاة املستحقة على كل شركة بقائمة دخل تلك الشركات
 

 :استثمارات قصرية األجل): ٣(إيضاح 
 :تتمثل االستثمارات قصرية األجل يف ما يلي

٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

       ٧١،٢٧٢،٣٥٥      ٦٩،٤٠٥،٣٢٦استثمارات لشركات شقيقة يف حمافظ أسهم لدى بنوك حملية
                      -        ٣،٤٠٠،٠٠٠استثمارات يف سندات تنمية حكومية

       ١٣،٦٥٦،٢٥٩      ١٣،٦٥٦،٢٥٩مسامهات عقارية 
     ٨٤،٩٢٨،٦١٤    ٨٦،٤٦١،٥٨٥اإلمجايل

 
 .ختص هذه االستثمارات الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية وبعض الشركات الشقيقة اليت تساهم فيها

 



 

 
٥٠  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

  إيضاحات حول القوائم املاليةتابع 
 :الذمم املدينة): ٤(إيضاح 

 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

         ٣٤،٣٦٩،١٢٤        ٤٤،٤٢٥،٠١٠ذمم مدينة جتارية  
          (٥،٠١٦،٩٥٣)         (٥،٧٧٥،٧٣٩)خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

       ٢٩،٣٥٢،١٧١      ٣٨،٦٤٩،٢٧١صايف ذمم جتارية مدينة
           ١،٤٠٤،١١٨          ٢،٥٩٨،٧٨٥ذمم مدينة أخرى  

     ٣٠،٧٥٦،٢٨٩    ٤١،٢٤٨،٠٥٦صايف الذمم املدينة  

 
 :املخزون): ٥(إيضاح 

 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

       ١٤،١٤٦،٠٣٤      ١٤،١٩١،١٦٨لوازم تشغيل 
            ٨٧٩،١١٢           ٩٦٥،١٨٤أغذية ومشروبات 

     ١٥،٠٢٥،١٤٦    ١٥،١٥٦،٣٥٢اإلمجايل

 
 :مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى): ٦(إيضاح 

 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

         ٤،٩٨٧،٩٢١        ٣،٦٥٢،٩٢٦مصاريف مدفوعة مقدماً
         ٦،٥١٣،٥٥٣        ٩،٩٠٧،٩٢٩إيرادات مستحقة وموجودات أخرى

     ١١،٥٠١،٤٧٤    ١٣،٥٦٠،٨٥٥اإلمجايل

 



 

 
٥١  

 لفنادقالقوائم املالية لشركة اتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 : استثمارات طويلة األجل): ٧(إيضاح 

 
القيمة الدفترية لالستثمارات  

٢٠٠٦٢٠٠٥نسبة امللكية( ريال سعودي ) 

     ٢٨٣،٢٩٥،٥٥٨    ١٧١،٨٦١،٥٦٠                     -استثمارات يف السندات احلكومية
       ١٠،٠٠٠،٠٠٠      ١٠,٠٠١٠،٠٠٠،٠٠٠%الشركة السعودية للخدمات الفندقية

         ٧،٠٠٠،٠٠٠        ٢,٥٠٧،٠٠٠،٠٠٠%الشركة الوطنية للتنمية واالستثمار السياحي
            ٥٠٠،٠٠٠           ٢٥,٠٠٥٠٠،٠٠٠%الشركة اإلعالمية خلدمات التسويق

                ٧،٦٠٠               ٧،٦٠٠أخرى
   ٣٠٠،٨٠٣،١٥٨  ١٨٩،٣٦٩،١٦٠إمجايل االستثمارات طويلة األجل

 
ية خلدمات التسويق بطريقة حقوق امللكية كما يتطلبه معيار االستثمارات لعدم مل يتم معاجلة استثمارات الشركة يف الشركة اإلعالم

 .التأثري اجلوهري على القوائم املالية املوحدة املرفقة
 
 



 

 
٥٢  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 : موجودات ثابتة): ٨(إيضاح 

اإلمجايل سيارات آالت ومعداتأثاث وتركيباتمباينأراضي(ريال سعودي)

التكلفة:
   ١،٤١٠،١٤٣،٢٨٤         ٧،٩٩٤،٠٨٠        ٣٤،٨٣١،٢٥٠     ١٦٢،٦٢٩،١٨٣     ٩٠٧،٦٩٨،٦٨٠      ٢٩٦،٩٩٠،٠٩١يف ٢٠٠٦/١/١

        ٦٢،٢١٩،٣٥٧            ٣٦٧،٥١٥          ٦،٣٢٣،٣٩٢          ٥،٣٨٧،٤٤٧       ٣٨،٢٤١،٠٠٣        ١١،٩٠٠،٠٠٠إضافات
         (٤،٢٥٢،٣٦٤)           (٢٤٨،٣٨٢)              (١٧،٠٠٠)         (٣،٢٠٦،٤٩٨)           (٥٠٠،٨٠٤)            (٢٧٩،٦٨٠)استبعادات

١،٤٦٨،١١٠،٢٧٧       ٨،١١٣،٢١٣      ٤١،١٣٧،٦٤٢   ١٦٤،٨١٠،١٣٢   ٩٤٥،٤٣٨،٨٧٩    ٣٠٨،٦١٠،٤١١يف ٢٠٠٦/١٢/٣١

جممع االستهالك:
      ٤٤٢،٨٢١،٤٥٣         ٦،٣٢٦،١٨٧        ٣٠،٦١٧،٢٩٩     ١١٨،٢٧٨،١٩٩     ٢٨٧،٥٩٩،٧٦٨                    -يف ٢٠٠٦/١/١
        ٢٠،٩٥٠،٥٩٥            ٥٧٠،١٣٢             ٧٥٤،٩٣٢          ٧،٨٧٧،١٠٦       ١١،٧٤٨،٤٢٥                    -استهالك العام
         (٣،٣٨٧،١٤٤)           (١٨٩،٣٧٦)              (١٦،٩٩٧)         (٣،١٥٦،٩٤٥)             (٢٣،٨٢٦)                    -استبعادات

    ٤٦٠،٣٨٤،٩٠٤       ٦،٧٠٦،٩٤٣      ٣١،٣٥٥،٢٣٤   ١٢٢،٩٩٨،٣٦٠   ٢٩٩،٣٢٤،٣٦٧                   -يف ٢٠٠٦/١٢/٣١

صايف القيمة الدفترية:
٣٠٨،٦١٠،٤١١٦٤٦،١١٤،٥١٢٤١،٨١١،٧٧٢٩،٧٨٢،٤٠٨١،٤٠٦،٢٧٠١،٠٠٧،٧٢٥،٣٧٣يف ٢٠٠٦/١٢/٣١
٢٩٦،٩٩٠،٠٩١٦٢٠،٠٩٨،٩١٢٤٤،٣٥٠،٩٨٤٤،٢١٣،٩٥١١،٦٦٧،٨٩٣٩٦٧،٣٢١،٨٣١يف ٢٠٠٥/١٢/٣١

 
  ٣١/١٢/٢٠٠٦ مليون ريال سعودي يف ٦٠ تضمنت املوجودات الثابتة اململوكة لشركتني من الشركات الشقيقة أراضي وما عليها من منشآت مرهونة لصاحل وزارة املالية ضماناً لقرضني هلاتني الشركتني والبالغ رصيدمها



 

 
٥٣  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 :القروض): ٩(إيضاح 

تضمنت القروض قرضني من وزارة املالية لصاحل شركتني من الشركات الشقيقة إلنشاء مشروعني سياحيني بضمان أراضي وما عليها 
 .من منشآت

 :ل األقساط املتبقية من أرصدة القروض فيما يليوتتمث
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

٣،٢١٢،٥٠٠٣،٢١٢،٥٠٠أقساط قصرية األجل
٥٧،٧٢٢،٣٦٠٥٤،٠٣٥،٣٤٤أقساط طويلة األجل  

٦٠،٩٣٤،٨٦٠٥٧،٢٤٧،٨٤٤اإلمجايل

 
 

 : مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى): ١٠(إيضاح 
 

٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

١٢،٧٣٦،٣٤٠١٢،٢٩٢،٣٦٣خمصصات زكاة 
٢١،٠٦٥،٦٥٥٢٠،٥٧٩،٨٦٦إيرادات حمصلة مقدماً  

١٤،٣٨٠،٦٧٨١٢،٩٢٤،٥٩٣مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
٤٨،١٨٢،٦٧٣٤٥،٧٩٦،٨٢٢اإلمجايل

 
 رأس املال): ١١(إيضاح 

 ريال للسهم ٥٠ امسية ماليني سهم بقيمة ١٠ مليون ريال سعودي مقسمة إىل ٥٠٠يبلغ رأس املال املصرح به واملدفوع بالكامل 
 ريال سعودي وتصبح ١٠م وبناًء على قرار هيئة السوق املالية مت جتزئة السهم ليصبح بقيمة ٢٠٠٦واعتباراً من أول أبريل ، الواحد

 . مليون سهم٥٠أسهم الشركة 
 



 

 
٥٤  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 : إيرادات النشاط): ١٢(إيضاح 

 : تتمثل إيرادات النشاط فيما يلي
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

١٩٩،٢٠٩،٦٤٤١٥٩،٧٦٧،٥٠٦إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية
١٩،٥٣٢،٤٨١٢٠،٧٣٦،٨٠٣إيرادات إجيارات 

١٦،٤٩٥،٢٦٠١٤،٣٦٥،٥٨٠أتعاب خدمات وتشغيل
٤٢٥،٠٠٠٢١٤،٠٠٠أرباح من شركات مستثمر ا

٢٣٥،٦٦٢،٣٨٥١٩٥،٠٨٣،٨٨٩اإلمجايل
        (١٤،٠٤٠،١٠٦)       (١٦،٠٦٢،٨٢٨)خيصم: إيرادات متداخلة

٢١٩،٥٩٩،٥٥٧١٨١،٠٤٣،٧٨٣الصايف

  
 

 : مصاريف النشاط): ١٣(إيضاح 
 

٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

١٢٩،٧٣٤،٥٥٧١٠٨،٨٢٠،٨٩٧مصروفات فنادق ومراكز ترفيهية
٤،٨١٤،٣٧٧٤،١١٩،٤٧٩تكلفة خدمات وتشغيل

٩،٧٣٤،٢٧٣٩،٤٩٧،٣٩٢تكاليف أخرى 
١٤٤،٢٨٣،٢٠٧١٢٢،٤٣٧،٧٦٨اإلمجايل

        (١٤،٠٤٠،١٠٦)       (١٦،٠٦٢،٨٢٨)خيصم  : مصاريف متداخلة
١٢٨،٢٢٠،٣٧٩١٠٨،٣٩٧،٦٦٢الصايف

 



 

 
٥٥  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 :إيرادات أخرى): ١٤(إيضاح 

 
٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

٨،٣٧١،٨١٩٥،٣٩٣،٩٣٠عوائد سندات تنمية  
٤١٥،٣٣٤٩٣٤،٧٤٧إيرادات متنوعة 
٤٩،٠٩٦٦٣،٢٣٧عموالت بنكية 

٨،٨٣٦،٢٤٩٦،٣٩١،٩١٤اإلمجايل

 
 : الزكاة الشرعية): ١٥(إيضاح 

مت تكوين خمصصات زكاة للشركات الشقيقة اليت تتضمنها القوائم املالية املوحدة وحتميلها على قوائم دخل تلك الشركات مببلغ  •
 .٢٠٠٥ريال عن عام ) ٣،٣٢٠،٩١١( مقابل ٢٠٠٦ريال عن عام ) ٢،٩٩٠،٦٢٣(

 : النحو التايلمت احتساب الزكاة الشرعية عن الشركة القابضة على •
 

٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

  وعاء الزكاة 
تعديل الربح احملاسيب  : 

٢٦،٨٧٤،٩٥٥٨٠،٠٩٥،٨٦٠الربح احملاسيب 
        (٦٠،٢٨٩،٢٨٩)       (١٨،٥٥٠،٩٦٨)خيصم: ربح الشركة يف الشركات الشقيقة
٣٣٢،٣٠٢٨٣٩،٤٥٥يضاف  : املخصصات املكونة خالل السنة

٨،٦٥٦،٢٨٩٢٠،٦٤٦،٠٢٦صايف الربح املعدل 

احتساب الزكاة :
٨،٦٥٦،٢٨٩٢٠،٦٤٦،٠٢٦صايف الربح املعدل  

٧٥٤،٤٠٧،٣٠٣٧٣١،٤٠٢،١٠٣بنود مضافة 
      (٧٧٦،٣١٥،٥٩٨)     (٧٩٢،٠٥٩،٠٤٠)بنود خمصومة 
      (٢٤،٢٦٧،٤٦٩)     (٢٨،٩٩٥،٤٤٨)وعاء الزكاة 

%٢,٥٠ ٢١٦،٤٠٧٥١٦،١٥١الزكاة الشرعية بواقع

 
 ٢٠٠٣ حىت ١٩٩٦ ومت الربط النهائي على الشركة عن األعوام من ٢٠٠٥قامت الشركة بتقدمي اإلقرارات الزكوية عن األعوام حىت 

ومل حتصل الشركة على شهادة زكاة ائية بسبب وجود اختالف بني الربط من وجهة نظر الشركة والربط من وجهة نظر املصلحة عن 
 .١٩٩٥ حىت ١٩٩٠األعوام من 

 



 

 
٥٦  

 القوائم املالية لشركة الفنادقتابع 
 

 

 إيضاحات حول القوائم املالية تابع 
 :تغيري يف تقديرات حماسبية): ١٦(إيضاح 
 مت تغيري العمر االفتراضي لبعض املباين اململوكة للشركة والشركات الشقيقة اليت تساهم فيها الشركة ٢٠٠٦ من بداية العام املايل اعتباراً

 عاماً مما كان له األثر يف ختفيض قسط االستهالك السنوي ٥٠ عاماً بدالً من ٧٠ أو ٧٥السعودية للفنادق واملناطق السياحية ليصبح 
 ريال سعودي وزيادة صايف دخل العام بنفس القيمة قبل احتساب حصة األقلية يف أرباح العام للشركات ٦،٨٤٥،٧٢٥ين بقيمة للمبا

 .الشقيقة
 

 :التزامات حمتملة): ١٧(إيضاح 
 

٣١ ديسمرب  يف

٢٠٠٦٢٠٠٥(ريال سعودي ) 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠٥٥،٦٠٠،٠٠٠قروض
٨،٩٥٧،٨٤٣٨،٩٥٧،٨٤٣خطابات ضمان صادرة للغري

٦٨،٩٥٧،٨٤٣٦٤،٥٥٧،٨٤٣اإلمجايل

 



 

 
٥٧  

 مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 األداء املايل
لمركز املايل واجلدول الثاين على ل املوحدة قوائماللى  عاجلدول األولحتوي ي فثالثة جداول مبينة تباعاً،حيتوي قسم األداء املايل على 

  ومجيعهالتدفقات النقدية للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحيةل املوحدة  القوائماجلدول الثالث علىلدخل و لاملوحدة القوائم
 .م٢٠٠٧األول من عام والنصف م ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤لألعوام 

 
الصاحل حماسبون مكتب م، وقام ٢٠٠٥م و٢٠٠٤اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة القوائم لعامي مكتب وقد قام 
  .م٢٠٠٧عام من األول  والنصفم ٢٠٠٦ قانونيون مبراجعة القوائم املالية لعام ومراجعون



 

 
٥٨  

 مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 األداء املايلتابع 
  لشركة الفنادق املوحدةقائمة املركز املايل): ٢٥(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي)

املوجودات

املوجودات املتداولة:

                ٦٢،٠٨٠،٤٤٨                   ٢٩،٧٩٣،٠٤٢                   ١١،٢٥٥،٨١٩                  ٢٣،٢٩٢،١٣٦نقد لدى البنك والصندوق

                ٦٢،٧٥٦،٩٣٨                   ٨٦،٤٦١،٥٨٥                   ٨٤،٩٢٨،٦١٤                  ٣٥،٢١٤،٧٧٨استثمارات قصرية األجل

                ٤٢،٥٩٠،٣٩٩                   ٤١،٢٤٨،٠٥٦                   ٣٠،٧٥٦،٢٨٩                  ٢٦،٣٦٨،٧٢٣ذمم مدينة

                   ١٥،١٥٦،٣٥٢                   ١٥،٠٢٥،١٤٦                  ١١،٢٦٣،٤٢١خمزون

                ٢٩،٨٣٤،٤٢٥                   ١٣،٥٦٠،٨٥٥                   ١١،٥٠١،٤٧٤                  ٢١،٣٧٩،٨٨٥مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

           ١٩٧،٢٦٢،٢١٠              ١٨٦،٢١٩،٨٩٠              ١٥٣،٤٦٧،٣٤٢             ١١٧،٥١٨،٩٤٣جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة:

              ٢١٠،٦٨٩،١٠٧                 ١٨٩،٣٦٩،١٦٠                 ٣٠٠،٨٠٣،١٥٨                ٢٥٢،٥٢٩،٩٧٣استثمارات طويلة األجل

           ١،٠٢٤،٤٤٩،٠٧٦              ١،٠٠٧،٧٢٥،٣٧٣                 ٩٦٧،٣٢١،٨٣١                ٨٧٩،٨٠٩،٤٧٥صايف املوجودات الثابتة

                ٥٤،٤٦٠،٠٧١                   ٥٠،١٢٣،٢٥٣                   ٧٣،٧٩٧،٣٠٩                ١٥٢،٢٩١،٥٥٧مشاريع حتت الدراسة والتنفيذ

                     ١٠٧،٦٩٩                        ٤٦١،٩٤٩                        ٨٣٣،٤٨٩                       ٥٥١،٢٨٧مصروفات مؤجلة

        ١،٢٨٩،٧٠٥،٩٥٣           ١،٢٤٧،٦٧٩،٧٣٥           ١،٣٤٢،٧٥٥،٧٨٧          ١،٢٨٥،١٨٢،٢٩٢جمموع املوجودات غري املتداولة

        ١،٤٨٦،٩٦٨،١٦٣           ١،٤٣٣،٨٩٩،٦٢٥           ١،٤٩٦،٢٢٣،١٢٩          ١،٤٠٢،٧٠١،٢٣٥جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة:

                ٣٩،٩٣٠،٣٩٢                   ٢٦،٤٠٢،٢٦٠                   ٣٨،٥٣٤،٦١٨                  ٥٢،٠٠٩،٧٤٣ذمم دائنة

                     ٣،٢١٢،٥٠٠                     ٣،٢١٢،٥٠٠                    ٣،٢١٢،٥٠٠اجلزء املتداول من القروض 

                ٤٥،٢٧٨،٤٦٢                   ٢٢،٧١١،٣٢١                   ١٤،٤٣٤،٧٧٥                  ١٨،٤٦٦،٧٠٧دائنو توزيعات أرباح

                ٦٠،٠٧١،١٦٠                   ٤٨،١٨٢،٦٧٣                   ٤٥،٧٩٦،٨٢٢                  ٤٥،١٣٥،٧١٥مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

           ١٤٥،٢٨٠،٠١٤              ١٠٠،٥٠٨،٧٥٤              ١٠١،٩٧٨،٧١٥             ١١٨،٨٢٤،٦٦٥جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة:

                ٥٥،٠٠٠،٠٠٠                   ٥٧،٧٢٢،٣٦٠                   ٥٤،٠٣٥،٣٤٤                  ٣٤،١٤٧،٨٤٤قروض طويلة األجل

                ٢٠،٠٨٠،٢١٤                   ١٨،٦٤٩،٢٥٠                   ١٧،٣١١،٤٥٤                  ١٦،٩٦٧،٣٩٠خمصص مكافئة ترك اخلدمة

              ٤٩٧،٣٦٠،٧٦٥                 ٤٨٦،٣٨٥،٥٧٨                 ٥٢٤،٠٣٦،٠٦٢                ٤٨٢،٠٣٥،١٢٩حقوق األقلية يف شركات شقيقة

           ٥٧٢،٤٤٠،٩٧٩              ٥٦٢،٧٥٧،١٨٨              ٥٩٥،٣٨٢،٨٦٠             ٥٣٣،١٥٠،٣٦٣جمموع املطلوبات غري املتداولة

حقوق امللكية:

              ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠                 ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠                 ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠                ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠رأس املال

              ١٨١،٣٧٧،٠٦٧                 ١٠٣،٤٧٥،٠٠٩                 ١٠٠،٧٨٧،٥١٣                  ٩٢،٧٧٧،٩٢٧احتياطي نظامي

                               -                   ٧٧،٩٠٢،٠٥٨                   ٩٢،٤٣٩،٤١٩                  ٩٢،٤٣٩،٤١٩احتياطي اتفاقي

                  (١،٩٥٣،١٠٧)                                   -                                   -                                  -خسائر غري حمققة

                ٨٩،٨٢٣،٢١٠                   ٨٩،٢٥٦،٦١٦                 ١٠٥،٦٣٤،٦٢٢                  ٦٥،٥٠٨،٨٦١أرباح مبقاة

           ٧٦٩،٢٤٧،١٧٠              ٧٧٠،٦٣٣،٦٨٣              ٧٩٨،٨٦١،٥٥٤             ٧٥٠،٧٢٦،٢٠٧جمموع حقوق امللكية

        ١،٤٨٦،٩٦٨،١٦٣           ١،٤٣٣،٨٩٩،٦٢٥           ١،٤٩٦،٢٢٣،١٢٩          ١،٤٠٢،٧٠١،٢٣٥جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
املصدر: القوائم املالية املراجعة

السنة



 

 
٥٩  

 مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 ل املوحدة لشركة الفنادققائمة الدخ): ٢٦(اجلدول رقم 

 ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧/٦/٣٠(ريال سعودي )

               ١١٩،٧٢٤،٤٧٩               ٢١٩،٥٩٩،٥٥٧               ١٨١،٠٤٣،٧٨٣              ١٤٥،٣٩٥،٧٦٢إيرادات النشاط

                (٦٦،٧٣١،٠٧٥)              (١٢٨،٢٢٠،٣٧٩)              (١٠٨،٣٩٧،٦٦٢)               (٩٤،٥٦٢،٢١٤)مصاريف النشاط

             ٥٢،٩٩٣،٤٠٤               ٩١،٣٧٩،١٧٨               ٧٢،٦٤٦،١٢١              ٥٠،٨٣٣،٥٤٨جممل ربح النشاط

                  (٩،٨٠٠،٥٠١)                (٢٠،٩٥٠،٥٩٥)                (٢٨،٠١٩،١٣٠)               (٢٤،٩٣٥،٦٥٢)االستهالك 

             ٤٣،١٩٢،٩٠٣               ٧٠،٤٢٨،٥٨٣               ٤٤،٦٢٦،٩٩١              ٢٥،٨٩٧،٨٩٦صايف ربح النشاط 
 

                               -                               -                 ٩١،٥٩٣،٠١٤                ٣٥،٤٧٣،٨٠٧إيرادات حمافظ استثمارية

                               -                (٦٩،٤٢٧،٩٥٢)                               -                              -(خسائر) مكاسب غري حمققة  

                               -                 ٢٣،٦٦٠،٤٩١                               -                              -تغطية خسائر بالشركات الشقيقة

                   ٤،٤٩٠،٥٤٨                   ٨،٨٣٦،٢٤٩                   ٦،٣٩١،٩١٤                  ٦،٤٣٢،٣٤٢إيرادات أخرى

             ٤٧،٦٨٣،٤٥١               ٣٣،٤٩٧،٣٧١             ١٤٢،٦١١،٩١٩              ٦٧،٨٠٤،٠٤٥صايف الربح قبل زكاة الشركات وحصة األقلية  

                  (١،٤٩٧،٨٤٩)                  (٢،٩٩٠،٦٢٣)                  (٣،٣٢٠،٩١١)                 (١،٧٣٠،٤٧٠)زكاة الشركات الشقيقة 

             ٤٦،١٨٥،٦٠٢               ٣٠،٥٠٦،٧٤٨             ١٣٩،٢٩١،٠٠٨              ٦٦،٠٧٣،٥٧٥صايف الربح بعد زكاة الشركات   

                (١٧،٨٧٩،٥٧٣)                  (٣،٦٣١،٧٩٣)                (٥٩،١٩٥،١٤٨)               (٢٥،٢٨٠،٤٤٧)حصة األقلية يف أرباح شركات شقيقة

             ٢٨،٣٠٦،٠٢٩               ٢٦،٨٧٤،٩٥٥               ٨٠،٠٩٥،٨٦٠              ٤٠،٧٩٣،١٢٨صايف ربح السنة قبل الزكاة

                               -                 ١٤،٥٣٧،٣٦١                               -                              -احملول من االحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر

                     (١٠٨،٢٠٠)                     (٢١٦،٤٠٧)                     (٥١٦،١٥١)                    (٤٠٥،٨٩٠)الزكاة الشرعية

             ٢٨،١٩٧،٨٢٩               ٤١،١٩٥،٩٠٩               ٧٩،٥٧٩،٧٠٩              ٤٠،٣٨٧،٢٣٨الصايف بعد الزكاة الشرعية  
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٦٠  

 مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة لشركة الفنادق): ٢٧(اجلدول رقم 

 ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧/٦/٣٠(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل:

                 ٢٨،١٩٧،٨٢٩                 ٢٦،٨٧٤،٩٥٥                 ٨٠،٠٩٥،٨٦٠                ٤٠،٧٩٣،١٢٨صايف ربح السنة قبل الزكاة

(املستخدمة يف) تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

أنشطة العمليات:

                                 -                                 -                  (٧،٣٠٧،٥٩١)                 (١،٢٤٩،٧٦٩)مكاسب غري حمققة من استثمارات   

                   ٩،٨٠٠،٥٠١                 ٢٠،٩٥٠،٥٩٥                 ٢٨،٠١٩،١٣٠                ٢٤،٩٣٥،٦٥٢االستهالكات 

                      ٣٥٤،٢٥٠                      ٣٨١،٥٤٠                      ٢٤٠،٣٩٧                     ٢٩٢،٥٨٣إطفاء مصاريف مؤجلة

                                 -                   ٣،٨٦٢،٢٤٣                   ١،٤٩١،٩٦٦                  ٢،٣٣٤،٩٩٢خمصص مكافأة ترك اخلدمة 

                  (١،٠١٤،٦٤٠)                (١٠،٤٩١،٧٦٧)                  (٤،٣٨٧،٥٦٦)                  ٤،١٧٠،٢٢١(زيادة) نقص يف الذمم املدينة

                                 -                     (١٣١،٢٠٦)                  (٣،٧٦١،٧٢٥)                     ١٥٧،٨١٦(زيادة) نقص يف املخزون

                  (١،١١٧،٢١٨)                  (٢،٠٥٩،٣٨١)                   ٩،٨٧٨،٤١١                  ٨،٩٥٣،٧٢٨(زيادة) نقص يف مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

                 ١٤،٩٥٩،٠٩٦                (١٢،١٣٢،٣٥٨)                (١٣،٤٧٥،١٢٥)                  ٩،٨١٣،٨٢١(نقص) زيادة يف ذمم دائنة

                                 -                   ٨،٢٧٦،٥٤٦                  (٤،٠٣١،٩٣٢)               (٢٠،٩٩٣،٢٣٤)(نقص) زيادة يف دائنو توزيعات أرباح

                   ٨،٤٥٣،٦٢٧                   ٤،٩٣٥،٣٠٧                   ٢،٩١٦،٥٤٧                  ٥،٦٨٧،٢٠٣(نقص) زيادة يف مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

                                 -                  (٢،٧٦٥،٨٦٣)                  (٢،٧٧١،٥٩١)                 (١،٢٩٣،٦٩٠)املسدد من الزكاة

                                 -                  (٢،٥٢٤،٤٤٧)                  (١،١٤٧،٩٠٢)                 (٣،٤٠١،٢٦٦)خمصص ترك اخلدمة املستخدم

               ٥٩،٦٣٣،٤٤٥               ٣٥،١٧٦،١٦٤               ٨٥،٧٥٨،٨٧٩              ٧٠،٢٠١،١٨٥صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                                 -                (٦٢،٢١٩،٣٥٧)              (١١٥،٥٣٧،٠٨٨)               (٤٤،١١٠،٦١١)إضافات أصول ثابتة

                (٢٦،٥٢٤،٢٠٤)                      ٨٦٥،٢٢٠                          ٥،٦٠٢                ٢٩،٨٩٣،٣٢٩استبعادات أصول ثابتة بالصايف

                                 -                       (١٠،٠٠٠)                     (٥٢٢،٥٩٩)                    (٥٨٦،١٦٠)(زيادة) نقص يف املصروفات املؤجلة

                      ١٠٣،٨٩٠               ١٠٩،٩٠١،٠٢٧                (٩٠،٦٧٩،٤٣٠)                  ٦،٥٢٤،٦٠١(زيادة) نقص يف االستثمارات 

                  (٤،٣٣٦،٨١٨)                 ٢٣،٦٧٤،٠٥٦                 ٧٨،٤٩٤،٢٤٨               (٣٢،٥٥٠،١٦٩)(زيادة) نقص يف مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

              (٣٠،٧٥٧،١٣٢)               ٧٢،٢١٠،٩٤٦            (١٢٨،٢٣٩،٢٦٧)             (٤٠،٨٢٩،٠١٠)صايف النقدية الناجتة من   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية  :

                  (٢،٥٠٠،٠٠٠)                   ٣،٦٨٧،٠١٦                 ١٩،٨٨٧،٥٠٠                 (٣،٢١٢،٥٠٠)التغري يف القروض

                  (٤،٩٣٢،٨٥٩)                (٤٠،٩٨٨،١٥٥)                (٣٠،٥٠٣،٢٧١)               (٢٧،٨٨٣،٢٥٩)أرباح موزعة 

                (١٣،٨٩٨،٢٦٤)                     (٩٤١،٠٩١)                 (١،٢٦٢،٢٥٣)تسويات سنوات سابقة

                                 -                                 -                                -تسويات على األرباح املبقاة

                 ١٠،٨٤٣،٩٥٢                (٣٧،٦٥٠،٤٨٤)                 ٤٢،٠٠٠،٩٣٣                ١١،٨٩٦،٩٠١التغري يف حقوق األقلية

                                 -                                 -                 (٢،٥٦٤،٤١٦)احملول من احتياطي اتفاقي

                 ٣،٤١١،٠٩٣              (٨٨،٨٤٩،٨٨٧)               ٣٠،٤٤٤،٠٧١             (٢٣،٠٢٥،٥٢٧)صايف النقدية   (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

                 ٣٢،٢٨٧،٤٠٦                 ١٨،٥٣٧،٢٢٣                (١٢،٠٣٦،٣١٧)                  ٦،٣٤٦،٦٤٨(النقص) الزيادة يف النقدية

                 ٢٩،٧٩٣،٠٤٢                 ١١،٢٥٥،٨١٩                 ٢٣،٢٩٢،١٣٦                ١٦،٩٤٥،٤٨٨النقدية يف بداية السنة

               ٦٢،٠٨٠،٤٤٨               ٢٩،٧٩٣،٠٤٢               ١١،٢٥٥،٨١٩              ٢٣،٢٩٢،١٣٦النقدية يف اية الفترة   

تأثريات غري نقدية 

                                 -                (١٤،٥٣٧،٣٦١)                                 -                                -احملول من االحتياط االتفاقي

                                 -                                 -                   ٧،٣٠٧،٥٩١                  ١،٢٤٩،٧٦٩(خسائر) مكاسب غري حمققة من استثمارات   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٦١  

 مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 نسب النمو
 

 نسب النمو لبعض البنود يف القوائم املالية): ٢٨(م اجلدول رق

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

٣,٧٠%(٤,٢%)٦,٦٧%٠,٧٧%املوجودات

(٠,٢%)(٣,٥%)٦,٤١%١,١٧%حقوق امللكية

ال ينطبق٢١,٣٠%٢٤,٥٢%(١٣,٢%)اإليرادات

ال ينطبق٢٥,٧٩%٤٢,٩١%(٢٤,٥%)جممل ربح النشاط

ال ينطبق(٤٨,٢%)٩٧,٠٤%٣١,٥٠%صايف الدخل

ال ينطبق(٥٩,٠%)٢٢,١٦%٢٠,٢٧%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

١٠٨,٣٧%١٦٤,٦٩%(٥١,٧%)٣٧,٤٥%النقدية يف اية الفترة
املصدر   :  حتليل املستشار املايل  

السنة  

 
 

م استثنائياً بالنسبة لشركة الفنادق بسبب حتقيق أرباح غري اعتيادية وذلك بسبب العوائد اليت كانت ناجتة عن ٢٠٠٥يعترب أداء عام 
، نالحظ أن النتائج بشكل عام كانت سلبية، ولكن سبقه الذي م مع مثيالا من العام٢٠٠٦ومبقارنة النتائج عام . ستثماريةاالافظ احمل

ذلك العام وإن كان يف تصاعد، إال أنه مل  يف ةم حيث أن سوق األسهم السعودي٢٠٠٤ باملقارنة مع عام اً سلبيليس مجيعهاتلك النتائج 
عن ) ٪٤,٢(ات، نالحظ أا اخنفضت بنسبة وبالنظر إىل املوجود. م٢٠٠٥يكن قد وصل بعد إىل القفزات الكبرية اليت حتققت يف عام 

م، وكذلك هو احلال بالنسبة حلقوق امللكية اليت اخنفضت بنسبة ٢٠٠٤ عن عام ٪٢,٢٢العام الذي سبقه، ولكنها ارتفعت بنسبة 
 .م٢٠٠٤ عن العام ٪٢,٦٥ ارتفعت بنسبة ولكنهام، ٢٠٠٥عن ) ٪٣,٥(
 

لطفاً أنظر األداء املايل للشركات (فاع إيرادات عدد من الشركات التابعة  بسبب ارت٪٢١,٣وقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 
الذي شهد حتسناً يف األداء فندق أجياد مكة كذلك وخصوصاً إيرادات فندق ماريوت بسبب افتتاح قاعة مكارم، و) املعروض عليها

 عدد من وألن الشركة تقوم بإدارة. كي الشريفبعد االنتهاء من عمليات الصيانة والترميم وافتتاح باب جديد يطل على احلرم امل
 عبارة عن جزء مقطوع يتم االتفاق عليه تعاقدياً وجزء آخر عبارة عن نسب منوهو  مقابل ذلك،املنشآت، فإا تتقاضى أجراً 
وباإلضافة إىل . ركة معه إيرادات الشتحتسنفقد ومع حتسن أداء املنشآت بشكل عام، .  لتلك املنشآتاإليرادات واألرباح التشغيلية

 .بيوت املستقبلذلك فإن ارتفاع أسعار تأجري العقارات أدى إىل حتسن إيرادات املنشآت اليت متلكها الشركة وتؤجرها على الغري مثل 
 
ايف الربح يف عام  إال أن ص. بعض التكاليفوختفيض اإليرادات ارتفاع بسبب ٪٢٦زاد جممل ربح النشاط بنسبة قاربت الـ قد و

صايف ولكن مقارنة ب. بسبب اخلسائر غري احملققة من احملافظ االستثمارية) ٪٤٨,٢( بنسبة  قد اخنفض عن العام الذي سبقهم٢٠٠٦
إضافة احملول من االحتياطي االتفاقي ويف حال عدم . ٪٢ بنسبة  عنهم قد زاد٢٠٠٦ فإن صايف الربح يف عام م٢٠٠٤عام  يف الربح

 )٪٦٦,٥(م تبلغ ٢٠٠٤ و م٢٠٠٥ يم عنه يف عام٢٠٠٦ام لعاالخنفاض يف صايف الربح نسبة إن  فم٢٠٠٦ يف عام سائراخللتغطية 
 . على التوايل)٪٣٣,٩(و
 



 

 
٦٢  

 تابع مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 نسب النموتابع 
ولكن، .  الربح التشغيلي للشركة صايفاضاخنفإىل ) ٪٦٢,٢(ي وصل إىل ذالنقدية الناجتة عن أنشطة العمليات اليف ويعود االخنفاض 

وبسبب تدفق النقدية من العمليات الناجتة عن األنشطة االستثمارية مثل بيع استثمارات، فقد زادت النقدية يف اية العام بنسبة 
 .بدايته عن ٪١٦٤,٦٩

 

 السيولةنسب 
 

 السيولةنسب ): ٢٩(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب السيولة

٠,٩٩١,٥١,٨٥١,٣٦نسبة التداول

٠,٧١١,٢٤١,٥٧١,١٥نسبة السيولة السريعة

٠,٢٠,١١٠,٣٠,٤٣نسبة النقدية

ال ينطبق٥,١١٦,٣٤٦,١معدل دوران املدينني

ال ينطبق٧١,٤٥٧,٦٥٩,٨عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

ال ينطبق٨,٣٤٨,٢٥٨,٥معدل دوران املخزون

ال ينطبق٤٣,٨٤٤,٢٤٢,٩عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

ال ينطبق٢,٠١٢,٣٩٣,٩٥معدل دوران الدائنني

ال ينطبق١٨١,٦١٥٢,٧٩٢,٤عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

ال ينطبق                               ١٠,٣                              (٥٠,٩)                             (٦٦,٤)فترة التحول إىل نقد (يوم)
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة   

 
 

 املاضية حبيث أن املوجودات املتداولة كانت دائماً تغطي ر السنوات الثالثمالت سيولة إجيابية على حافظت الشركة على معد
 تصاعدياً كمؤشر على التحسن املستمر يف منحاًكما أا اختذت . )٠,٩٩م حيث كانت ٢٠٠٤باستثناء عام  (املطلوبات املتداولة

 على مستويات مرتفعة كما أظهرت نسب السيولة جند أن السيولة قد حافظتوباستبعاد املخزون من املوجودات الثابتة، . السيولة
وقد كانت نسب النقدية متقاربة على مر السنوات الثالث املاضية حيث تراوحت . م٢٠٠٦ يف عام ١,٥٧السريعة حيث وصلت إىل 

 .م٢٠٠٦ كحد أعلى يف عام ٠,٣م و٢٠٠٥ يف عام  كحد أدىن٠,١١بني 
 

 ياامستوبأدىن  فترة التحصيل فكانتم ٢٠٠٥ كحد أقصى يف عام ٦,٣٤ إىل وصلتوقد تذبذبت معدالت دوران املدينني حيث 
 ٧١,٤ يوماً يف تلك السنة مقارنة مع أعلى فترة حتصيل يف تلك الفترة حيث كانت ٥٧,٦خالل السنوات الثالث املاضية حيث بلغت 

 يوماً، إال أا ظلت متقاربة مع فترة ٥٩,٨م لتصل إىل ٢٠٠٦رة التحصيل قد ارتفعت قليالً عام ومع أن فت. م٢٠٠٤يوماً خالل العام 
 .التحصيل يف العام الذي سبقه



 

 
٦٣  

 تابع مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 نسب السيولةتابع 
  لتصل إىل م٢٠٠٦ة بالرغم من أا ارتفعت قليالً يف عام  متقاربة على مر السنوات الثالث املاضي دورانعدالتوحافظ املخزون على م

 يوماً يف ٤٤,٢م، بينما وصل احلد األعلى إىل ٢٠٠٦ يوماً يف عام ٤٢,٩لذلك بلغ احلد األدىن لعدد أيام استغالل املخزون .  مرة٨,٥
 .م٢٠٠٥

 
 ٣,٩٥م ليصل إىل ٢٠٠٤ يف عام ٢,٠١حيث كان أما معدل دوران الدائنني فقد ارتفع بشكل كبري خالل السنوات الثالث املاضية، 

 .م٢٠٠٦ يف عام ٩٢,٤م إىل ٢٠٠٤ يوماً يف عام ١٨١,٦وكانت النتيجة أن قلت فترة سداد الدائنني من . م٢٠٠٦يف  عام 
 
 يوماً يف ١٠,٣ م إىل٢٠٠٤ يف  سالباً يوما٦٦,٤ًظرة مشولية إىل النسب الثالث جمتمعة، جند أن فترة التحول إىل نقد قد ازدادت من وبن

 .تحول إىل نقدال فترة بشكل أثر علىويعزى السبب يف ذلك إىل اخنفاض فترة سداد الدائنني . م٢٠٠٦
 

 نسب كفاءة التشغيل
 

 نسب كفاءة التشغيل): ٣٠(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب كفاءة التشغيل

ال ينطبق                              ٠,١٥                              ٠,١٢                             ٠,١٠معدل دوران املوجودات

ال ينطبق                              ٠,١٧                              ٠,١٤                             ٠,١١معدل دوران املوجودات غري املتداولة

ال ينطبق                              ٠,٢٨                              ٠,٢٣                             ٠,١٩معدل دوران حقوق امللكية
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  

 
 

وهلا بشكل مستمر خالل السنوات الثالث بالنظر إىل نسب كفاءة التشغيل جمتمعة، نالحظ أن الشركة قد زادت من كفاءة تشغيل أص
م، وكذلك هو احلال بالنسبة ٢٠٠٦ خالل عام ٠,١٥م إىل ٢٠٠٤ خالل عام ٠,١فقد زاد معدل دوران املوجودات من . املاضية

أما حقوق امللكية، فقد زاد . م٢٠٠٦ يف ٠,١٧صل إىل يم ل٢٠٠٤ يف عام ٠,١١ فقد كان ةملعدل دوران املوجودات غري املتداول
الشركة إىل التحسني من أدائها التشغيلي عن هدفت وبشكل عام، فقد . م٢٠٠٦ يف ٠,٢٨م إىل ٢٠٠٤ يف ٠,١٩ من امعدل دورا

 .طريق استغالل أمثل للموجودات وجنحت يف ذلك
 



 

 
٦٤  

 تابع مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 نسب الرحبية التشغيلية
 

 حبية التشغيليةنسب الر): ٣١(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب الرحبية التشغيلية

٤٤,٢٦%٤١,٦١%٤٠,١٣%٣٤,٩٦%هامش إمجايل الربح

٣٦,٠٨%٣٢,٠٧%٢٤,٦٥%١٧,٨١%هامش الربح التشغيلي

٢٣,٥٥%١٨,٧٦%٤٣,٩٦%٢٧,٧٨%هامش صايف الربح

ال ينطبق٢,٨١%٥,٤٩%٢,٨٩%العائد على األصول

ال ينطبق٥,٢٥%١٠,٢٧%٥,٤١%العائد على حقوق امللكية
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  

 
م إىل ٢٠٠٤ عام يف ٪٣٤,٩٦ رحبها على مر السنوات الثالث املاضية، فقد ارتفع من  إمجايلهامشيف زيادة  حتقيق الشركةواصلت 
ليصل إىل وارتفع م ٢٠٠٤ يف عام ٪١٧,٨١كذلك هو احلال بالنسبة هلامش الربح التشغيلي حيث كان . م٢٠٠٦ عام يف ٪٤١,٦١

وبسبب اخلسائر غري احملققة من االستثمارات يف حمافظ استثمارية، فقد . ٪١٨,٦م حيث وصل إىل ٢٠٠٦لى مستوياته يف عام أع
ولكن ميكن القول أن مؤشرات . م٢٠٠٥م و٢٠٠٤م مقارنة مع األعوام ٢٠٠٦اخنفض هامش صايف الربح بشكل كبري خالل عام 

م مما يعين حتسن أداء الشركة منذ ذلك الوقت وحىت ٢٠٠٦ مثيالا يف اية عام  تفوقم٢٠٠٧عام األول من النصف الرحبية خالل 
 .م٢٠٠٧عام الثاين من تاريخ القوائم املالية للربع 

 
م ليصل إىل ٢٠٠٦م، فقد اخنفض العائد على األصول يف ٢٠٠٥م مقارنة مع صايف الربح يف ٢٠٠٦وبسبب اخنفاض صايف الربح يف 

 ٪١٠,٢٧وكذلك هو احلال بالنسبة للعائد على حقوق امللكية حيث كان . ٪٥,٤٩الذي سبقه حيث كان  مقارنة مع العام ٪٢,٨١
 . يف العام التايل٪٥,٢٥م لكنه اخنفض إىل ٢٠٠٥يف 

 
 بعضمت تغيري العمر االفتراضي لبعض املباين اململوكة للشركة وفقد  م٢٠٠٦ من بداية العام املايل اعتباراًوجتدر اإلشارة إىل أنه 

 ريال سعودي وزيادة صايف ٦،٨٤٥،٧٢٥ مما كان له األثر يف ختفيض قسط االستهالك السنوي للمباين بقيمة املستثمر االشركات 
بعد أن الحظت  وقد مت تعديل العمر االفتراضي .دخل العام بنفس القيمة قبل احتساب حصة األقلية يف أرباح العام للشركات الشقيقة

تنبئ بعمر متبقي يزيد عن وة الفنادق أن حالة بعض املباين اململوكة للشركة وبعض الشركات املستثمر ا جيدة إدارة املشاريع يف شرك
لذا فقد أوكلت الشركة ملكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية القيام بدراسة متخصصة حلالة كل . ما سبق تقديره هلا

شاملة ملوقع كل مبىن تضمنت املسح البصري لكامل املبىن والفحوصات قام املكتب بعمل دراسة وقد . مبىن وتقدمي التوصيات املالئمة
 ٥٠ اليت قام ا املكتب إىل التوصية بزيادة العمر االفتراضي من ةوقد خلصت الدراس. احلقلية واملخربية ملناطق وعينات خمتارة من املبىن

 هي مبىن اإلدارة العامة لشراكو مبدينة عملية إعادة التقييمواملباين اليت مشلتها  .بعض اآلخر عاماً لل٧٥ عاماً لبعض املباين و٧٠عاماً إىل 
الرياض ومباين بيوت املستقبل مبدينة الرياض ومبىن شراكو تاور مبدينة الرياض ومباين جممع اجلزيرة مبدينة الرياض ومبىن فندق ماريوت 

لرياض ومبىن فندق أجياد مكة مكارم مبدينة مكة املكرمة ومباين سكن العاملني بفندق مبدينة الرياض ومباين سكن املوظفني مبدينة ا
 . أجياد مكة مكارم مبدينة مكة املكرمة ومباين قرية النخيل مبدينة جدة ومبىن فندق صحارى مبدينة تبوك



 

 
٦٥  

 تابع مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 الرحبية التشغيليةنسب تابع 
 ،م١٩٨٣يات املتحدة األمريكية عام واملهندس سليمان صاحل الشرمي حاصل على بكالوريوس هندسة مدينة من جامعة أريزونا بالوال

وعضو املعهد ) ACI( سنة يف جمال اهلندسة اإلنشائية وتقييم املنشآت وهو عضو يف معهد اخلرسانة األمريكي ٢٤ولديه خربة ملدة 
لك توال مي .باهليئة السعودية للمهندسني) أ(وهو أيضاً خبري وحمكم هندسي معتمد فئة ) ICRI(أمريكا العاملي إلصالح اخلرسانة ب

كما أعطى .  هلاةشركة تابعأي املهندس سليمان صاحل الشرمي أو أي قريب له أسهماً أو مصلحة مهما كان توعها يف شركة الفنادق أو 
نية موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف مكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املد

 .نشرة اإلصدار ومل يسحب تلك املوافقة
 

م حتسناً يف األداء املايل للشركة نتيجة للزيادة املتوقعة يف اإليرادات بسبب حتسن نسب ٢٠٠٧وتتوقع إدارة شركة الفنادق أن يشهد عام 
تابعة للشركة والوحدات اليت تديرها وتشغلها نتيجة لزيادة الطلب على الوحدات اليت تؤجرها الشركة وزيادة أسعار إشغال الوحدات ال

إجيار العقارات بشكل عام، باإلضافة إىل منو احلركة السياحية وما لذلك من أثر إجيايب متوقع على إيرادات منشآت الفنادق واملنشآت 
 .لشركة أو تديرها وتشغلهاالسياحية األخرى اليت متلكها ا

 

 نسب هيكلة رأس املال
 

 نسب هيكلة رأس املال): ٣٢(اجلدول رقم 

٢٠٠٧/٦/٣٠ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب هيكلة رأس املال

٩٣,٣٠%٨٦,٠٧%٨٧,٢٩%٨٦,٨٥%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٤٨,٢٧%٤٦,٢٦%٤٦,٦١%٤٦,٤٨%املطلوبات إىل املوجودات

٥١,٧٣%٥٣,٧٤%٥٣,٣٩%٥٣,٥٢%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  

 
 

 ممولةاملوجودات  أكثر من نصف أنحيث خالل األعوام الثالثة املاضية  على نسبة ثابتة تقريباً هليكلة رأس املال  حتافظالشركةما زالت 
على مدى الثالث سنوات املاضية على نسبة ثابتة تقريباً للمطلوبات إىل حقوق امللكية الشركة  حافظت قدبالتايل فو. من حقوق امللكية

متويل املوجودات من زاد وقد . م٢٠٠٥ كحد أقصى عام ٪٨٧,٢٩م كحد أدىن و٢٠٠٦ يف عام ٪٨٦,٠٧بني تراوحت حيث أا 
  .م٢٠٠٦ يف اية عام ٪٤٦,٢٦ بعد أن كان ٪٤٨,٢٧ حيث وصل إىلم ٢٠٠٧ول من العام األالنصف  خالل  قليالًاملطلوبات

 

املطلوبات تتمثل يف حقوق األقلية الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة لشركة تلك إال أنه ال بد من التنبه إىل أن نسبة كبرية من 
ويف حال استبعاد أثر حقوق األقلية من . التابعة مع القوائم املالية للشركات  األمالفنادق وذلك نتيجة لتوحيد القوائم املالية للشركة

م والنصف األول لعام ٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و ٢٠٠٤احتساب نسب هيكلة رأس املال، فإن نسبة املطلوبات إىل حقوق امللكية لألعوام 
 األعوام  ربع حقوق امللكية يفتصل إىل على التوايل، أي أن املطلوبات مل ٪٢٨,٦٥، ٪٢٢,٩٥، ٪٢١,٧٠، ٪٢٢,٦٤م تكون ٢٠٠٧

 اخلارجي، إذ أن جزءاً من املطلوبات هو عبارة نتج كله من االقتراضيمل للمطلوبات  نسبياًاملنخفض ا املعدل وحىت هذ. الثالثة املاضية
ائمة املركز املايل املوحدة كما هو ظاهر يف قمكافأة ترك اخلدمة  آخر عبارة عن خمصص اًعن توزيعات أرباح معلنة كما أن هناك جزء

 هذا املصدر للتمويل على مفضلةً على حقوق امللكية  بشكل أساسيعين أن الشركة تعتمد يف متويل موجودااوهذا ي. شركةلل
 . االقتراض اخلارجي وغريه من االلتزامات ألطراف خارجية



 

 
٦٦  

 تابع مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق
 

 

 تفاصيل إيرادات النشاط
 

م وذلك حسب نوع اإليراد ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ م و٢٠٠٤للسنوات املالية تايل حتليالً إليرادات النشاط لشركة الفنادق يبني اجلدول ال
 :وحسب الشركات التابعة

 

  لشركة الفنادق إيرادات النشاطتفاصيل): ٣٣(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي)
إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية: 

                 ٤،٢٨٠،٠٣١                 ٣،٢٥٠،٢١٩                 ٢،٧٦٣،٥٤٢الشركة السعودية للفنادق 

               ٩٥،٣٢٤،١٤١               ٧١،٣١٢،٤١٨               ٤٦،٣٧٠،٥٩٠شركة الرياض للفنادق 

               ٤٩،٩٥٣،٠٦٢               ٣٧،٠٩٢،٦٤٧               ٢٩،٦٢٠،٩٤٧شركة مكة للفنادق 

               ٢١،٤١٣،٩٢٣               ١٩،٩٦٩،٧٨٤               ٢١،١٣٨،٢٧٩شركة اخلليج للمناطق السياحية 

                 ٦،٦٩٣،٦٣٧                 ٦،٥٧٩،٩٩٢                 ٦،٢٥٧،١٢٧شركة تبوك للفنادق 

                 ٣،١٠٧،٢٤٢                 ٢،٧١٩،٨٥٥                 ٢،٠٤٦،٥١٠شركة املدينة للفنادق 

               ١٨،٤٣٧،٦٠٨               ١٨،٨٤٢،٥٩١               ١٦،٩٩٢،٣٥٣شركة النخيل للمناطق السياحية 

          ١٩٩،٢٠٩،٦٤٤          ١٥٩،٧٦٧،٥٠٦          ١٢٥،١٨٩،٣٤٨جمموع إيرادات فنادق ومراكز ترفيهية

إيرادات إجيارات:

               ١٩،٥٣٢،٤٨١               ٢٠،٧٣٦،٨٠٣               ٢٠،١٦٣،٣٠٦الشركة السعودية للفنادق 

            ١٩،٥٣٢،٤٨١            ٢٠،٧٣٦،٨٠٣            ٢٠،١٦٣،٣٠٦جمموع إيرادات اجيارات

أتعاب خدمات وتشغيل:

                 ٢،٤٦٠،٠٠٠                 ٢،٥١٣،٧٥٧                 ٢،٤٦٠،٠٠٠أتعاب خدمات فنية (شراكو)

               ١٤،٠٣٥،٢٦٠               ١١،٨٥١،٨٢٣                 ٩،٨٦٠،٤٥٤أتعاب إدارة وتشغيل 

            ١٦،٤٩٥،٢٦٠            ١٤،٣٦٥،٥٨٠            ١٢،٣٢٠،٤٥٤جمموع أتعاب خدمات وتشغيل

أرباح من شركات مستثمر هبا:

                    ٤٢٥،٠٠٠                    ٢١٤،٠٠٠                    ١١٠،٠٠٠أرباح شراكو من شركة اخلدمات الفندقية 

                 ٤٢٥،٠٠٠                 ٢١٤،٠٠٠                 ١١٠،٠٠٠جمموع أرباح شراكو من شركة اخلدمات الفندقية

             ٢٣٥،٦٦٢،٣٨٥             ١٩٥،٠٨٣،٨٨٩             ١٥٧،٧٨٣،١٠٨اإلمجايل 

               (١٦،٠٦٢،٨٢٨)               (١٤،٠٤٠،١٠٦)               (١٢،٣٨٧،٣٤٦)خيصم: إيرادات متداخلة 

          ٢١٩،٥٩٩،٥٥٧          ١٨١،٠٤٣،٧٨٣          ١٤٥،٣٩٥،٧٦٢صايف إيرادات النشاط 
املصدر: شركة الفنادق

السنة

 
 



 

 
٦٧  

 النظام األساسي
 

 

 تأسيس الشركة: الباب األول
 ):١(مادة 

 :ة وفقاً ملا يأيتتأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات والنظام احلايل شركة مسامهة سعودي
 

  ):٢(مادة 
 .الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية: سم الشركةأ

 
 ):٣(مادة 

 :غرض الشركة
اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراء واملشاركة واالستئجار واإلجيار للفنادق واملطاعم واملوتيالت  .١

سفر والسياحة والشواطئ اخلاصة على اختالف مستوياا وأحجامها يف املدن واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت ال
 .والطرق العامة واملناطق السياحية

 .متلك األراضي وتطويرها وتقسيمها وإقامة املباين عليها أو تأجريها .٢
 .تقدمي خدمات املعتمرين وزوار املسجد النبوي الشريف .٣
لذكر مبا يتالءم زمة لتنفيذ وجتهيز ومباشرة أوجه النشاط املختلفة لألعمال سالفة اممارسة كافة األعمال األساسية والوسيطة الال .٤

 .من أجلهوالغرض املخصصة 
حتقيق مستوى عال من اخلدمة واخلدمات املقدمة يف هذه األماكن وجتهيزها مبا يتناسب مع درجتها وذلك بالطريقة اليت يقرها  .٥

 .جملس اإلدارة
وهلا أن تربم كافة العقود الالزمة حلسن . ذه األعمال سالفة الذكر، بواسطتها مباشرة أو باالشتراك مع الغريوتقوم الشركة مبا تقدم من ه

 .تنفيذ ما تقدم
 

 ):٤(مادة 
املركز الرئيسي للشركة يقع يف مدينة الرياض وجيوز جمللس اإلدارة أن ينشئ هلا فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل اململكة العربية 

 .ة أو خارجهاالسعودي
 

 ):٥(مادة 
 وجيوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار ـه١٧/١٢/١٤٤٥إطالة مدة الشركة ملدة مائتا سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ انتهاء املدة احلالية يف 
 .تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اجلها بثالث سنوات على األقل

 

 مرأس املال واألسه: الباب الثاين
 ):٦(مادة 

 .ريال سعودي) ٥٠(مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها ) ١٠(مليون ريال سعودي مقسم إىل ) ٥٠٠(رأس مال الشركة 
 



 

 
٦٨  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 رأس املال واألسهم: الباب الثاينتابع 
 ):٧(مادة 

ن كامل قيمتها أودعت يف بنكي الرياض واألهلي باسم الشركة  م٪٢٥اكتتب املؤسسون يف مليون ومثامنائة ألف سهم عادي ودفعوا 
 كما يكون إيداع.  من قيمة السهم٪٢٥ويف هذه احلالة يدفع عند االكتتاب . حتت التأسيس وتطرح األسهم الباقية لالكتتاب العام

 .حصيلة االكتتاب باسم الشركة حتت التأسيس لدى بنك أو أكثر من البنوك املعينة هلذا الغرض
 . وتدفع باقي قيمة األسهم املكتتب فيها يف املواعيد اليت حيددها جملس إدارة الشركة

 
 ):٨(مادة 

إذا ختلف املساهم عن دفع باقي قيمة السهم يف املواعيد املعينة لذلك جاز جمللس اإلدارة بعد إنذار املساهم خبطاب مسجل بيع السهم يف 
حىت اليوم احملدد للمزايدة أن يدفع القيمة املستحقة عليه مضافاً إليها املصروفات اليت ومع ذلك جيوز للمساهم املتخلف . مزاد علين

فإذا مل تف حصيلة البيع ذه املبالغ . أنفقتها الشركة، وتستويف الشركة من حصيلة البيع املبالغ املستحقة هلا وترد الباقي لصاحب السهم
حيمل رقم " جديداً"وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي املشتري سهماً . ساهمجاز للشركة أن تستويف الباقي من مجيع أموال امل

 .السهم امللغي ويؤشر بذلك يف سجل األسهم
 

 ):٩(مادة 
ويف هذه احلالة األخرية . تكون األسهم امسية ال جيوز أن تصدر بأقل من قيمتها االمسية وإمنا جيوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة

والسهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة الشركة فإذا متلكه أشخاص . ة إىل االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصىيضاف فرق القيم
عديدون وجب عليهم أن خيتاروا أحدهم لينوب عنهم يف استعمال احلقوق املختصة بالسهم ويكون هؤالء مسؤولني بالتضامن عن 

 .االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم
 

 ):١٠(مادة 
األسهم قابلة للتداول، ومع ذلك، فضالً عن القيود األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام، ال جيوز تداول األسهم النقدية اليت يكتتب 

 عشر شهراً من تاريخ أثينا املؤسسون قبل نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر عن سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن 
 .ركةتأسيس الش

ومع ذلك جيوز خالل فترة احلظر . ويؤشر على هذه الصكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة واملدة اليت ميتنع فيها تداوهلا
نقل ملكية األسهم النقدية من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو إىل أحد أعضاء جملس اإلدارة لتقدميها كضمان لإلدارة أو من ورثة 

 .يف حالة وفاته إىل الغريأحد املؤسسني 
 

 ):١١(مادة 
تتداول األسهم االمسية بالقيد يف سجل املسامهني الذي تعده الشركة والذي يتضمن أمساء املسامهني وجنسيام ومكان إقامتهم ومهنهم 

 مواجهة الشركة أو الغري إال وال يعتد بنقل ملكية السهم االمسي يف. وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها ويؤشر ذا القيد على السهم
من تاريخ القيد يف السجل املذكور، ويفيد االكتتاب يف األسهم أو متلكها قبول املساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات اليت تصدر 

 .الفاً هلامن مجعيات املسامهني وفقاً ألحكام النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو خم
 
 



 

 
٦٩  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 رأس املال واألسهم: الباب الثاينتابع 
 ):١٢(مادة 

تصدر الشركة شهادات األسهم حبيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس جملس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء 
اريخ املرسوم امللكي الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ اجمللس وختتم خبامت الشركة ويتضمن السهم على األخص رقم وت

القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وقيمة رأس املال وعدد األسهم املوزع عليها وقيمة السهم االمسية، واملبلغ املدفوع منها 
ات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة على رقم السهم وجيوز أن يكون لألسهم كوبونختصار ومركزها الرئيسي ومدا وغرض الشركة با

 .املرفقة به
 

 ):١٣(مادة 
جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية زيادة رأس املال مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع بأكمله ويعني 

ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر يف جريدة . هم اجلديدة النقديةالقرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني أولوية االكتتاب باألس
ويبدي كل مساهم رغبته كتابة يف استعمال حقه يف األولوية خالل مخسة عشر . يومية عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب

نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من األسهم اجلديدة يوماً من تاريخ النشر املشار إليه وتوزع تلك األسهم على املسامهني الذين طلبوا أكثر من 
ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما 

طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني الذي 
 .ويطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام. ميلكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة

 

 ):١٤(مادة 
وال يصدر القرار . شركة خبسائرجيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ختفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت ال

إال بعد تالوة تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات، 
داء اعتراضام وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إب. ويبني القرار طريقة التخفيض

 .عليه خالل ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئيسي للشركة
قدم  فإذا اعترض أحدهم وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن ت

 ".إذا كان آجالًللوفاء به "فياً ضماناً كا
 

 إدارة الشركة: الباب الثالث
 ):١٥(مادة 

ويعمل ذا النص اعتباراً من . أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات) ٩(يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 
 .م١/١/١٩٩٥
 



 

 
٧٠  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 لشركةإدارة ا: الباب الثالثتابع 
 ):١٦(مادة 

من تاريخ " لعدد من أسهم الشركة ال يقل عن مائتني وتودع هذه األسهم خالل ثالثني يوماً"جيب أن يكون عضو جملس اإلدارة مالكاً 
تعيني العضو أحد البنوك اليت يعينها وزير التجارة هلذا الغرض وختصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاء جملس اإلدارة وتظل غري 

من نظام الشركات أو إىل أن يفصل ) ٧٧(بلة للتداول إىل أن تنقضي املدة احملددة لسماع دعوى املسئولية املنصوص عليها يف املادة قا
 .يف الدعوى املذكورة

 .وإذا مل يقدم عضو جملس اإلدارة أسهم الضمان يف امليعاد احملدد لذلك بطلت عضويته
 

 ):١٧(مادة 
انتهاء مدة التعيني أو بامتناع العضو عن حضور جلسات اجمللس أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث تنتهي عضوية جملس اإلدارة ب

ويف مجيع احلاالت ال تربأ ذمته عن مسئولية عضويته إال بعد . جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله جملس اإلدارة أو باالستقالة
د أعضاء اجمللس أثناء السنة يعني اجمللس احلائز على أكثر األصوات يف أخر وإذا شغر مركز أح. موافقة اجلمعية العمومية على ذلك

أعضاء ) ٥(وإذا هبط عدد أعضاء جملس اإلدارة إىل . انتخاب جمللس إدارة على أن يعرض هذا التعيني على أول مجعية عامة عادية
 .ن األعضاءوجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم م

 

 ):١٨(مادة 
مع مراعاة االختصاص املقررة للجمعية العامة يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطات يف إدارة الشركة كما يكون له يف حدود اختصاصه 
 أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعمال معينة وجيوز جمللس اإلدارة عقد القروض وشراء وبيع

 .العقارات للشركة أو رهنها إذا كانت تلك التصرفات داخلة بطبيعتها يف أغراض الشركة
 

 ):١٩(مادة 
من هذا النظام، باإلضافة إىل بدل عن حضور جلسات جملس اإلدارة ) ٤٢(تتكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مما نص عليه يف املادة 

ويشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على .  من اجلهات املختصةعن كل جلسة مبقدار ما تسمح به التعليمات الصادرة
بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املالية من رواتب ونصيب يف األرباح وبدل حضور ومصروفات وغري 

اجمللس بوصفهم موظفني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال ذلك من املزايا، كما يشتمل التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء 
 .فنية أو إدارية أو استشارية

 

 ):٢٠(مادة 
يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس كما جيوز له أن يعني من بني أعضائه عضواً منتدباً، وجيوز أن جيمع عضو واحد 

نتدب وخيتص رئيس اجمللس ونائبه والعضو املنتدب حبق التوقيع عن الشركة على إنفراد وجمللس بني مركز رئيس اجمللس ومركز العضو امل
اإلدارة احلق يف إعطاء حق التوقيع ألي عضو آخر أو أكثر من أعضاء اجمللس منفرداً أو مشتركاً كما أن للمجلس احلق يف أن يفوض 

 . أو أعمال معينة جمتمعني أو منفردينبعض املديرين من غري أعضاء جملس اإلدارة يف مباشرة عمل
ويعني جملس . وحيدد جملس اإلدارة مكافأة رئيس اجمللس والعضو املنتدب باإلضافة إىل املكافأة املقررة هلما كأعضاء يف جملس اإلدارة

 .اإلدارة سكرترياً خيتص بأعمال السكرتارية اخلاصة باجمللس وحيدد جملس اإلدارة مكافأته ومدته
 



 

 
٧١  

 لنظام األساسياتابع 
 

 

 إدارة الشركة: الباب الثالثتابع 
 ):٢١(مادة 

جيتمع اجمللس بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية وموقعاً عليها باالستالم وجيب على رئيس اجمللس أن يدعوه إىل اجتماع مىت طلب 
 .إليه ذلك اثنان من األعضاء

 

 ):٢٢(مادة 
أعضاء وتصدر ) ٥(ضره نصف األعضاء على األقل بشرط أن ال يقل عدد احلاضرين عن ال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا ح

ويعمل ذا النص اعتباراً من . قرارات اجمللس بأغلبية أراء احلاضرين واملمثلني، وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس
 .م١/١/١٩٩٥
 

 ):٢٣(مادة 
وقعها رئيس اجمللس والسكرتري وتدون هذه احملاضر يف سجل خاص يوقعه رئيس اجمللس تثبت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر ي

 .والسكرتري
 

 مجعيات املسامهني :الباب الرابع
 ):٢٤(مادة 

 .لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور اجلمعية التأسيسية باألصالة أو بالنيابة عن غريه من املكتتبني
 

 ):٢٥(مادة 
 :تأسيسية باألمور اآلتيةختتص اجلمعية ال

باحلد األدىن من رأس املال وبالقدر املستحق " وفقاً ألحكام نظام الشركات"التحقق من االكتتاب بكل رأس املال ومن الوفاء  .١
 .من قيمة األسهم

 مبوافقة مجيع ا إالإقرار النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال جيوز هلا إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليه .٢
 . املمثلني فيهااملكتتبني

 .املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت اقتضاها التأسيس .٣
 .تعيني مراقب حسابات للشركة .٤

ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من املكتتبني ميثل نصف رأس املال على األقل، ولكل مكتتب صوت يف اجتماعاا عن كل سهم 
 .أو ميثلهأكتتب به 

 

 ):٢٦(مادة 
 ـ الرياض، ولكل مساهم حائز لمتثل مجيع املسامهني وال جيوز انعقادها إال يف مدينة" صحيحاً"اجلمعية العامة العادية املكونة تكويناً 

ر آخر من غري أعضاء جملس اإلدارة يف حضو" مسامهاً"وللمساهم أن يوكل عنه . عشرين سهماً حق حضور اجلمعية العامة) ٢٠(
 .اجلمعية العامة



 

 
٧٢  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 مجعيات املسامهني: الباب الرابعتابع 
 ):٢٧(مادة 

وتنعقد مرة على . فيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة
لية النتهاء السنة املالية للشركة، كما جيوز دعوة مجعيات عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل األقل يف السنة خالل الستة شهور التا

 .ذلك
 

 ):٢٨(مادة 
وختتص كذلك بزيادة أو ختفيض "ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، 

". الشركة يف شركة أو يف مؤسسة أخرىركة أو حبلها قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها أو بإدماج رأس املال أو بإطالة مدة الش
وفضالً عن ذلك يكون هلا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع 

 .املقررة للجمعية األخرية
 

 ):٢٩(مادة 
ات العامة للمسامهني بدعوة من جملس اإلدارة وعلى جملس اإلدارة أن يدعو اجلمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب تنعقد اجلمعي

وتنشر الدعوة النعقاد هذه اجلمعية يف اجلريدة الرمسية وصحيفة .  من رأس املال على األقل٪٥احلسابات أو عدد من املسامهني ميثل 
 .وتشتمل الدعوة على جدول األعمال) على األقل( يوماً ٢٥ ـل امليعاد احملدد لالنعقاد بقبيومية توزع يف مدينة الرياض 

 

 ):٣٠(مادة 
حيرر عند انعقاد اجلمعية كشف بأمساء املسامهني احلاضرين واملمثلني ومكان إقامتهم مع بيان عدد األسهم اليت يف حيازم باألصالة أو 

 . ذي مصلحة اإلطالع على هذا امللفيكون لكلبالوكالة وعدد األصوات املخصصة هلا و
 

 ):٣١(مادة 
فإذا مل يتوفر هذا "  من رأس املال على األقل٪٥٠إال إذا حضره مسامهون ميثلون "ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً 

ة للتاريخ احملدد لالجتماع السابق وتعلن النصاب يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالي
 ".أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه"من هذا النظام ويعترب االجتماع الثاين صحيحاً ) ٢٩(الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة 

 

 ):٣٢(مادة 
رأس املال على األقل، فإذا مل يتوفر هذا ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف 

النصاب يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية للتاريخ احملدد لالجتماع السابق وتعلن 
ضره عدد من املسامهني ميثلون من هذا النظام، ويعترب االجتماع الثاين صحيحاً إذا ح) ٢٩(الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة 

 .ربع رأس املال على األقل
 

 ):٣٣(مادة 
سهماً ومع ذلك ال جيوز ألعضاء جملس ) ٢٠(حتسب األصوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت واحد لكل 

 . إدارماإلدارة االشتراك يف التصويت على قرارات اجلمعية اليت تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة



 

 
٧٣  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 مجعيات املسامهني: الباب الرابعتابع 
 ):٣٤(مادة 

 .تصدر قرارات اجلمعية التأسيسية واجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع 
بزيادة أو بتخفيض "االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف 

رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة يف هذا النظام أو بإدماج الشركة يف شركة أو يف مؤسسة 
 .جتماعفال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف اال" أخرى

 

 ):٣٥(مادة 
لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة على جدول أعمال اجلمعية وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جملس اإلدارة ومراقب 

 .احلسابات
أن وجييب جملس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر وإذا رأى املساهم 

 .الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية وكان قرارها يف هذا الشأن نافذاً
 

 ):٣٦(مادة 
 .يرأس اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة أو نائبه يف حالة غيابه ويعني الرئيس سكرترياً لالجتماع وجامعاً لألصوات

ين أو املمثلني وعدد األسهم اليت يف حيازم باألصالة أو بالوكالة وعدد وحيرر باجتماع اجلمعية حمضر يتضمن أمساء املسامهني احلاضر
 وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف اختذتاألصوات املقررة هلا والقرارات اليت 

 .يس اجلمعية وسكرتريها وجامع األصواتوتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه رئ. االجتماع
 

 مراقب احلسابات: الباب اخلامس
 ):٣٧(مادة 

وجيوز هلا . يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بني املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة سنوياً وحتدد مكافأته
 .إعادة تعيينه

 

 ):٣٨(مادة 
طالع على دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات ملراقب احلسابات يف كل وقت حق اإل

 .اليت يرى ضرورة احلصول عليها، وله أيضاً أن حيقق موجودات الشركة والتزاماا
 

 ):٣٩(مادة 
كينه من احلصول على البيانات على مراقب احلسابات أن يقدم إىل اجلمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من مت

واإليضاحات اليت طلبها وما يكون قد كشفه من خمالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه يف مدى مطابقة 
 .حسابات الشركة للواقع

 



 

 
٧٤  

 النظام األساسيتابع 
 

 

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح: الباب السادس
 ):٤٠(مادة 

على أن السنة املالية األوىل تشمل املدة اليت تنقضي من . املالية من أول يناير وتنتهي يف اية ديسمرب من كل سنةتبتدئ سنة الشركة 
 .تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة حىت اية مجاد الثاين من السنة املالية التالية

 

 ):٤١(مادة 
مة أصول الشركة وخصومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب يعد جملس اإلدارة يف اية كل سنة مالية جرداً لقي

ويضمن هذا التقرير الطريقة اليت يقترحها لتوزيع . األرباح واخلسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها املايل عن السنة املالية املنقضية
.  يوماً على األقل٤٥ ـد النعقاد اجلمعية العامة بقبل املوعد احملداألرباح ويضع اجمللس هذه الوثائق حتت تصرف مراقب احلسابات 

دد النعقاد ويوقع رئيس جملس اإلدارة على الوثائق املذكورة وتودع املركز الرئيسي للشركة حتت تصرف املسامهني قبل املوعد احمل
يفة يومية توزع يف مدينة الرياض امليزانية وحساب وعلى رئيس جملس اإلدارة أن ينشر يف صح.  يوماً على األقل٢٥ ـاجلمعية العامة ب

 يوماً ٢٥ ـقبل انعقاد اجلمعية العامة باألرباح واخلسائر وخالصة وافية عن تقرير جملس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب احلسابات 
 .على األقل

 

 ):٤٢(مادة 
 :ومية والتكاليف األخرى على النحو التايلتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم مجيع املصروفات العم

 .جتنب الزكاة املفروضة شرعاً .١
 من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي ٪١٠جينب  .٢

 .املذكور نصف رأس املال
ي خيصص ألعمال الصيانة واألغراض اليت حيددها جملس اإلدارة،  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاق٪٥جينب كذلك  .٣

 .وجيوز وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور عشر رأس املال
 . من رأس املال املدفوع٪٥يوزع من الباقي بعد بذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل  .٤
ويوزع . ا تسمح به التعليمات الصادرة من اجلهات املختصةخيصص بعد ما تقدم نسبة من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة مبقدار م .٥

 .الباقي بعد ذلك على املسامهني جزئياً أو كلياً كحصة إضافية يف األرباح أو يرحل لألعوام القادمة
 

 ):٤٣(مادة 
 .تدفع األرباح املقرر توزيعها على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت حيددها جملس اإلدارة

 

 املنازعات: ابعالباب الس
 ):٤٤(مادة 

لكل مساهم احلق يف رفع دعوى املسئولية املقررة للشركة على أعضاء جملس اإلدارة إذا كان من شأن اخلطأ الذي صدر منهم إحلاق 
 .ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة يف رفعها مازال قائماً وجيب على املساهم أن خيطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى

 



 

 
٧٥  

 النظام األساسيبع تا
 

 

 حل الشركة وتصفيتها: الباب الثامن
 ):٤٥(مادة 

عند انتهاء مدة الشركة أو يف حالة حلها قبل األجل احملدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية، بناءاً على اقتراح جملس اإلدارة، طريقة 
ة جملس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على وتنتهي سلط. التصفية وتعيني مصفياً أو أكثر وحتدد صالحيتهم وأتعام

 .وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاا بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني. إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني املصفي
 

 أحكام ختامية: الباب التاسع
 ):٤٦(مادة 

 .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات



 

 
٧٦  

 الشركات التابعةات عن معلوم
 

 
٪ أو أكثر، وبالتايل يتم توحيد ٥٠متثل الشركات التابعة تلك الشركات اليت متتلك شركة الفنادق من حصص امللكية فيها ما نسبته 

 :ا يلي شركات تابعة لشركة الفنادق بياا كم٦ ويوجد حالياً .القوائم املالية لتلك الشركات مع القوائم املالية لشركة الفنادق
 

 تابعةأمساء ونسب ملكية الشركات ال): ٣٤(اجلدول رقم 

  احلاليةنسبة امللكية رأس املال اسم الشركة
 ٪٥٠,٤١ ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠ )شركة الرياض (شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة
 ٪٥٠,٤٩ ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ )شركة اخلليج (شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة

 ٪٥١,١١ ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠ )شركة مكة (فنادق احملدودةشركة مكة لل
 ٪٥٢,٣٨ ٢٧،٣٠٠،٠٠٠ )شركة تبوك (شركة تبوك للفنادق احملدودة

 ٪٥٠,٦٣ ٥٩،٢٥٠،٠٠٠ )شركة النخيل (شركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة
 ٪٥٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ )شركة املدينة (شركة املدينة للفنادق السياحية احملدودة

  ة الفنادقشرك: املصدر
 

أما شركات الرياض واخلليج ومكة وتبوك والنخيل فقد مت تضمني نبذة عن كل منها . وتتضمن الصفحات التالية نبذة عن شركة املدينة
 . يف القسم اخلاص بالشركات املعروض عليها يف هذه النشرة



 

 
٧٧  

 املدينةشركة : تابعةالشركات المعلومات عن 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 : الشركةتأسيس

 ١٩٨٤ نوفمرب ٦املوافق ( للهجرة ١٤٠٥ صفر ١٢ كشركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة بتاريخ املدينة للفنادقتأسست شركة 
إقامة جممع ويتمثل نشاط الشركة يف . ٤٦٥٠٠٠٩٤٣١ مبوجب السجل التجاري رقم باملدينة املنورةومت تسجيل الشركة ) ميالدي

 .ة باملدينة املنوريفندقي وجتار
 

 امللكية احلالية
بقيمة امسية حصة  ١٠٠ رياالً سعودياً موزعة على ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ )املدينةشركة (  شركة املدينة للفنادق احملدودةيبلغ رأس مال

. ٪٥٠، وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها شريكنيموزعة على ورياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل  ٢٥٠،٠٠٠مقدارها 
 :ايل يبني معلومات عن ملكية تلك احلصصاجلدول التو
 

 املدينةالشركاء يف شركة ): ٣٥(اجلدول رقم 

 نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك
 ٪٥٠,٠٠ ٥٠ نظارة األوقاف -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 

 ٪٥٠,٠٠ ٥٠ الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
 ٪١٠٠,٠٠ ١٠٠ اجملموع

   ركة الفنادقش: املصدر
 

 جملس املديرين واملوظفني
 :املبينني يف اجلدول التايل األعضاء من املدينةيتألف جملس املديرين يف شركة 

 

 املدينةأمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة ):٣٦(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين    مساعد بن حممد السناين                                  / معايل األستاذ
 نائب رئيس جملس املديرينالرمحن سليمان املطرودي                                عبد/سعادة الدكتور
 عضو جملس املديريناللطيف                                اهللا العبد  خالد بن عبد/سعادة األستاذ
 عضو جملس املديرينمني بن خطري                                       حممد األ/سعادة األستاذ
 عضو جملس املديرين سعد بن صاحل اليحىي                                         /سعادة األستاذ
 ضو جملس املديرينع حممد بن إبراهيم العيسى                                      /سعادة األستاذ

 عضو جملس املديرين املنتدبالعزيز بن صاحل العنرب                                     عبد/املهندسسعادة 
 عضو جملس املديرين اهللا الدحيم                               الرمحن بن عبد  عبد/سعادة األستاذ

  شركة الفنادق: املصدر
 

، حيث أن إيرادات الشركة التشغيلية نو، فال يوجد حالياً يف الشركة موظف األساسي للشركةب عدم االنتهاء من بناء املشروعوبسب
 . ٨٣رقم صفحة احلالية متولدة من عقدين يتم تنفيذمها من قبل شركة الفنادق كما هو موضح يف قسم األداء املايل لشركة املدينة 



 

 
٧٨  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 وصف األعمال
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشأة. )قيد اإلنشاء( مكارم فندق املدينةوهي  منشأة واحدة املدينةمتتلك شركة 

 
 :)قيد اإلنشاء(فندق املدينة مكارم 

ركزية باملدينة املنورة مشال املسجد النبوي والبالغة شرعت الشركة يف إجراء التصاميم الالزمة لتطوير قطعة األرض الواقعة يف املنطقة امل
حيث   على ثالثة شوارع وذلك إلقامة فندق متكامل باملشاركة مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف٢ م٩٤١،٧١١مساحتها 

م، ٢٠٠٧اميم قبل اية عام ويتوقع االنتهاء من مرحلة التص.  عشر طابقاً متكرراً وطابقني لألقبيةةيتكون الفندق من طابق أرضي ومخس
 .م٢٠٠٩مث تأيت مرحلة التنفيذ واليت يتوقع أن تنتهي خالل عام 

 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

أما اجلدول الرابع فيحتوي على قائمة بعدد من . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤حملدودة لألعوام ااملدينة والتدفقات النقدية لشركة 
 .ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف السنوات املعنية. النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 
 .لألعوام الثالثة املذكورةاملالية مبراجعة القوائم  قانونيون اخلراشي حماسبون ومراجعون  مكتبوقد قام

 



 

 
٧٩  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 املدينةقائمة املركز املايل لشركة ): ٣٧(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                       ١٥،٤٤٤                       ٣٨،٦٣٥                     ٨١٣،٨٤٥النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                 ١٨،٥٧٦،٣٧٤                 ١٣،١٦١،١٦٢                    ٤،٨٤٢،٥٦٠استثمارات قصرية األجل

                    ١،٠٠٩،٥٤٦                       ٣٧٣،٦٦٨                    ١،٥٩٥،٦٤٨مدينون (الصايف)

                       ٢١٠،٦٦٧                       ٧٢٩،٣٢٥                       ٣١٤،١٣٥أرصدة مدينة أخرى

                 ١٩،٨١٢،٠٣١                 ١٤،٣٠٢،٧٩٠                   ٧،٥٦٦،١٨٨جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                 ١٦،٤١٤،٦٢٩                 ٤٤،٤٦٧،٥٥١                 ٣٤،٧٣٧،١٣٨استثمارات يف السندات احلكومية 

                     ٤٦٧،٣٢٤                     ١٤٩،٩٨٥                     ١٤٩،٩٨٥مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                 ١٦،٨٨١،٩٥٣                 ٤٤،٦١٧،٥٣٦                 ٣٤،٨٨٧،١٢٣جمموع املوجودات غري املتداولة   

                 ٣٦،٦٩٣،٩٨٤                 ٥٨،٩٢٠،٣٢٦                 ٤٢،٤٥٣،٣١١جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                  ٢،٤٢٦،٦٩٦                  ٢،٦٢٢،٩٩٨                  ٢،٣٤٠،١٥٠ذمم دائنة

                    ٣،٠٦٢،٩٨٨                       ٥٦٢،٩٨٨                                  -دائنون وتوزيع أرباح

                           ٧،٠٠٠                         ٥٦،٥٠٠                           ٧،٠٠٠املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                    ٦،٠٩٠،٩٩٤                    ٥،٦٥٥،٦٣٦                    ٥،١٦٣،٥٢٠خمصص الزكاة الشرعية

                 ١١،٥٨٧،٦٧٨                   ٨،٨٩٨،١٢٢                   ٧،٥١٠،٦٧٠جمموع املطلوبات املتداولة  

حقوق امللكية :

                 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠                 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠                 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠رأس املال 

                    ٦،٨٢٦،٨٠٣                    ٦،٨٢٦،٨٠٣                    ٤،٨٦٣،٢٨٧احتياطي نظامي
                                 -                   ١،٠١٥،٨٧١                                 -احتياطي اتفاقي

                  (٦،٧٢٠،٤٩٧)                 ١٧،١٧٩،٥٣٠                    ٥،٠٧٩،٣٥٤أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

                 ٢٥،١٠٦،٣٠٦                 ٥٠،٠٢٢،٢٠٤                 ٣٤،٩٤٢،٦٤١جمموع حقوق امللكية  

                 ٣٦،٦٩٣،٩٨٤                 ٥٨،٩٢٠،٣٢٦                 ٤٢،٤٥٣،٣١١جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٨٠  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 املدينةقائمة الدخل لشركة ): ٣٨(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                    ٣،١٠٧،٢٤٢                    ٢،٧١٩،٨٥٥                    ٢،٠٤٦،٥١٠إيرادات النشاط

                  (٢،٤٧٨،٨٠١)                  (٢،٢٢٠،٤٦٨)                  (١،٦٧٤،٧٨٨)تكلفة التشغيل واملصروفات

                      ٦٢٨،٤٤١                      ٤٩٩،٣٨٧                      ٣٧١،٧٢٢صايف الربح التشغيلي 

                                  -                 ١٦،٨٥٧،٠٨٤                    ٤،٥٩٢،٦٠٦إيرادات حمافظ استثمارية

                (١٩،٦٣٥،٨٧٧)                    ١،٤٦١،٥١٨                       ٢٤٩،٩٥٤(خسائر) مكاسب غري حمققة عن استثمارات مالية  

                       ٩٦٦،٨٩٦                       ٨١٧،١٧٣                       ٥٩١،٥٠٨إيرادات أخرى

                (١٨،٠٤٠،٥٤٠)                 ١٩،٦٣٥،١٦٢                   ٥،٨٠٥،٧٩٠صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                    ٤،٤٥١،٧٧٧                                  -                                  -احملول من االحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر

                      (٤٣٥،٣٥٨)                      (٤٩٢،١١٦)                      (١٤٥،٨٥٧)الزكاة

                (١٤،٠٢٤،١٢١)                 ١٩،١٤٣،٠٤٦                   ٥،٦٥٩،٩٣٣صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٨١  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 املدينةقائمة التدفقات النقدية لشركة ): ٣٩(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات 

                (١٨،٠٤٠،٥٤٠)                 ١٩،٦٣٥،١٦٢               ٥،٨٠٥،٧٩٠صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

أنشطة (املستخدمة يف) تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

العمليات:

                 ١٩،٦٣٥،٨٧٧                  (١،٤٦١،٥١٨)                 (٢٤٩،٩٥٤)(مكاسب  ) خسائر غري حمققة عن استثمارات
                      (٦٣٥،٨٧٨)                   ١،٢٢١،٩٨٠                (١٤١،٤٥٧)(زيادة) نقص يف الذمم املدينة

                       ٥١٨،٦٥٨                      (٤١٥،١٩٠)                  ١٩٠،٤١٧(زيادة) نقص يف األرصدة املدينة األخرى 

                      (١٩٦،٣٠٢)                       ٢٨٢،٨٤٨                  ١١٣،٦٢٠(نقص) زيادة يف الدائنون

                    ٢،٥٠٠،٠٠٠                       ٥٦٢،٩٨٨                              -(نقص) زيادة يف دائنو توزيع أرباح

                        (٤٩،٥٠٠)                         ٤٩،٥٠٠                              -(نقص) زيادة يف املصروفات املستحقة

                   ٣،٧٣٢،٣١٥                 ١٩،٨٧٥،٧٧٠               ٥،٧١٨،٤١٦صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                    ٣،٠٠١،٨٣٣                (١٦،٥٨٧،٤٩٧)              (٣،٩٢٦،٧١٧)(زيادة) نقص يف االستثمارات

                      (٣١٧،٣٣٩)                                  -                              -(زيادة) نقص يف مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                   ٢،٦٨٤،٤٩٤                (١٦،٥٨٧،٤٩٧)             (٣،٩٢٦،٧١٧)صايف النقدية   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية  :

                  (٦،٤٤٠،٠٠٠)                  (٤،٠٦٣،٤٨٣)                 (٩٨٠،٩١١)توزيعات أرباح

                  (٦،٤٤٠،٠٠٠)                  (٤،٠٦٣،٤٨٣)                 (٩٨٠،٩١١)صايف النقدية الناجتة من   (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

                        (٢٣،١٩١)                      (٧٧٥،٢١٠)                  ٨١٠،٧٨٨صايف (النقص) الزيادة يف النقدية

                         ٣٨،٦٣٥                       ٨١٣،٨٤٥                      ٣،٠٥٧رصيد النقدية يف بداية السنة

                         ١٥،٤٤٤                         ٣٨،٦٣٥                  ٨١٣،٨٤٥رصيد النقدية يف اية السنة   

تأثريات غري نقدية 

                (١٩،٦٣٥،٨٧٧)                    ١،٤٦١،٥١٨                  ٢٤٩،٩٥٤(خسائر) مكاسب غري متحققة عن استثمارات مالية 

                  (٣،٤٣٥،٩٠٦)                                  -                              -احملول من األرباح املبقاة لالحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر

                    ١،٠١٥،٨٧١                                  -                              -احملول من االحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر 

                  (٤،٤٥١،٧٧٧)                                  -                              -تغطية خسائر استثمارات
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٨٢  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 املدينةبعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة ): ٤٠(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

(٣٧,٧%)٣٨,٧٩%١٣,١٦%املوجودات

(٤٩,٨%)٤٣,١٦%١٥,٤٦%حقوق امللكية

١٤,٢٤%٣٢,٩٠%١٨,٤٨%اإليرادات

٢٥,٨٤%٣٤,٣٤%٣٤,٦٣%جممل ربح النشاط

(١٧٣,٣%)٢٣٨,٢٢%٤١٧,٧٦%صايف الدخل

(٨١,٢%)٢٤٧,٥٧%١٩٣٢,٦١%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

(٦٠,٠%)(٩٥,٣%)٢٦٥٢٢,٣٤%النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

١,٠١١,٦١١,٧١نسبة التداول

٠,٩٧١,٥٣١,٦٩نسبة السيولة السريعة

٠,١٠٨٠,٠٠٤٠,٠٠١نسبة النقدية

١,٣٤٢,٧٦٤,٤٩معدل دوران املدينني

٢٧٢,٤١٣٢,٢٨١,٣عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقمعدل دوران املخزون

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقعدد أيام استغالل املخزون (يوم)

٠,٧٣٠,٨٩٠,٩٨معدل دوران الدائنني

٥٠٠٤١٠,١٣٧٢,٤عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

                         (٢٩١,١)                         (٢٧٧,٩)                         (٢٢٧,٦)فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

                          ٠,٠٦                          ٠,٠٥                          ٠,٠٥معدل دوران املوجودات

                          ٠,١٠                          ٠,٠٧                          ٠,٠٦معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٠٨                          ٠,٠٦                          ٠,٠٦معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

٢٠,٢٣%١٨,٣٦%١٨,١٦%هامش إمجايل الربح

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقهامش الربح التشغيلي

(٤٥١,٣%)٧٠٣,٨٣%٢٧٦,٥٧%هامش صايف الربح

(٢٩,٣%)٣٧,٧٧%١٤,١٦%العائد على األصول

(٣٧,٣%)٤٥,٠٦%١٧,٣٦%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

٤٦,١٥%١٧,٧٩%٢١,٤٩%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٣١,٥٨%١٥,١٠%١٧,٦٩%املطلوبات إىل املوجودات

٦٨,٤٢%٨٤,٩٠%٨٢,٣١%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة   

 



 

 
٨٣  

 شركة املدينة: تابعةالشركات المعلومات عن تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

، فإن إيرادات النشاط ال تتضمن عوائد ذلك املشروعما زال قيد اإلنشاء، وهو فندق املدينة مكارم مبا أن املشروع األساسي للشركة 
 . م٢٠٠٩ التشغيل خالل عام يبدأع أن يتوقوالذي 

 
وتتمثل إيرادات النشاط يف قيمة أتعاب النظام وأتعاب اإلدارة جملمع اجلزيرة التجاري والسكين وجممع الداوودية التجاري واإلداري 

د مع شركة الفنادق إلدارة وقد قامت شركة املدينة بالتعاق. مع اجلهة املالكة الذي أبرمته شركة املدينة مبوجب عقد اإلدارة والتشغيل
باإلضافة ني املذكورين جملمعادارة الفنادق إليف قيمة أتعاب شركة تتمثل التشغيل واملصروفات وبالتايل فإن تكلفة . وتشغيل املشروعني

  . صاريف إدارة الشركةمل
 

واستثمارات يف ) م٢٠٠٦عام ٪ من إمجايل املوجودات يف ٥١ (وحيث أن معظم أصول الشركة تتمثل يف استثمارات قصرية أجل
، فإن األداء املايل للشركة يتأثر بشكل أساسي بالعوائد اليت حتققها )م٢٠٠٦من إمجايل املوجودات يف عام  ٪٤٥(سندات حكومية 

ذبذب تلك االستثمارات، وخصوصاً االستثمارات قصرية األجل واليت تتميز بأن عوائدها عالية ولكن خماطرها أيضاً عالية وتتميز بالت
٪ ٣٨م عائداً على األصول بنسبة ٢٠٠٥وهذا مشاهد وملحوظ حيث حققت الشركة يف عام . املستمر وفقاً لظروف سوق األسهم

وعندما حدث التراجع يف سوق . ٪ تقريباً عندما كان سوق األسهم يدر عوائد كبرية٤٥تقريباً وعائداً على حقوق امللكية بنسبة 
 .  على التوايل)٪٣٧( و)٪٢٩(سبتان بالسالب مبقدار م أصبحت الن٢٠٠٦األسهم يف عام 

 
ويتوقع بعد االنتهاء من إنشاء املشروع األساسي للشركة وهو فندق املدينة مكارم أن تبدأ إيرادات الشركة باالعتماد بشكل أكرب على 

 . مما يتوقع أن حيقق استقراراً أفضل يف أدائها املايلأنشطتها التشغيلية 
 
 



 

 
٨٤  

 ركات أخرى مستثمر هبامعلومات عن ش
 

 
 ٪ ، وبالتايل٥٠ ةنسبيقل عن  تلك الشركات اليت متتلك شركة الفنادق من حصص امللكية فيها ما األخرى املستثمر امتثل الشركات 

من قبل أخرى مستثمر ا  شركات ٣ ويوجد حالياً . يتم توحيد القوائم املالية لتلك الشركات مع القوائم املالية لشركة الفنادقال
 :شركة الفنادق بياا كما يلي

 

 األخرى املستثمر هباأمساء ونسب ملكية الشركات ): ٤١(اجلدول رقم 

  احلاليةنسبة امللكية رأس املال اسم الشركة
 ٪١٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ )شركة اخلدمات (الشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودة

 ٪٢,٥ ٤٢٢،٠٠٠،٠٠٠ )احيةشركة سي( احملدودة الشركة الوطنية للسياحة
 ٪٢٥ ٢،٠٠٠،٠٠٠ )الشركة اإلعالمية (الشركة اإلعالمية خلدمات التسويق احملدودة

  شركة الفنادق: املصدر
 

نها يف القسم اخلاص شركة اخلدمات فقد مت تضمني نبذة عأما . شركة سياحية والشركة اإلعالميةوتتضمن الصفحات التالية نبذة عن 
 .  عليها يف هذه النشرةبالشركات املعروض



 

 
٨٥  

 سياحيةشركة  :اهبمستثمر أخرى معلومات عن شركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 ١٩٨٩ سبتمرب ٤ املوافق ( للهجرة١٤١٠ صفر ٣ ذات مسئولية حمدودة بتاريخ سعوديةشركة كتأسست الشركة الوطنية للسياحة 

 تسجيل الشركة مبدينة أا مبوجب السجل التجاري رقم ومت . رياالً سعوديا١٠٧،٠٠٠،٠٠٠ً وبرأس مال قدره )ميالدي
 وبيع العقارات واملنشآت السكنية والتجارية والترفيهية والفنادق وإجيارويتمثل نشاط الشركة يف أنشاء ومتلك . ٥٨٥٠٠٠٨٧٨٤

باين وأعمال الكهرباء واملطاعم واالستراحات والشواطئ السياحية وصاالت األلعاب والنوادي الرياضية ومقاوالت عامة يف امل
لدائمة وغري الدائمة وخدمات املعتمرين وجتارة اوامليكانيكا والصيانة والتشغيل وجتهيز املالعب الرياضية والترفيهية وإقامة املعارض 

 . اجلملة والتجزئة يف األثاث املرتيل واملكتيب
 
مسية مقدارها ا حصة بقيمة ٨٤٤ موزعة على  سعودياً رياال٤٢٢،٠٠٠،٠٠٠ً  حالياً)ةيسياح(  الوطنية للسياحةشركةاليبلغ رأس مال و

  . ٪٢,٥وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها  ، للحصة مدفوعة بالكاملاً سعودي رياال٥٠٠،٠٠٠ً
 

 وصف األعمال
 :متتلك شركة سياحية ست منشآت وهي

 السياحي منتجع أا اجلديد .١
 منتجع السودة السياحي .٢
 منتجع احلبلة السياحي .٣
 منتجع القرعا السياحي .٤
 مركز أا للمعارض .٥
 األخضر مطاعم ومقاهي اجلبل .٦

 
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشآت

 

 :السياحي أهبا اجلديدمنتجع 
كم  ١,٥آلف متر مربع، وعلى بعد  ضفاف مياه حبرية سد أا حيث حتيط به حديقة من ثالمثائة يقع منتجع أا اجلديدة السياحي على

غرفة  ١٤٠املمتازة بسعة  الدرجة وهو فندق من فندق قصر أاوحيتوي املنتجع على .  مطار أاعندقائق ) ١٠( املدينة ومن وسط
  روز وود شركةويدار من قبلاألثاث والتجهيزات،   ويتميز بسعة املساحة وفخامة. جناحني ملكيني وستة أجنحة عاديةإىل باإلضافة
شخص يف وقت واحد،  ٢٠٠٠ عة عسري لالحتفاالت وهي من أكرب قاعات االحتفاالت، حيث تتسع لـفندق قاال يتوفر يفو. العاملية

فندق قصر أا املطعم الرئيسي ومطعم ران يف الدور  كما يتوفر يف. لالجتماعات) ٢(وصالون ) ١( صالون وجود باإلضافة إىل
ومركز اهلدايا وحمل احللويات   واحة النخيل ومركز رجال األعماللىوحيتوي الفندق ع. مدينة أا وحبرية السد السادس بإطاللته على

 حيتوي على محامات السونا والبخار واجلاكوزي، واملسبح املغطى، وصالة  والذي- نادي صحي إىل باإلضافةوصالون للحالقة، 
 جتاري مركزكما حيتوي املنتجع على . طبيعيال  وجيري تنفيذ مركز للعالج. مالعب التنس اخلارجيةإىل باإلضافة -البلياردو والبولينج 

فيال  ١٥٠ويوجد باملنتجع إسكان مكون من . املساندة األخرى  اخلدماتإىل باإلضافة - سوبر ماركت -مغلق وآخر للمواد الغذائية 
. ومدينة أا السدواملطلة على حبرية   البلكونات الواسعةإىل باإلضافةغرف نوم، وسكن خاص للمرافقني ) ٤(و) ٣(دورين سعة  من

 .الوحدات مؤثثة وجمهزة ومجيع ، أستوديو٨٠سعة بموتيل وغرفتني وثالث غرف نوم  شقة سعة ١٣٤ويضم اإلسكان أيضاً 



 

 
٨٦  

 سياحيةشركة : اهبمستثمر   أخرىتابع معلومات عن شركات
 

 

 تابع وصف األعمال

املنتجع كم تربط بني ) ٤,٥(ة متحركة على حبال حديدية بطول عرب ١٤ تتكون مناليت  "التلفريك" املعلقة عربات البحرية كما توجد
 . والسالمةالعربات جمهزة بأحدث وسائل الراحة  ومجيع.جبل أبو خيال مرورا بالقطع الصخريو
 

 :السياحيمنتجع السودة 
.  مطار أاعن دقيقة ٣٠بعد ي متر فوق سطح البحر، و٣٠٠٠أا، وعلى ارتفاع  ، غرب مدينةتالسرواقمم جبال يقع املنتجع على 

الواسعة واملطلة   البلكوناتإىل باإلضافةدورين سعة غرفتني وثالث غرف نوم، وسكن خاص للمرافقني   فيال من٦٠ويوجد يف املنتجع 
 إىل باإلضافة ،ومقاهي مطاعمومركز جتاري ومسجد كما حيتوي املنتجع على . الوحدات مؤثثة وجمهزة ومجيع. على الغابات احمليطة

 . اخلدمات املساندة األخرى
 

 وعلى كم،) ٧( عربة متحركة ومعلقة على حبال حديدية بطول ١٤تتكون من اليت " التلفريك"عربات السودة املعلقة  كما توجد
جتهيز تلك العربات بأحدث وسائل الراحة   متر خلدمة املصطافني واملقيمني كوسيلة مواصالت بني امة والسراة، ومت١٨٠٠عمق 
 .المةوالس

 

 :السياحي احلبلةمنتجع 
فيال  ٢٠وحيتوي املنتجع على إسكان مكون من .  مطار أاعن دقيقة ٣٥ ويبعدألفي متر فوق سطح البحر   على ارتفاع املنتجعقعي
سعة  البلكونات الواإىل باإلضافة دور واحد سعة غرفيت نوم، وجملس وصالة للطعام ودوريت مياه ومطبخ، وسكن خاص للمرافقني من

 إىل باإلضافة ،ومقاهي مطاعمومركز جتاري و مسجد ويوجد باملنتجع .الوحدات مؤثثة وجمهزة ومجيع. واملطلة على الغابات احمليطة
 .ىاملساندة األخراخلدمات 

 
 الزوار من أعلى القطع  عربات متحركة على حبل حديدي لنقل٤تتكون من اليت " التلفريك"عربات احلبلة املعلقة كما توجد 

 .وسائل الراحة والسالمة   ومت جتهيز تلك العربات بأحدث،متر ٤٥٠  متر وارتفاع٦٠٠ قرية احلبلة القدمية على مسافة إىلالصخري 
 

 :منتجع القرعا السياحي
 واحد سعة غرفيت نوم، وجملس وصالة للطعام ودوريت مياه ومطبخ، وسكن خاص للمرافقني  فيال من دور١٠٠حيتوي املنتجع على 

مركز جتاري و مسجد ويوجد باملنتجع. الوحدات مؤثثة وجمهزة ومجيع،  البلكونات الواسعة واملطلة على الغابات احمليطةإىل ضافةباإل
 .ىاملساندة األخر اخلدمات إىل باإلضافة ،ومقاهي مطاعمو
 

 :مركز أهبا للمعارض
وحيتوي املنتجع على . ا ويتوسط مدينيت أا ومخيس مشيطالصحي وموتيل املطار بالقرب من مطار أ يقع مركز أا للمعارض واملركز

للمرافقني  فلل دور واحد سعة غرفيت نوم، وجملس وصالة للطعام ودوريت مياه ومطبخ، وسكن خاصاً، وعلى جناح ٦٠موتيل سعة 
مسجد وحيتوي املنتجع على . هزةالوحدات مؤثثة وجم ومجيع، البلكونات الواسعة واملطلة على املساحات اخلضراء احمليطةإىل  باإلضافة

 . اخلدمات املساندة األخرىإىل باإلضافة ،ومقاهي مطاعمومركز جتاري و



 

 
٨٧  

 سياحيةشركة : اهبمستثمر  أخرى تابع معلومات عن شركات
 

 

 تابع وصف األعمال
 :األخضر مطاعم ومقاهي اجلبل

. املتميزة على مدينة أا لشهري والذي يتميز بارتفاعه وإطاللتهاجلبل األخضر وسط مدينة أا فوق قمة جبل ذره ا تقع مطاعم ومقاهي
خبصوصيته  أنواع املأكوالت الشرقية والغربية باإلضافة إىل املقاهي املكشوفة يف اهلواء الطلق، ويوجد مقهى لإلنترنت يتميز ويقدم املطعم

 .وحداثة أجهزته
 

متر ) ٢٦٠٠(عربات متحركة ومعلقة على حبال حديدية بطول  ٨ ن منتتكو اليت "التلفريك" عربات جبل ذرة املعلقةكما توجد 
 .وذرة حيث يوجد على قمة جبل ذرة املطاعم واجللسات املفتوحة تربط بني جبلي أبو خيال

 



 

 
٨٨  

 اإلعالميةشركة ال: اهب مستثمر  أخرىمعلومات عن شركات
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 ذات مسؤولية سعوديةكشركة ") الشركة اإلعالمية"ويشار إليها بـ (لعالقات العامة تأسست الشركة اإلعالمية خلدمات التسويق وا

 مبوجب السجل الرياضومت تسجيل الشركة مبدينة .  رياالً سعوديا٢،٠٠٠،٠٠٠ًوبرأس مال قدره  هـ٢٧/١١/١٤٢٧حمدودة بتاريخ 
 والعالقات العامة والدعاية واخلدمات ذات  ويتمثل نشاط الشركة يف أعمال التسويق والترويج.٠١٠١٠١٤٥٢٥٥التجاري رقم 

العالقة باستخدام وسائل االتصال املرئية واملقروءة واملسموعة وشبكات املعلومات، وإقامة وتنظيم االحتفاالت واملؤمترات والندوات 
والعالقات العامة وفقاً واملعارض وورش العمل، واحلصول على امتياز من الشركات املتخصصة وحقوق متثيلها يف التسويق والترويج 

 .ألحكام الشريعة اإلسالمية
 
 رياالً ١،٠٠٠ حصة بقيمة امسية مقدارها ٢،٠٠٠ رياالً سعودياً موزعة على ٢،٠٠٠،٠٠٠ حالياً  الشركة اإلعالميةيبلغ رأس مالو

  . ٪٢٥وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل 
 

 وصف األعمال
 . الشركة مبزاولة أي عمل منذ تاريخ تأسيسهامل تقم

 

 التصفية
  .مشروع التصفيةوانتهاء  ءيعود سبب التصفية إىل عدم ممارسة الشركة ألعماهلا، ومل حيدد بعد تاريخ بد

 
 



 

 
٨٩  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ٣١املوافق ( للهجرة ١٤١٣ ربيع األول ٣ بتاريخ ذات مسؤولية حمدودة  سعودية كشركةادق والترفيهشركة الرياض للفنتأسست 
ويتمثل نشاط الشركة . ١٠١٠٠٩٩٤٤٤ومت تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم )  ميالدي١٩٩٢ أغسطس

سكنية والتجارية والترفيهية والفنادق واملطاعم واملوتيالت إنشاء ومتلك وشراء وإجيار واملشاركة وإدارة وصيانة املنشآت اليف 
 وجيوز للشركة أن تتملك احلصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها وهلا .واالستراحات والشواطئ السياحية وصاالت األلعاب

 هلا وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة حق االشتراك مع الغري يف تأسيس شركات ذات مسؤولية حمدودة ملزاولة نشاطاً مماثالً أو متمماً
 .والتعليمات املتبعة يف هذا الشأن

 

 امللكية احلالية
 حصة بقيمة امسية ١٢١ رياالً سعودياً موزعة على ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠يبلغ رأس مال شركة الرياض حىت تاريخ إصدار هذه النشرة 

 وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها . شريكا٢١ًزعة على موو رياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل ٢،٥٠٠،٠٠٠مقدارها 
 : يبني معلومات عن ملكية تلك احلصصيف الصفحة التاليةاجلدول و. ٪٥٠,٤١
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 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 الشركاء يف شركة الرياض): ٤٢(اجلدول رقم 
نسبة امللكيةعدد احلصصاسم الشريك/ الشريكة

٥٠,٤١%٦١الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
٨,٢٦%١٠صاحب السمو امللكي األمري/بندر بن عبد العزيز آل سعود

٨,٢٦%١٠املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
٨,٢٦%١٠شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٣١%٤صاحب السمو امللكي األمري/منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود
٣,٣١%٤أسامة علي ماجد القباين
٣,٣١%٤فهد حممد صاحل العذل

١,٦٥%٢حممد إبراهيم عبد اهللا الغامدي
١,٦٥%٢ناصر عساف احلسني العساف
١,٦٥%٢عبد اهللا حممد إبراهيم العيسى

١,٦٥%٢هيف بن حممد بن عبود
ناصر بن فهد الفيصل ٠,٨٣%١صاحب السمو امللكي األمري/

٠,٨٣%١حياة عبد اهللا حممد جليدان
٠,٨٣%١علي عبد العزيز علي التوجيري
٠,٨٣%١عمار عبد العزيز علي التوجيري

٠,٨٣%١شركة اجلميح القابضة
٠,٨٣%١حممد ناصر جاراهللا اجلاراهللا

٠,٨٣%١صاحل بن مطلق بن ناصر احلناكي
٠,٨٣%١ناصر حممد ناصر السعوي
٠,٨٣%١فهد عبد العزيز حممد الزبن
٠,٨٣%١جمموعة بن الدن السعودية

١٠٠,٠٠%١٢١اجملموع

املصدر: شركة الفنادق

 



 

 
٩١  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

  واملوظفنياملديرينلس جم
 :يتألف أعضاء جملس املديرين يف شركة الرياض من السادة املبينني يف اجلدول التايل

 

  يف شركة الرياضأمساء أعضاء جملس املديرين): ٤٣(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين مساعد بن حممد السناين/ معايل األستاذ

 عضو جملس املديرين عيناصر بن حممد السبي/ األستاذ
 عضو جملس املديرين مجال بن أمحد العجاجي/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد اهللا بن حممد العيسى/ املهندس
 عضو جملس املديرين عمار عبد العزيز التوجيري/ األستاذ
 عضو جملس املديرين أسامة علي القباين/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس
 عضو جملس املديرين عبد اهللا سليمان العوهلي/ املهندس

  شركة الفنادق: املصدر
 

باستثناء ( حيث تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل تلك املنشآت لشركة الرياضتشغيل للمنشآت التابعة  إدارة وويوجد هناك عقد
ال يوجد موظفون تابعون لشركة الرياض ألن املوظفني الذين  ه، وبذلك فإن)امليةفندق الرياض ماريوت الذي تديره شركة ماريوت الع

 . يعملون يف كل منشأة من منشآا تابعون للشركة اليت تقوم بإدارة وتشغيل تلك املنشأة
 



 

 
٩٢  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 وصف األعمال
 : ثالث منشآت، وهيياضشركة الريبلغ عدد املنشآت اليت متتلكها 

 فندق الرياض ماريوت  .١
 حديقة الروضة الترفيهية .٢
  حديقة الوطن .٣

 
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشآت

 

 :فندق الرياض ماريوت
 من قبل شركة ماريوت العاملية، وتقوم شركة  وتشغيلهالفندق مملوك من قبل شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وتتم إدارته

هو ـ غرفة وجناح، وب٣٧٥الفندق يتكون من  و.شارع املعذربيقع الفندق يف مدينة الرياض و. باإلشراف على عملية التشغيلفنادق ال
لرجال األعمال، وغرف لغري املدخنني، وغرف لذوي االحتياجات اخلاصة، ومطعمني ومقهيني، ونادي ومسبح داخلي، وصالة 

، وتنس طاولة، وبلياردو وسنوكر، وساونا ومحام خبار، ومسبح بارد، ومحام فيشي، سكواش، وتنس أرضي مع مدربني، وجاكوزي
 شخص مع صالة لكبار الضيوف وقاعة أخرى ١٢٠٠ومساج وعالجات أخرى، وقاعة مقسومة إىل قسمني سعة كل واحدة منها 

ويقدم الفندق .  غرفة اجتماعات١٤ شخص ومجيع القاعات ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام، كما يوجد بالفندق ٥٠٠تتسع إىل 
خدمات اإلنترنت السلكي يف األماكن العامة، ويوجد به موقف سيارات داخلي وخارجي، ووكالة سياحة وسفر، ومكتب تأجري 
سيارات، وحمل هدايا، ومركز لرجال األعمال واإلعالم، وصالون حالقة، ومركز للمؤمترات، وتسهيالت مرئية وهاتفية لالجتماعات، 

.  ويستفيد الفندق من االسم والصفة العاملية، باإلضافة إىل وجود أكرب مركز للمؤمترات. ساعة، وخدمة الغسيل٢٤ة للغرف وخدم
هذا ويعترب الفندق من ضمن الفنادق . ويوفر الفندق قسم نسائي خلدمة حفالت الزفاف، باإلضافة إىل قدرته على توفري مرونة باألسعار

 . رجة املمتازةالتسعة يف اململكة من الد
 

 :حديقة الروضة الترفيهية
احلديقة مستأجرة من بلدية الرياض و. ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل احلديقة احلديقة تابعة لشركة الرياض،

. نة الرياضوتقع احلديقة يف حي الروضة مبدي. هـ قابلة للتجديد١٤/٥/١٤٣٠ تنتهي يف بعقد طويل األجل مدته مخس سنوات
من قسمني للرجال والنساء، ويتوفر ا ألعاب متنوعة تناسب خمتلف األعمار،  ألف متر مربع ٧٠الواقعة على مساحة وتتكون احلديقة 

 سيارة، ٤٠٠، وموقف سيارات يتسع لـ  واملسابقات الثقافيةوصالة ميكن استخدامها للحفالت والربامج الترفيهية والعروض املسرحية
 تساع املمرات واملساحات اخلضراء مما يريح الزوار ومتتاز احلديقة با.رجال والنساء، ومطاعم وحمالت ومسطحات خضراءومصلى لل
  .فعاليات وأنشطة على مدار العام، وعادةً ما تكون من شركات راعيةوبوجود 

 

 :حديقة الوطن
احلديقة مستأجرة من اهليئة العليا لتطوير . دارة وتشغيل احلديقةويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإ احلديقة تابعة لشركة الرياض،

وتقع احلديقة وسط مدينة الرياض جبوار مركز امللك . هـ١/١٢/١٤٢٠ بدأت يف  مدته مخسون سنةمدينة الرياض بعقد طويل األجل
مملكة تربز فيه معامل املدن الرئيسية من عبد العزيز التارخيي، حيث تعترب فريدةً من نوعها فكرةً وتصميماً حيث حتتوي على مصغر لل

ويتوسط احلديقة برج مياه . خالل مصغرات متاثل أهم معامل هذه املدن وميكن للزائر التجول داخل هذه املعامل بطريق بري ورحله حبرية
م داخل احلديقة وأعلى برج لعاب ترفيهية حديثه وشاليهات بتصاميم تراثيه بديعة ومناطق مائية ومطاعأوحتتوي احلديقة على . الرياض
 كما يوجد مسرح متكامل بألوان زاهية للربامج الترفيهية واحلفالت والعروض املسرحية واملسابقات ، على مدينة الرياضةاملياه مطل
 . الثقافية



 

 
٩٣  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . ول مبينة تباعاًحيتوي قسم األداء املايل على أربعة جدا

أما اجلدول الرابع فيحتوي على . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤والتدفقات النقدية لشركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة لألعوام 
ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف . املالية املراجعةقائمة بعدد من النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم 

 .السنوات املعنية
 

 . لألعوام الثالثة املذكورة املالية اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة القوائم مكتبوقد قام
 
 



 

 
٩٤  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 اء املايلاألدتابع 
 

 قائمة املركز املايل لشركة الرياض): ٤٤(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                 ٧،٩٣٧،٨٠٤                 ٤،٥٨٥،٤١٣                 ٧،٠٤٦،٤٢٤النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                   ٤،٧٧٣،٢٨٨                      ٤٠٠،٠٠٠                                 -استثمارات قصرية األجل

                 ٢١،٣٤٨،٠٦٩                 ١٦،٨٦٧،٢٥١                 ١١،٣٣١،٤٦٠مدينون (الصايف)

                   ٦،٢٩٠،٤٥٨                   ٦،١٧٦،٨٤٧                   ٢،٤٩١،٢٣٦خمزون

                   ١،٦٦٧،٦٠١                   ٢،٦٨٥،٢٧٠                   ١،٩٠٩،٨١٩أرصدة مدينة أخرى

               ٤٢،٠١٧،٢٢٠               ٣٠،٧١٤،٧٨١               ٢٢،٧٧٨،٩٣٩جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                 ٣١،٦٠٤،٦٩٤                 ٢٠،٦٦٦،٤٨٤                 ١٠،٠٠٠،٠٠٠استثمارات يف السندات احلكومية 

                 ٤،٥٥٤،٥٤٥                ٤٠،١٠١،١٣٦                ٩٩،٨٧٥،٨٨٦مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

               ٣٤٦،٠٤٣،١٨١               ٣١١،٠١٠،٦٠٨               ٢٣٦،٤٩٢،١٤٧املوجودات الثابتة (الصايف)

             ٣٨٢،٢٠٢،٤٢٠             ٣٧١،٧٧٨،٢٢٨             ٣٤٦،٣٦٨،٠٣٣جمموع املوجودات غري املتداولة   

             ٤٢٤،٢١٩،٦٤٠             ٤٠٢،٤٩٣،٠٠٩             ٣٦٩،١٤٦،٩٧٢جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                     ٧١٢،٥٠٠                     ٧١٢،٥٠٠                     ٧١٢،٥٠٠اجلزء املتداول من القروض 

                 ١٠،٢٦٤،٦١٣                   ٧،٩٩٢،١٩٨                 ١٣،١٩٧،٩٣٧ذمم دائنة

                   ٥،٦٦٧،٩٢٤                   ٤،٣٥٢،٢١١                   ٣،٣٨٥،٠٨٧األرصدة  الدائنة األخرى

                   ٢،٨١٤،٨٠٤                   ٢،٢٦٦،٨٥٣                   ٢،٢٣٥،٧٥٢خمصص الزكاة الشرعية

               ١٩،٤٥٩،٨٤١               ١٥،٣٢٣،٧٦٢               ١٩،٥٣١،٢٧٦جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                   ٤،٥٧٧،٠٤١                   ٤،٢٠٥،٤٨٧                   ٤،٦٤٠،٣٩٧خمصص مكافئة اية اخلدمة

                 ٣٠،٢٢٢،٣٦٠                 ٢٤،٠٣٥،٣٤٤                   ١،٦٤٧،٨٤٤اجلزء غري املتداول من القرض

               ٣٤،٧٩٩،٤٠١               ٢٨،٢٤٠،٨٣١                 ٦،٢٨٨،٢٤١جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

               ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠               ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠               ٣٠٢،٥٠٠،٠٠٠رأس املال 

                 ٢٢،٥٨٩،٨٦٠                 ٢٠،٤٨٠،١١٥                 ١٨،٨٦٢،٠٠٥احتياطي نظامي

                 ٤٤،٨٧٠،٥٣٨                 ٣٥،٩٤٨،٣٠١                 ٢١،٩٦٥،٤٥٠أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

             ٣٦٩،٩٦٠،٣٩٨             ٣٥٨،٩٢٨،٤١٦             ٣٤٣،٣٢٧،٤٥٥جمموع حقوق امللكية  

             ٤٢٤،٢١٩،٦٤٠             ٤٠٢،٤٩٣،٠٠٩             ٣٦٩،١٤٦،٩٧٢جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
٩٥  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة الدخل لشركة الرياض): ٤٥(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                 ٩٥،٣٢٤،١٤١                 ٧١،٣١٢،٤١٨                 ٤٦،٣٧٠،٥٩٠إيرادات النشاط

                (٦٠،٥٣٨،٤٨٤)                (٤٤،٢٢٦،٢٤٣)                (٣٤،٩١٤،٥٢٣)تكلفة النشاط

               ٣٤،٧٨٥،٦٥٧               ٢٧،٠٨٦،١٧٥               ١١،٤٥٦،٠٦٧جممل ربح النشاط

                     (٧٣٣،١٦٦)                     (٧٣٩،٢٥٤)                     (٧٠٠،٥٣٣)مصاريف عمومية وإدارية

                  (٨،٦٥١،٦٥٧)                (١٠،٩١٢،٥٦٢)                  (٨،٢٤٥،٤٠٧)االستهالكات 

               ٢٥،٤٠٠،٨٣٤               ١٥،٤٣٤،٣٥٩                 ٢،٥١٠،١٢٧صايف ربح النشاط 

                  (٥،٢٢٦،٧١٢)                                 -                                 -خسائر غري حمققة عن استثمارات مالية

                      ٩٢٣،٣٣١                      ٧٤٦،٧٣٧                   ٢،٥٨٠،٧٠٧إيرادات أخرى

               ٢١،٠٩٧،٤٥٣               ١٦،١٨١،٠٩٦                 ٥،٠٩٠،٨٣٤صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                     (٥٤٧،٩٥١)                     (٥٣٨،٣٠١)                     (٣٠٧،١٢٩)الزكاة

               ٢٠،٥٤٩،٥٠٢               ١٥،٦٤٢،٧٩٥                 ٤،٧٨٣،٧٠٥صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٩٦  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة التدفقات النقدية لشركة الرياض): ٤٦(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل:

                 ٢١،٠٩٧،٤٥٣                 ١٦،١٨١،٠٩٦               ٥،٠٩٠،٨٣٤صايف الربح (اخلسارة) قبل الزكاة

(املستخدمة يف) تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

أنشطة العمليات:

                      ٣٧١،٥٥٤                     (٤٣٤،٩١٠)             (١،٠٦٦،٧٤٩)خمصص مكافأة ترك اخلدمة

                   ٨،٦٥١،٦٥٧                 ١٠،٩١٢،٥٦٢               ٨،٢٤٥،٤٠٧االستهالكات 

                  (٤،٤٨٠،٨١٨)                  (٥،٥٣٥،٧٩١)                  (٨١،٧٤٠)(زيادة) نقص يف الذمم املدينة

                     (١١٣،٦١١)                  (٣،٦٨٥،٦١١)                    ٥٣،٧٥٤(زيادة) نقص يف املخزون

                   ١،٠١٧،٦٦٩                     (٧٧٥،٤٥١)                (٧٢٠،٦٢٢)(زيادة) نقص يف أرصدة مدينة أخرى

                   ٢،٢٧٢،٤١٥                  (٢،٢٠٥،٧٣٩)                  ٧٩٩،٨٤٣(نقص) زيادة يف الدائنون

                   ١،٣١٥،٧١٣                      ٩٦٧،١٢٤                  ٥٢٤،٥٨٦(نقص) زيادة يف أرصدة دائنة أخرى

                                 -                     (٥٠٧،٢٠٠)                            -املسدد من الزكاة الشرعية 

               ٣٠،١٣٢،٠٣٢               ١٤،٩١٦،٠٨٠           ١٢،٨٤٥،٣١٣صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                (٤٣،٧٦٨،٨٩٠)                (٨٥،٤٣١،٠٢٣)             (٢،٣٧٧،٢٩٥)إضافات موجودات ثابتة

                        ٨٤،٦٦٠                                 -                     ١،٥٦٧استبعادات موجودات ثابتة

                 ٣٥،٥٤٦،٥٩١                 ٥٩،٧٧٤،٧٥٠            (٣٣،٤٦٤،٥١٤)(زيادة) نقص يف مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                (١٥،٣١١،٤٩٨)                (١١،٠٦٦،٤٨٤)             ٢٦،٠٦٧،٦٧٣(زيادة) نقص يف االستثمارات

              (٢٣،٤٤٩،١٣٧)              (٣٦،٧٢٢،٧٥٧)            (٩،٧٧٢،٥٦٩)صايف النقدية   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية  :

                  (٩،٥١٧،٥٢٠)                                 -             (٦،١٨٩،٢٢٤)توزيعات أرباح

                                 -                  (٣،٠٠٠،٠٠٠)               ٣،٠٠٠،٠٠٠(نقص) زيادة يف دائنو توزيعات أرباح

                                 -                       (٤١،٨٣٤)             (١،٢٥١،٤٦٨)تسويات على األرباح املبقاة

                   ٦،١٨٧،٠١٦                 ٢٢،٣٨٧،٥٠٠                (٧١٢،٥٠٠)(املسدد  ) املستلم من القرض  

                (٣،٣٣٠،٥٠٤)               ١٩،٣٤٥،٦٦٦            (٥،١٥٣،١٩٢)صايف النقدية الناجتة من   (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

                   ٣،٣٥٢،٣٩١                  (٢،٤٦١،٠١١)             (٢،٠٨٠،٤٤٨)صايف (النقص) الزيادة يف النقدية

                   ٤،٥٨٥،٤١٣                   ٧،٠٤٦،٤٢٤               ٩،١٢٦،٨٧٢رصيد النقدية يف بداية السنة

                 ٧،٩٣٧،٨٠٤                 ٤،٥٨٥،٤١٣             ٧،٠٤٦،٤٢٤رصيد النقدية يف اية السنة   

تأثريات غري نقدية 

                  (٥،٢٢٦،٧١٢)                                 -                            -(خسائر) مكاسب غري متحققة عن استثمارات مالية
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
٩٧  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة الرياض: )٤٧(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

٥,٤٠%٩,٠٣%٠,٠٥%املوجودات

٣,٠٧%٤,٥٤%(٠,٨%)حقوق امللكية

٣٣,٦٧%٥٣,٧٩%(١٠,٨%)اإليرادات

٢٨,٤٣%١٣٦,٤٤%(٣١,٥%)جممل ربح النشاط

٣١,٣٧%٢٢٧,٠٠%(٣٧,١%)صايف الدخل

١٠٢,٠١%١٦,١٢%(٤٠,٥%)النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

٧٣,١١%(٣٤,٩%)(٢٢,٨%)النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

١,١٧٢٢,١٦نسبة التداول

٠,٩٤١,٤٣١,٧٥نسبة السيولة السريعة

٠,٣٦٠,٣٠,٤١نسبة النقدية

٤,١١٥,٠٦٤,٩٩معدل دوران املدينني

٨٨,٨٧٢,١٧٣,١عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

١٣,٨٧١٠,٢٩,٧١معدل دوران املخزون

٢٦,٣٣٥,٨٣٧,٦عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

٣,٠٩٤,١٧٦,٦٣معدل دوران الدائنني

١١٨,١٨٧,٥٥٥,١عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

                            ٥٥,٦                            ٢٠,٤                            (٣,٠)فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

                          ٠,٢٣                          ٠,١٨                          ٠,١٣معدل دوران املوجودات

                          ٠,٢٥                          ٠,٢٠                          ٠,١٣معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٢٦                          ٠,٢٠                          ٠,١٣معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

٣٦,٤٩%٣٧,٩٨%٢٤,٧١%هامش إمجايل الربح

٣٦,٤٩%٣٧,٩٨%٢٤,٧١%هامش الربح التشغيلي

٢٦,٦٥%٢١,٦٤%٥,٤١%هامش صايف الربح

٤,٩٧%٤,٠٥%١,٣٠%العائد على األصول

٥,٦٤%٤,٤٦%١,٣٩%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

١٤,٦٧%١٢,١٤%٧,٥٢%املطلوبات إىل حقوق امللكية

١٢,٧٩%١٠,٨٢%٦,٩٩%املطلوبات إىل املوجودات

٨٧,٢١%٨٩,١٨%٩٣,٠١%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة   



 

 
٩٨  

 شركة الرياض: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 األداء املايلتابع 
 يف اإليرادات وصل إىل حنو ويعود هذا األداء إىل منٍو. هرت القوائم املاليةكما أظم ٢٠٠٦ للسنة املالية مميزاًحققت الشركة أداًء مالياً 

وقد ساعد التحسن يف الوضع األمين إىل ازدهار السياحة بشكل عام وزيادة الطلب على الفنادق إما للزيارة وإما . السنة خالل ٪٣٧
وقد زاد من  .وقد كان ألداء فندق املاريوت أثراً إجيابياً على معدل اإليرادات بشكل عام بسبب افتتاح قاعة مكارم.  األعمالملمارسة

 .دخول حديقة الوطن مرحلة التشغيلأداء الشركة اإلجيايب 
 

 نسبة حتمل التكاليف ت زادفسه يف الوقت نكنل بسبب النمو يف اإليرادات، و٪٢٨,٤٣نسبة وصلت إىل بكما زاد جممل ربح النشاط 
 .الالحقةوبشكل أقل على السنوات   األوىلل بشكل أكرب خالل السنواتالتكاليف حتّمبعض حلديقة الوطن حيث أن 

 
التشغيلي واإليرادات من ناحية، وإىل اخنفاض االستهالك داء األ إىل التحسن يف ٪٣١,٣٧الدخل الذي وصل إىل ويعود النمو يف صايف 

 الشركة املديرة  وهيلشركة بتوجيه من شركة الفنادقلبعض املباين اململوكة لتقدير العمر االفتراضي   تغري نتيجة أخرى من ناحية
 عنمكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية ، وذلك بناء على دراسة قام ا لشركة الرياض واملالكة حلصة السيطرة فيها

مناقشة "ملزيد من التفاصيل أنظر قسم  ( والفحوصات احلقلية واملخربية ملناطق وعينات خمتارة للمبىنطريق املسح البصري لكل مبىن
 –القوائم املالية لشركة الفنادق " من نشرة اإلصدار هذه، وقسم ٦٤ صفحة رقم –" اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق

 . )من نشرة اإلصدار هذه ٥٦ صفحة رقم –"  يف تقديرات حماسبيةتغيري: ١٦ إيضاح رقم –إيضاحات حول القوائم املالية 
 

خنفاض اللزيادة يف صايف الربح ول )٪١٠٢,٠١وصل إىل والذي (كما يعود االرتفاع يف النقدية الناجتة من العمليات التشغيلية 
 ٪٧٣,١١ وصل إىل  حيثعامالبنوك يف اية زيادة يف النقد بالصندوق ولدى ال احملصلة  وكانت،لزيادة يف الذمم الدائنةولاالستهالك 

 . رياالً سعودياً عن النقد يف بداية السنة٣،٣٥٢،٣٩١زيادة مبقدار أي 
 

 :إليرادات شركة الرياض مفصلة حسب املشاريع الثالثة التابعة هلاوفيما يلي بيان 
 

 صيل إيرادات شركة الرياضاتف): ٤٨(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )
                 ٨١،٧٨٧،٣١٩                ٦٣،٠٨٦،٦٥١                ٣٩،١٤٢،٨٣٥فندق الرياض ماريوت
                   ٨،٨٧٨،٢٤١                  ٨،١٨٢،١٧٧                  ٧،٢٢٧،٧٥٥مدينة ألعاب الروضة

                   ٤،٦٥٨،٥٨١                       ٤٣،٥٩٠                                -حديقة الوطن
               ٩٥،٣٢٤،١٤١              ٧١،٣١٢،٤١٨              ٤٦،٣٧٠،٥٩٠اإلمجايل

املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
٩٩  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ١٧املوافق ( للهجرة ١٤١٠ مجادى األول ١٨ ذات مسؤولية حمدودة بتاريخ  سعودية كشركةاخلليج للمناطق السياحيةتأسست شركة 
ثل نشاط الشركة ويتم. ١٠١٠٠٧٤٨٠٠ومت تسجيل الشركة مبدينة الرياض مبوجب السجل التجاري رقم )  ميالدي١٩٨٩ ديسمرب

إنشاء ومتلك وإجيار وبيع املنشآت السكنية والتجارية والترفيهية والفنادق واملطاعم واالستراحات والشواطئ السياحية وصاالت يف 
األلعاب والنوادي الرياضية، ومتارس الشركة نشاطها وفقاً لألنظمة والتعليمات املتبعة وبعد احلصول على التراخيص الالزمة من جهات 

 وجيوز للشركة أن تتملك احلصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها وهلا حق االشتراك مع الغري يف تأسيس .االختصاص
 .شركات ذات مسئولية حمدودة ملزاولة نشاط مماثل أو متمم هلا وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات املتبعة يف هذا الشأن

 

 امللكية احلالية
 حصص بقيمة امسية ١٠٣ رياالً سعودياً موزعة على ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ مال شركة اخلليج حىت تاريخ إصدار هذه النشرة يبلغ رأس
 وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها . شريكا١٩ً رياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل موزعة على ٢،٠٠٠،٠٠٠مقدارها 
 :ات عن ملكية تلك احلصص يبني معلوميف الصفحة التاليةاجلدول و . ٪٥٠,٤٩
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 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 اخلليجالشركاء يف شركة ): ٤٩(اجلدول رقم 
نسبة امللكية عدد احلصصاسم الشريك /   الشريكة

٥٠,٤٩%٥٢الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
١٤,٥٦%١٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٩,٧١%١٠املؤسسة العامة للتقاعد  
٤,٨٥%٥شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٨٨%٤مطلق الصاحل املطلق احلناكي
٢,٩١%٣فهد حممد صاحل العذل   

منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود ١,٩٤%٢صاحب السمو امللكي األمري   / 
خالد بن مساعد بن عبد الرمحن آل سعود ٠,٩٧%١صاحب السمو امللكي األمري   / 

٠,٩٧%١حممد عبد اهللا احلماد   
٠,٩٧%١ناصر بن إبراهيم الرشيد   

٠,٩٧%١شركة الثماد للتجارة واملقاوالت
٠,٩٧%١شركة اجلميح القابضة  

٠,٩٧%١صالح إبراهيم بن صاحل احلجيالن
٠,٩٧%١عبد العزيز عبد اهللا املوسى    
٠,٩٧%١ورثة عبد اللطيف العيسى   

٠,٩٧%١علي عبد العزيز عبد الرمحن املسند
٠,٩٧%١عبد اهللا العلي أبا اخليل    

٠,٩٧%١حممد بن إبراهيم الغامدي     
٠,٩٧%١عبد اهللا حممد العيسى   

١٠٠,٠٠% ١٠٣اجملموع 

املصدر  :  شركة الفنادق 
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 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 جملس املديرين واملوظفني
 :جلدول التايل من السادة املبينني يف ااخلليجيتألف أعضاء جملس املديرين يف شركة 

 

 اخلليجيف شركة أمساء أعضاء جملس املديرين ):٥٠(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين مساعد بن حممد السناين/ معايل األستاذ

 عضو جملس املديرين عبد اهللا بن حممد العيسى/ املهندس
 عضو جملس املديرين ناصر بن حممد السبيعي/ األستاذ
 عضو جملس املديرين بن سليمان الزميعمحد / األستاذ
 عضو جملس املديرين إبراهيم بن سامل الرويس/ األستاذ

 عضو جملس املديرين حممد العبد اهللا احلماد/ سعادة الدكتور
 عضو جملس املديرين عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس
 عضو جملس املديرين عبد الرمحن عبد اهللا الدحيم/ األستاذ

  شركة الفنادق: صدرامل
 

ويوجد هناك عقد إدارة وتشغيل للمنشأة التابعة لشركة اخلليج حيث تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل تلك املنشأة، وبذلك فإنه ال 
 . هم موظفون تابعون لشركة الفنادق قرية اخلليجيوجد موظفون تابعون لشركة اخلليج ألن املوظفني الذين يعملون يف 
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 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 وصف األعمال
 :املنشأةوفيما يلي حملة موجزة عن تلك .  واحدة وهي قرية اخلليج مكارممنشأة شركة اخلليجمتتلك 

 
 :قرية اخلليج مكارم

تقع القرية على بعد و. رة وتشغيل القريةلشركة اخلليج، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدا مملوكة  بأراضيها ومبانيهاالقرية
 متر ٢،٨٠٠،٠٠٠ وتبلغ مساحة القرية .كم شرق مدينة الرياض ٣٥٠ اخلرب، و مدينة كم جنوب٥٠ كم غرب مدينة الدمام، و٤٥

 القرية  وتقدم. اخلليج العريبشاطئ مباشرة على  مجيعهامطلة ٥-١ وغرف نوم متعددة من  فيال بأحجام خمتلفة٢٥١تتكون من ومربع، 
خدمات فندقية متكاملة جلميع الفلل والشاليهات بدًء خبدمات الغرف كالنظافة والغسيل وخدمات األغذية واملشروبات إىل النشاطات 

 ويوجد ا مطعم وجبات سريعة ومقهى عريب ونادي .الرياضية والترفيهية والبحرية املتنوعة مع شاطئ ونادي رياضي خاص للسيدات
  شاطئتت سباحة خاصة بالرجال والنساء، ورياضات حبرية من قوارب وزالجات مائية وجت سكي ودباباصحي وأربع محاما

وطائرة وتنس أرضي، وأماكن لركوب الدراجات اهلوائية، ومسارات خاصة للجري  ، ومالعب كرة قدم وسلة قاربا٥٠ًومرسى سعة 
 مصغرة اجتماعاتوأماكن خاصة لصيد السمك، وغرفة واملشي، وغرفة للبلياردو وتنس الطاولة، وشاطئ خاص بالسيدات، 

كم، ومالعب خمصصة لألطفال، ومطابخ الفلل جمهزة كامل التجهيزات، ١,٢طول  وشواطئ خاصة بللمحاضرات وموائد العمل،
زات  األخرى اليت تقدمها الشركة خدمة التوصيل إىل الفلل، وتأكيد حجوومن اخلدمات .، ومركز لرجال األعمالتوسوبر مارك

وللقرية مسعة مقرونة بالرفاهية ولديها أحجام متنوعة من الفلل توفر كل منها . الطريان، وتوفر طبيب مناوب، وخدمة إيقاف السيارات
كما أن للقرية أطول إطاللة على شاطئ اخلليج العريب، باإلضافة إىل توفر شاطئ وبرك خاصة . جو عاٍل من اخلصوصية العائلية

 .بالسيدات
 

 للنجاح الذي حققته املرحلة األوىل من قرية اخلليج واحلاجة املتزايدة للمنتجعات اخلاصة فقد شرعت الشركة يف إجناز املرحلة وتتوجياً
 مطروحة للبيع حيث الثانية حيث مت تنفيذ خليج فريد من نوعه يف املنطقة تبلغ مساحته مليون متر مربع وحيتوي على عدد من اجلزر

كما تتكون القرية من قطعة أرض مقسمة إىل  .لتحتية من هاتف وكهرباء وماء وإنارة وتشجري وصرف صحيتوفر الشركة البنية ا
ويوجد مناذج عن فلل ميكن للمشتري أن خيتار أحدها أو أن .  قطعة حول اخلليج مبساحات خمتلفة مجيعها يطل على الشاطئ٢٠٠

 .  اخلاصة باملرحلة الثانيةن القطع م٪١٠اآلن مت بيع أكثر من يسترشد بطريقة تصميمها ولغاية 
 

بيعها على إحدى الشركات املتخصصة يف اجملال  متر مربع فقد مت االتفاق على ٧٥٤،٥٠٠أما أراضي املرحلة الثالثة ومساحتها 
 إجراءات وجيري حالياً املتابعة مع اجلهات املختصة العتماد خمططات األراضي حىت يتسىن استكمال". تسويقار"العقاري وهي شركة 

 ١١٠وسيتم تسجيل إيرادات البيع يف القوائم املالية للشركة بعد إفراغ األراضي للمشتري واستالم بقية الدفعات واليت تزيد على . البيع
 .بإذن اهللام ٢٠٠٨عام  إجراءات البيع خالل من املؤمل أن يتم االنتهاء منو. مليون ريال
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 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

ع فيحتوي على أما اجلدول الراب. م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤والتدفقات النقدية لشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة لألعوام 
ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف . قائمة بعدد من النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 .السنوات املعنية
 

 .ذكورةلألعوام الثالثة املاملالية  اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة القوائم  مكتبوقد قام
 



 

 
١٠٤  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 اخلليجقائمة املركز املايل لشركة ): ٥١(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )
املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                 ٢،٦٨٨،٦١٥                     ٣٠٨،٤٩٨                     ٥٣٣،٨٢٧النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                 ٥٢،٥٥٢،١٦٥                 ٧١،٣٦٧،٤٥٢                 ٣٠،٣٧٠،٢٣٩استثمارات قصرية األجل

                   ٤،٧٠١،٢١٨                   ٣،٤٥٩،٠٠٧                   ٣،٠٩٠،٠٥٢مدينون (الصايف)

                      ٨٥١،٠٢٣                      ٨٢٨،٣٩٤                      ٨٨٠،٢٧٤خمزون

                   ٣،١٨١،٨٦١                   ١،٠٧٠،٩٦٠                      ٧٧٤،٧٩٨إيرادات مستحقة

                      ١٧٩،٣٣٨                      ٣١٠،١٥٩                      ٤٢٩،٦٨٥مصروفات مدفوعة مقدماً 

               ٦٤،١٥٤،٢٢٠               ٧٧،٣٤٤،٤٧٠               ٣٦،٠٧٨،٨٧٥جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                 ٥٩،٤٥٦،٦٦٣               ١١٤،٠٥٦،٦٦٢               ١٠٥،٨٨٨،٠١٤استثمارات يف سندات التنمية

                ٣٣،٤٩٨،٩٠٦                ٣٠،٦٣٦،٨٨٣                ٣٨،٤٦٤،٨٦٠مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                      ٣٠٨،٩٦٢                      ٥٨٩،٩٢٥                      ٣٤٢،٥٣٠نفقات إيرادية مؤجلة

              ١١٩،٤٥٨،١٣٠              ١٢١،٢٠٤،٢١١              ١١٢،٥٦٩،١٦٨املوجودات الثابتة (الصايف)

             ٢١٢،٧٢٢،٦٦١             ٢٦٦،٤٨٧،٦٨١             ٢٥٧،٢٦٤،٥٧٢جمموع املوجودات غري املتداولة   

             ٢٧٦،٨٧٦،٨٨١             ٣٤٣،٨٣٢،١٥١             ٢٩٣،٣٤٣،٤٤٧جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                 ١٠،٥١١،٣٦٥                 ١٠،٧٣٦،٩١١                   ٩،٧٦٢،٦٩٩ذمم دائنة

                      ٦٠٠،٠٠٠                                 -                                 -دائنون وتوزيع أرباح

                      ٦٣١،٣٩٦                      ٥٤٣،٩٤٧                      ٦٤١،٨٧٤املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                   ١،٦٨٧،٧٧٥                   ٢،٢٢١،٦٢١                   ١،٨١٧،٢٣٨خمصص الزكاة الشرعية

               ١٣،٤٣٠،٥٣٦               ١٣،٥٠٢،٤٧٩               ١٢،٢٢١،٨١١جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                   ١،٤٣٩،٥٤٢                   ١،٤٥٠،٥٤٥                   ١،٤٨٢،٤٤٦خمصص مكافئة اية اخلدمة

                 ١،٤٣٩،٥٤٢                 ١،٤٥٠،٥٤٥                 ١،٤٨٢،٤٤٦جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

               ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠               ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠               ٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠رأس املال 

                 ٣١،٦١٧،٩٢٩                 ٣١،٦١٧،٩٢٩                 ٢٤،١١٨،٥٠٥احتياطي نظامي

                                 -                   ٦،٠٨٥،٢٤٢                                 -احتياطي اتفاقي

                 ٢٤،٣٨٨،٨٧٤                 ٨٥،١٧٥،٩٥٦                 ٤٩،٥٢٠،٦٨٥أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

             ٢٦٢،٠٠٦،٨٠٣             ٣٢٨،٨٧٩،١٢٧             ٢٧٩،٦٣٩،١٩٠جمموع حقوق امللكية  

             ٢٧٦،٨٧٦،٨٨١             ٣٤٣،٨٣٢،١٥١             ٢٩٣،٣٤٣،٤٤٧جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
١٠٥  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 اخلليجقائمة الدخل لشركة ): ٥٢(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                 ٢١،٤١٣،٩٢٣                 ١٩،٩٦٩،٧٨٤                 ٢١،١٣٨،٢٧٩إيرادات النشاط

                (١٩،١٣٥،٦٩٠)                (١٧،٩٣٠،٨٣٩)                (١٦،٤٥٣،٤٨٠)تكلفة النشاط

                 ٢،٢٧٨،٢٣٣                 ٢،٠٣٨،٩٤٥                 ٤،٦٨٤،٧٩٩جممل ربح النشاط

                     ٢٤٧،٧٢٩                      ٢٤٧،٧٢٩                      ٢٤٧،٧٢٩حمول من أرباح مبقاة لتغطية استهالك أصول التشغيل

املصروفات واالستهالكات 

                     (٧٥٩،١٢٣)                     (٧٧٨،٧٣١)                     (٧٧٩،٤٧٩)مصاريف عمومية وإدارية

                  (١،٣٦٥،٣٩٠)                  (١،٤٣٢،٠٠٩)                  (١،٤٣٢،٦٧١)االستهالكات 

                    ٤٠١،٤٤٩                       ٧٥،٩٣٤                 ٢،٧٢٠،٣٧٨صايف ربح النشاط 

                                 -                 ٦٧،٤٢٨،٣٣٩                 ٢٩،٦٣١،٤٣٢إيرادات حمافظ استثمارات

                (٣٦،٧٢٥،١٢١)                   ٥،٨٤٦،٠٧٣                      ٩٩٩،٨١٥مكاسب غري حمققة عن استثمارات   

                   ٣،٥٥١،٨٠٥                   ١،٦٤٣،٨٩١                   ١،٤٢٣،٥٧٤إيرادات أخرى

              (٣٢،٧٧١،٨٦٧)               ٧٤،٩٩٤،٢٣٧               ٣٤،٧٧٥،١٩٩صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                  (١،٣٤٢،٧٣١)                  (١،٨٧٦،٥٧٧)                     (٨٧١،٤٦٩)الزكاة

                 ١٩،٢٠٨،٧١٤                                 -                                 -احملول من االحتياطي االتفاقي لتغطية خسائر

              (١٤،٩٠٥،٨٨٤)               ٧٣،١١٧،٦٦٠               ٣٣،٩٠٣،٧٣٠صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
١٠٦  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 اخلليج قائمة التدفقات النقدية لشركة ):٥٣(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات: 

                (٣٢،٧٧١،٨٦٧)                 ٧٤،٩٩٤،٢٣٧             ٣٤،٧٧٥،١٩٩صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

(املستخدمة يف)  تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

أنشطة العمليات : 

                   ١،٣٦٥،٣٩٠                   ١،٤٣٢،٠٠٩               ١،٤٣٢،٦٧١االستهالكات 

                      ٢٩٧،٧٢٨                      ٢٣١،٠١٥                  ٢٧٩،٠٨٤خمصص مكافأة اية اخلدمة - املكون  

                      ١٧٨،٥٣٦                      ١٧٨،٥٣٢                  ٢٢٧،٦٦٤إطفاء النفقات اإليرادية املؤجلة

                 ٣٦،٧٢٥،١٢١                  (٥،٨٤٦،٠٧٣)                            -( مكاسب  ) خسائر غري حمققة عن استثمارات

                  (١،٢٤٢،٢١١)                     (٣٦٨،٩٥٥)                (٤٢٧،٢٦٧)(زيادة) نقص يف  الذمم املدينة

                       (٢٢،٦٢٩)                        ٥١،٨٨٠                     ٩،٢٠٥(زيادة) نقص يف املخزون

                  (٢،١١٠،٩٠١)                     (٢٩٦،١٦٢)                (٥٠٦،٩٦٢)(زيادة) نقص يف إيرادات مستحقة

                      ١٣٠،٨٢١                      ١١٩،٥٢٦                    ٣٦،٤٠٤(زيادة) نقص يف مصروفات مدفوعة مقدماً

                     (٢٢٥،٥٤٦)                      ٩٧٤،٢١٢                  ٣٣٧،٥٣٣(نقص) زيادة يف ذمم دائنة

                      ٦٠٠،٠٠٠                                 -                            -(نقص) زيادة يف دائنو توزيعات أرباح

                        ٨٧،٤٤٩                       (٩٧،٩٢٧)                (١٢٩،٩٦٤)(نقص) زيادة يف املصروفات املستحقة

                     (٣٠٨،٧٣١)                     (٢٦٢،٩١٦)                (٢٦٤،٤٦٤)املسدد من خمصص مكافأة اية اخلدمة

                  (١،٨٧٦،٥٧٧)                  (١،٤٧٢،١٩٤)                            -املسدد من الزكاة الشرعية

                    ٨٢٦،٥٨٣               ٦٩،٦٣٧،١٨٤           ٣٥،٧٦٩،١٠٣صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات    

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار  : 

                     (٣٥١،٦٩٢)                (١٠،٠٦٧،٠٥٢)            (٣٧،٦٣٢،٧٦٤)إضافات موجودات ثابتة

                      ٧٣٢،٣٨٣                                 -             ٢٩،٧٠٠،٥١٤استبعادات موجودات ثابتة

                      ١٠٢،٤٢٧                     (٤٢٥،٩٢٧)                (٥٧٠،١٩٤)(زيادة) نقص يف نفقات إيرادية مؤجلة

                  (٢،٨٦٢،٠٢٣)                   ٧،٨٢٧،٩٧٧               ٥،٣٩٥،٨٠٨(زيادة) نقص يف مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                 ٣٦،٦٩٠،١٦٥                (٤٣،٣١٩،٧٨٨)            (١٩،١٠٢،٣٨٩)التغري يف االستثمارات

               ٣٤،٣١١،٢٦٠              (٤٥،٩٨٤،٧٩٠)         (٢٢،٢٠٩،٠٢٥)صايف النقدية   ( املستخدم يف)  أنشطة االستثمار 

تدفقات نقدية من أنشطة التمويل: 

                     (٢٤٧،٧٢٩)                     (٢٤٧،٧٢٩)                (٢٤٧،٧٢٩)احملول من األرباح املبقاة لإليرادات

                (٣٢،٥٠٩،٩٩٧)                (٢٣،٦٢٩،٩٩٤)            (١٣،٠٧٨،٢٦٢)أرباح موزعة خالل العام

              (٣٢،٧٥٧،٧٢٦)              (٢٣،٨٧٧،٧٢٣)         (١٣،٣٢٥،٩٩١)صايف النقدية   ( املستخدمة يف )  أنشطة التمويل 

                   ٢،٣٨٠،١١٧                     (٢٢٥،٣٢٩)                  ٢٣٤،٠٨٧صايف النقدية (املستخدمة يف) الناجتة من األنشطة

                      ٣٠٨،٤٩٨                      ٥٣٣،٨٢٧                  ٢٩٩،٧٤٠رصيد النقدية يف بداية السنة

                 ٢،٦٨٨،٦١٥                    ٣٠٨،٤٩٨                ٥٣٣،٨٢٧رصيد النقدية يف اية السنة   

تأثريات غري نقدية

                (٣٦،٧٢٥،١٢١)                   ٥،٨٤٦،٠٧٣                  ٩٩٩،٨١٥(خسائر) مكاسب غري حمققة عن استثمارات   
                  (٦،٠٨٥،٢٤٢)                                 -                          -املستخدم من االحتياطي االتفاقي

                (١٣،١٢٣،٤٧٢)                                 -                          -احملول منم األرباح املبقاة لالحتياطي االتفاقي
                 ١٩،٢٠٨،٧١٤                                 -                          -تغطية خسائر استثمارية

املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  

 



 

 
١٠٧  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 اخلليجبعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة ): ٥٤(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

(١٧,١%)١١٤,٣٨%٢,٨٢%املوجودات

(٢٠,٣%)١٧,٦١%٧,٩٤%حقوق امللكية

٧,٢٣%(٥,٥%)(٥٤,٩%)اإليرادات

١١,٧٤%(٥٦,٥%)(٧٨,٦%)جممل ربح النشاط

(١٢٠,٤%)١١٥,٦٦%٤٥,٧٨%صايف الدخل

(٩٨,٨%)٩٤,٦٩%٦٥,١٧%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

٧٧١,٥٢%(٤٢,٢%)٧٨,١٠%النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

٢,٩٥٥,٧٣٤,٧٨نسبة التداول

٢,٧٨٥,٥٦٤,٤٦نسبة السيولة السريعة

٠,٠٤٠,٠٢٠,٢نسبة النقدية

٧,٣٥٦,١٥,٢٥معدل دوران املدينني

٤٩,٧٥٩,٨٦٩,٥عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

١٨,٥٩٢٠,٩٩٢٢,٧٩معدل دوران املخزون

١٩,٦١٧,٤١٦عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

١,٧١١,٧٥١,٨معدل دوران الدائنني

٢١٣,٥٢٠٨,٦٢٠٢,٨عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

                         (١١٧,٣)                         (١٣١,٤)                         (١٤٤,٢)فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

                          ٠,٠٧                          ٠,٠٦                          ٠,٠٧معدل دوران املوجودات

                        ١٤,٨٢                        ١٣,٦٢                        ١٤,٣٣معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٠٧                          ٠,٠٧                          ٠,٠٨معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

١٠,٦٤%١٠,٢١%٢٢,١٦%هامش إمجايل الربح

١,٨٧%٠,٣٨%١٢,٨٧%هامش الربح التشغيلي

(٦٩,٦%)٣٦٦,١٤%١٦٠,٣٩%هامش صايف الربح

(٤,٨%)٢٢,٩٥%١٢,٠٠%العائد على األصول

(٥,٠%)٢٤,٠٣%١٢,٥٩%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

٥,٦٨%٤,٥٥%٤,٩٠%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٥,٣٧%٤,٣٥%٤,٦٧%املطلوبات إىل املوجودات

٩٤,٦٣%٩٥,٦٥%٩٥,٣٣%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة   



 

 
١٠٨  

 شركة اخلليج: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 بسبب اخنفاض يف االستثمارات قصرية األجل )٪١٧,١( بنسبة عن العام الذي سبقه م٢٠٠٦ يف  موجودات شركة اخلليجاخنفضت

 يف ومع اخنفاض قيمة األسهم. ةمن أصوهلا يف حمافظ استثماريجزءاً الشركة قد استثمرت واستثمارات يف سندات التنمية حيث كانت 
انعكس ذلك سلباً على فقد ،  للعاماية الربع األول من بدأًم وخصوصاً تراجع قيمتها السوقية ٢٠٠٦ السعودية خالل عام السوق

 .قوائم الشركة املالية
 

احملافظ بها بشكل أساسي اخنفاض قيمة بسبب اخلسائر الناجتة خالل العام واليت سّبكما اخنفضت حقوق امللكية لشركة اخلليج 
 .االستثمارية

 
كما . نشأة يف تلك املاملرافقتأجري  أسعار رفع إىلويعود هذا التحسن . ٪٧,٢٣اإليرادات وصلت إىل يف هذا وقد حققت الشركة منواً 

مين يف لبنان وإلغاء عدد كبري من املقيمني يف اململكة حلجوزام إىل لبنان أو  الوضع األاضطرابزاد عدد الزوار إىل القرية بسبب 
 .م٢٠٠٦ متوز  يوليو يفيعودم من لبنان على أثر العدوان اإلسرائيل

 
ف تكاليبعض  بسبب زيادة اإليرادات وقدرة اإلدارة على تقليل ٪١٢يف اية العام إىل قرابة منا   حيثكما زاد جممل ربح النشاط

 .التشغيل
 

 رياالً )٣٦،٧٢٥،١٢١( إىل  تلك اخلسائرثمارية على أداء الشركة املايل حيث وصلتوقد أثرت اخلسائر غري احملققة يف الصناديق االست
 تشغيلي ربٍحبالرغم من حتقيق الشركة لرياالً ) ١٤،٩٠٥،٨٨٤(م وصلت إىل ٢٠٠٦ يفسعودياً مما أدى إىل حتقيق الشركة خلسائر 

 . رياالً سعوديا٤٠١،٤٤٩ًوصل إىل ) ربح النشاطصايف أي (
 

إىل عملية االستثمار يف احملافظ االستثمارية، فقد كانت ) ٪٩٩(ويعود اخنفاض النقدية الناجتة من أنشطة العمليات اليت وصلت إىل قرابة 
م مت بيع تلك احملافظ ٢٠٠٥يف اية عام تلك احملافظ قد مت تسجيلها على أساس أا أسهم للمتاجرة تظهر ضمن املوجودات املتداولة، و

املوجودات ضمن  وظهرت  طويلة األجلاحملافظ على أساس استثمارات حمافظ استثمارية أخرى ولكن يف تلك املرة مت تسجيل ءوشرا
نقدية الناجتة عن شطة العمليات وزيادة النونتيجة إلعادة تصنيف االستثمارات، فقد أدى ذلك إىل تراجع النقدية من أ. غري املتداولة

 .٪٧٧١,٥٢أنشطة استثمارية، وكانت احملصلة منو يف النقدية يف اية السنة إىل 



 

 
١٠٩  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ١٩٨٢ يوليو ١٢املوافق ( للهجرة ١٤٠٢ رمضان ٢٠ سعودية ذات مسؤولية حمدودة بتاريخ مكة للفنادق كشركةتأسست شركة 
ممارسة ويتمثل نشاط الشركة يف . ٤٠٣١٠١١٨٧٩ مبوجب السجل التجاري رقم مكة املكرمةومت تسجيل الشركة مبدينة ) ميالدي

النشاط الفندقي بوجه عام داخل اململكة وخارجها عن طريق التملك واالستثمار أو املشاركة للفنادق واملطاعم وما يدخل يف 
 .ن تأمني التغذية حسبما نصت عليه املادة الثانية من عقد تأسيس الشركةاختصاصاا م

 

 امللكية احلالية
 بقيمة امسية مقدارها حصة ٣٦٠ رياالً سعودياً موزعة على ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠ حىت تاريخ إصدار هذه النشرة مال شركة مكةيبلغ رأس 
. ٪٥١,١١ وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها .ريكاً ش١٨ رياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل موزعة على ٤٦٠،٠٠٠

 :اجلدول التايل يبني معلومات عن ملكية تلك احلصصو
 

 مكةالشركاء يف شركة ): ٥٥(اجلدول رقم 
نسبة امللكية عدد احلصصاسم الشريك /  الشريكة

٥١,١١%١٨٤الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
٢٢,٢٢%٨٠حممد بن إبراهيم العيسى

١٠,٠٠%٣٦املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
٤,٤٤%١٦صاحب السمو امللكي األمري  /منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٣,٦١%١٣شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده
٢,٧٨%١٠ناصر بن إبراهيم الرشيد

٠,٨٣%٣عبد احملسن بن سلمان السمريي
٠,٨٣%٣عمر عبد القادر فقيه

٠,٥٦%٢سارة أمحد عبد الوهاب  
٠,٥٦%٢شركة/ جمموعة عبد اللطيف العيسى احملدودة

٠,٥٦%٢ناصر عساف احلسني العساف
٠,٥٦%٢نورة أمحد عبد الوهاب 

٠,٥٦%٢عبد الرمحن بن سليمان آل الشيخ
٠,٢٨%١مازن إبراهيم العنقري
٠,٢٨%١ليلى حسن املشاري  
٠,٢٨%١نورة حسن املشاري  

٠,٢٨%١شركة كوشك احملدودة
٠,٢٨%١شركة إخوان التجارية

١٠٠,٠٠%٣٦٠اجملموع
املصدر: شركة الفنادق

 



 

 
١١٠  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 جملس املديرين واملوظفني
 :ني يف اجلدول التايل من السادة املبينمكةيتألف أعضاء جملس املديرين يف شركة 

 

 مكةيف شركة أمساء أعضاء جملس املديرين ):٥٦(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين حممد بن إبراهيم العيسى/ األستاذ
 عضو جملس املديرين سعد بن محدان احلمدان/ األستاذ
 عضو جملس املديرين إبراهيم حممد العيسى/ األستاذ
 عضو جملس املديرين بد اهللا العنقريحممد بن ع/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد اهللا بن حممد العبد اجلبار/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد احملسن سلمان السمريي/ األستاذ
 عضو جملس املديرين فهد حممد الفواز/ األستاذ
 عضو جملس املديرين املنتدب عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس

  شركة الفنادق: دراملص
 

ويوجد هناك عقد إدارة وتشغيل للمنشأة التابعة لشركة مكة حيث تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل تلك املنشأة، وبذلك فإنه ال 
 . يوجد موظفون تابعون لشركة مكة ألن املوظفني الذين يعملون يف فندق أجياد مكة هم موظفون تابعون لشركة الفنادق

 
 



 

 
١١١  

 شركة مكة: املعروض عليهاات عن الشركات معلومتابع 
 

 

 وصف األعمال
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشأة. فندق أجياد مكة واحدة وهي منشأةمتتلك الشركة 

 
 :فندق أجياد مكة

مة على مقربة من يقع الفندق يف مكة املكرو. الفندق تابع لشركة مكة، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة وتشغيل الفندق
 وجناح، ة غرف٤٠٩ جنوم ويتكون من ة مصنف كفندق مخسوالفندق. ال يبعد عنه سوى دقائق سرياً على األقدامواملسجد احلرام 

 للوجبات اخلفيفة واملشروبات الساخنة واملثلجة وتشكيلة ومقهىيقدم جمموعه خمتارة من أشهى املأكوالت الشرقية والغربية ومطعم 
 يف حالة االجتماعات مع إمكانية تقسيمها إىل ثالثة  شخٍص٧٠٠ واً شخص٣٥٠، وقاعة حفالت تستوعب لوياتأخرى من احل

ويقدم الفندق خدمة احلفالت اخلارجية، ويوفر . ، وحمل لبيع العطور واهلدايااً شخص٨٠أقسام، وقاعة اجتماعات مصغرة تتسع لـ 
وقد مت .  بالبخار وحتويل العمالت وتأكيد حجوزات الطريان وخزائن األماناتصالون حالقة ومكتب لتأجري الليموزين ومغسلة تنظيف

صيانة  االنتهاء من ال باإلضافة إىل،باب جديد على شارع أجياد الذي يطل على احلرم املكي الشريفاالنتهاء من صيانة املبىن وافتتاح 
لإلنترنت باإلضافة إىل مسعته املمتازة اليت اكتسبها يف جمال الطعام وحيتوي الفندق على أكرب و يف مكة املكرمة وركن . زئية للغرفاجل

 .الفندق خدمة التوصيل باحلافلةيوفر كما . والشراب
 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

أما اجلدول الرابع فيحتوي على قائمة بعدد من . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤فقات النقدية لشركة مكة للفنادق احملدودة لألعوام والتد
 .ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف السنوات املعنية. النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 
 .لألعوام الثالثة املذكورةاملالية  اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة القوائم  مكتباموقد ق

 



 

 
١١٢  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 مكةقائمة املركز املايل لشركة ): ٥٧(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                ١١،٧٠٧،٠٩٢                 ٣،٥٥٤،٣٠٩                ١٢،٠٣٠،١٣٠النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                   ٧،٤٥٩،٧٥٨                                 -                                 -استثمارات قصرية األجل

                   ٨،٦٨٨،٥٢٩                   ٥،٠٧٤،٥٧٩                   ٤،٩٩٦،٢٧٩مدينون (الصايف)

                   ٤،٩٧٧،٦١٠                   ٥،١١٢،٦٣٧                   ٤،٩٤٢،٣٧٠خمزون

                      ٥٦٤،٣٩١                      ٦٨٧،٠٤٦                      ٤٩٠،٠٦٥مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

               ٣٣،٣٩٧،٣٨٠               ١٤،٤٢٨،٥٧١               ٢٢،٤٥٨،٨٤٤جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                   ٨،٠٠٠،٠٠٠                 ٢٢،٤٩٥،٤١٥                   ٧،٧٠١،١٩٨استثمارات يف سندات حكومية 

                      ١٥،٠٠٠                 ١،٦٥٢،٠٧٧                ١٢،٤٤٦،٢٤٨مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

              ١٩٦،٤٢١،١٥٢              ١٩٥،٠٥٠،٧٣٧              ١٨٣،٣٣٨،٥٠٣املوجودات الثابتة (الصايف)

             ٢٠٤،٤٣٦،١٥٢             ٢١٩،١٩٨،٢٢٩             ٢٠٣،٤٨٥،٩٤٩جمموع املوجودات غري املتداولة   

             ٢٣٧،٨٣٣،٥٣٢             ٢٣٣،٦٢٦،٨٠٠             ٢٢٥،٩٤٤،٧٩٣جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                   ١،٥٥٦،٤٢٥                   ١،٩٨٤،٩٠٦                      ٨٢١،٣٩٩ذمم دائنة

                 ١٠،٢٠٦،٩١١                 ١٠،٧٣٦،٨٦٦                   ٩،٣٧١،٦١٠إيرادات حمصلة مقدماً

                      ١٥١،٨٠٠                        ٥٥،٢٠٠                                 -دائنون وتوزيع أرباح

                   ٢،٨٢٣،٦٨١                   ٢،٢٨٥،٧٩٨                   ٢،٣٤٣،٩٦٦املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                      ٥٠٩،٠١٢                      ٢٨٥،٦٢٩                      ٢٦٩،٧٠٢خمصص الزكاة الشرعية

               ١٥،٢٤٧،٨٢٩               ١٥،٣٤٨،٣٩٩               ١٢،٨٠٦،٦٧٧جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                   ٣،٤٩٤،٨١٤                   ٣،١٢٦،٦٧٧                   ٢،٨٧٤،٨١٦خمصص مكافئة اية اخلدمة

                 ٣،٤٩٤،٨١٤                 ٣،١٢٦،٦٧٧                 ٢،٨٧٤،٨١٦جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

               ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠               ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠               ١٦٥،٦٠٠،٠٠٠رأس املال 

                 ٢٤،١٦٦،٤٧٧                 ٢٢،٧١١،٦٠٥                 ٢١،٦٨٨،٠٣٢احتياطي نظامي

                 ٢٩،٣٢٤،٤١٢                 ٢٦،٨٤٠،١١٩                 ٢٢،٩٧٥،٢٦٨أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

             ٢١٩،٠٩٠،٨٨٩             ٢١٥،١٥١،٧٢٤             ٢١٠،٢٦٣،٣٠٠جمموع حقوق امللكية  

             ٢٣٧،٨٣٣،٥٣٢             ٢٣٣،٦٢٦،٨٠٠             ٢٢٥،٩٤٤،٧٩٣جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١١٣  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 مكةقائمة الدخل لشركة ): ٥٨(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                 ٤٩،٩٥٣،٠٦٢                 ٣٧،٠٩٢،٦٤٧                 ٢٩،٦٢٠،٩٤٧إيرادات التشغيل

                (٢٣،٦٨٨،٦٣٧)                (٢٠،٩٩٥،٠٩١)                (١٧،٨٦٦،٣٣٠)تكلفة التشغيل

               ٢٦،٢٦٤،٤٢٥               ١٦،٠٩٧،٥٥٦               ١١،٧٥٤،٦١٧جممل ربح النشاط

                     (٤٣٢،٨٨٩)                     (٣٩٤،٩٦٧)                     (٣٩٦،٦٤٩)مصاريف عمومية وإدارية

                  (٣،٥٤٤،٤٢٨)                  (٥،٦٣٠،٦٥١)                  (٥،٢١٢،٣٧٤)االستهالكات 

                 ٢٢،٢٨٧،١٠٨                 ١٠،٠٧١،٩٣٨                   ٦،١٤٥،٥٩٤صايف ربح النشاط 

                  (٧،٨٤٠،٢٤٢)                                 -                                 -خسائر غري حمققة عن استثمارات مالية

                      ١٠١،٨٥٥                      ١٦٣،٧٩١                        ٧٤،٥٨٩إيرادات أخرى

               ١٤،٥٤٨،٧٢١               ١٠،٢٣٥،٧٢٩                 ٦،٢٢٠،١٨٣صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                     (٤٩٢،٩١١)                     (٢٦٩،٥٢٨)                     (٢٥٣،٦٠١)الزكاة

               ١٤،٠٥٥،٨١٠                 ٩،٩٦٦،٢٠١                 ٥،٩٦٦،٥٨٢صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١١٤  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 مكةقائمة التدفقات النقدية لشركة ): ٥٩(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات: 

                 ١٤،٥٤٨،٧٢١                 ١٠،٢٣٥،٧٢٩                    ٦،٢٢٠،١٨٣صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

أنشطة (املستخدمة يف)  تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

العمليات: 

                    ٧،٨٤٠،٢٤٢                                  -                                  -خسائر غري حمققة عن استثمارات

                    ٣،٥٤٤،٤٢٨                    ٥،٦٣٠،٦٥١                    ٥،٢١٢،٣٧٤االستهالكات 

                       ٣٦٨،١٣٧                       ٢٥١،٨٦١                        (١٢،٨٣٣)خمصص ترك اخلدمة

                  (٣،٦١٣،٩٥٠)                        (٧٨،٣٠٠)                    ١،٧٨٠،٦٦٧(زيادة) نقص صايف يف الذمم املدينة

                       ١٣٥،٠٢٧                      (١٧٠،٢٦٧)                       ١٢٠،٦١٧(زيادة) نقص يف املخزون

                       ١٢٢،٦٥٥                      (١٩٦،٩٨١)                       ٨٣٠،٧٣٩(زيادة) نقص يف مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

                      (٤٢٨،٤٨١)                    ١،١٦٣،٥٠٧                  (١،٣٠٦،٥٥٠)(نقص) زيادة يف الذمم الدائنة

                         ٩٦،٦٠٠                         ٥٥،٢٠٠                                  -(نقص) زيادة يف دائنو توزيع أرباح

                      (٥٢٩،٩٥٥)                    ١،٣٦٥،٢٥٦                    ٣،٠٢٠،٦٨١(نقص) زيادة يف إيرادات حمصلة مقدماً

                       ٥٣٧،٨٨٣                        (٥٨،١٦٨)                        (٤٥،٦٥٩)(نقص) زيادة يف املصروفات املستحقة واملطلوبات األخرى

                      (٢٦٩،٥٢٨)                      (٢٥٣،٦٠١)                      (٥٠٩،٩٠٠)املسدد من الزكاة الشرعية

                 ٢٢،٣٥١،٧٧٩                 ١٧،٩٤٤،٨٨٧                 ١٥،٣١٠،٣١٩صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات    

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار  : 

                      (٨٠٤،٥٨٥)                (١٤،٧٩٤،٢١٧)                    ١،٥٣١،٩٩١ (زيادة) نقص يف االستثمارات

                    ١،٦٣٧،٠٧٧                 ١٠،٧٩٤،١٧١                  (٤،٠٨٤،٦٤٧)(زيادة) نقص يف مشروعات حتت التنفيذ

                  (٤،٩١٥،٩٨٤)                (١٧،٣٤٢،٨٨٥)                  (٢،١٣٠،٩٢٣)إضافات موجودات ثابتة

                           ١،١٤١                                  -                         ٥١،٥٢٢استبعادات موجودات ثابتة

                  (٤،٠٨٢،٣٥١)                (٢١،٣٤٢،٩٣١)                  (٤،٦٣٢،٠٥٧)صايف النقدية الناجتة من    ( املستخدم يف)  أنشطة االستثمار 

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية: 

                  (٩،٩٣٦،٠٠٠)                  (٤،٩٦٨،٠٠٠)                  (٤،١٤٠،٠٠٠)أرباح موزعة خالل العام

                      (١٨٠،٦٤٥)                      (١٠٩،٧٧٧)                        (٥٢،٥٧٠)مكافأة أعضاء جملس املديرين

                                  -                                  -                           ٨،٣٣٥تسويات سنوات سابقة

                (١٠،١١٦،٦٤٥)                  (٥،٠٧٧،٧٧٧)                  (٤،١٨٤،٢٣٥)صايف النقدية   ( املستخدمة يف )  األنشطة التمويلية 

                    ٨،١٥٢،٧٨٣                  (٨،٤٧٥،٨٢١)                    ٦،٤٩٤،٠٢٧صايف الزيادة (النقص) يف النقدية

                    ٣،٥٥٤،٣٠٩                 ١٢،٠٣٠،١٣٠                    ٥،٥٣٦،١٠٣النقدية يف بداية السنة

                 ١١،٧٠٧،٠٩٢                   ٣،٥٥٤،٣٠٩                 ١٢،٠٣٠،١٣٠النقدية يف اية السنة  

تأثريات غري نقدية

                  (٧،٨٤٠،٢٤٢)                                  -                                  -(خسائر) مكاسب غري حمققة عن استثمارات   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة   



 

 
١١٥  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 مكةبعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة ): ٦٠(اجلدول رقم 
 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

١,٨٠%٣,٤٠%١,٤٣%املوجودات

١,٨٣%٢,٣٢%٠,٨٥%حقوق امللكية

٣٤,٦٧%٢٥,٢٢%٢٦,٠٥%اإليرادات

٦٣,١٦%٣٦,٩٥%٣٦,٣٣%جممل ربح النشاط

٤١,٠٣%٦٧,٠٣%١١٦,١٦%صايف الدخل

٢٤,٥٦%١٧,٢١%٥٠,٢٠%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

٢٢٩,٣٨%(٧٠,٥%)١١٧,٣٠%النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

١,٧٥٠,٩٤٢,١٩نسبة التداول

١,٣٣٠,٥٦١,٨٣نسبة السيولة السريعة

٠,٩٤٠,٢٣٠,٧٧نسبة النقدية

٥,٠٣٧,٣٧٧,٢٦معدل دوران املدينني

٧٢,٦٤٩,٥٥٠,٣عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

٣,٥٧٤,١٨٤,٧معدل دوران املخزون

١٠٢,٢٨٧,٣٧٧,٧عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

١٢,١٢١٤,٩٦١٣,٣٨معدل دوران الدائنني

٣٠,١٢٤,٤٢٧,٣عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

١٤٤,٧١١٢,٤١٠٠,٧فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل 

                          ٠,٢١                          ٠,١٦                          ٠,١٣معدل دوران املوجودات

                          ٠,٢٤                          ٠,١٨                          ٠,١٥معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٢٣                          ٠,١٧                          ٠,١٤معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية 

٥٢,٥٨%٤٣,٤٠%٣٩,٦٨%هامش إمجايل الربح

٤٤,٦٢%٢٧,١٥%٢٠,٧٥%هامش الربح التشغيلي

٢٨,١٤%٢٦,٨٧%٢٠,١٤%هامش صايف الربح

٥,٩٦%٤,٣٤%٢,٦٦%العائد على األصول

٨,٤٩%٦,٠٢%٣,٦٠%العائد على إمجال رأس املال  

٦,٤٧%٤,٦٩%٢,٨٥%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال   

٨,٥٥%٨,٥٩%٧,٤٦%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٧,٨٨%٧,٩١%٦,٩٤%املطلوبات إىل املوجودات

٩٢,١٢%٩٢,٠٩%٩٣,٠٦%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  



 

 
١١٦  

 شركة مكة: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 ةسات الناجحة اليت انعكس أثرها على أداء الشرك من السيااًم بسبب تبين اإلدارة عدد٢٠٠٦ت الشركة أداًء مميزاً خالل العام حقق
 مرفع أسعار الغرف بعد انتهاء الشركة من إعادة ترميوتعود تلك الزيادة إىل . ٪٣٥فقد زادت إيرادات الشركة بنسبة تقارب . املايل

. ق مما خوله إىل رفع أسعارهونتيجة لذلك فقد أعادت وزارة التجارة والصناعة تصنيف الفند. مبىن فندق أجياد مكة وحتسني األثاث
ذي  مسعة الفندق، فقد افتتحت باباً جديداً على شارع أجياد النيحتسيف   من السياسات اليت كان هلا أثراً إجيابياًاًددكما اتبعت اإلدارة ع

كي لتسهيل قامت بوصل عدد من السماعات مباشرة باحلرم املوهو مميز واسع، ـيطل على احلرم املكي الشريف، وحافظت على ب
 .ونتيجة لذلك، فقد زاد عدد الرواد وزادت اإليرادات. إقامة الصلوات أوقات الذروة يف البهو والقاعات املخصصة

 
 واليت تعود أيضاً إىل االنتهاء من أعمال الصيانة ت بسبب زيادة اإليرادا٪٦٣,١٦وقد زاد النمو يف جممل ربح النشاط حيث وصل إىل 

 . بكامل طاقته االستيعابيةلعمللاليت خولت الفندق 
 

اخنفاض االستهالك من ناحية أخرى و  من ناحية، بسبب النمو يف اإليرادات٪٤١,٠٣حيث وصل إىل  صايف الدخل اية العام مناوقد 
 واملالكة مكة الشركة املديرة لشركة  وهيلشركة بتوجيه من شركة الفنادقتقدير العمر االفتراضي لبعض املباين اململوكة ل تغري نتيجة

عن طريق املسح البصري لكل مكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية ، وذلك بناء على دراسة قام ا حلصة السيطرة فيها
مناقشة اإلدارة حول األداء املايل "ملزيد من التفاصيل أنظر قسم  (مبىن والفحوصات احلقلية واملخربية ملناطق وعينات خمتارة للمبىن

 – إيضاحات حول القوائم املالية –القوائم املالية لشركة الفنادق " من نشرة اإلصدار هذه، وقسم ٦٤ صفحة رقم –" كة الفنادقلشر
  . )من نشرة اإلصدار هذه ٥٦ صفحة رقم –" تغيري يف تقديرات حماسبية: ١٦إيضاح رقم 

 
لبيع جزء كبري من ساسي بسبب زيادة الرحبية، ونتيجة  بشكل أ٪٢٤,٥٦وقد زادت النقدية الناجتة من أنشطة العمليات بنسبة 

 . عن بداية العام٪٣٠٠زادت النقدية يف اية العام بنسبة قاربت الـ فالسندات احلكومية، 



 

 
١١٧  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ديسمرب ١٧ املوافق( للهجرة ١٤٠٦ ربيع الثاين ٥ مسؤولية حمدودة بتاريخ تأسست شركة تبوك للفنادق كشركة سعودية ذات
ويتمثل نشاط الشركة يف إقامة . ٣٥٥٠٠٠٦٣٠٣ومت تسجيل الشركة مبدينة تبوك مبوجب السجل التجاري رقم )  ميالدي١٩٨٥

فندقية ومرافق وخدمات وممارسة النشاط فندق من الدرجة األوىل باملنطقة الشمالية مبدينة تبوك وما يتطلبه ذلك من التسهيالت ال
 .الفندقي بوجه عام داخل وخارج اململكة عن طريق التملك واالستئجار واملشاركة للفنادق واملطاعم

 

 امللكية احلالية
 بقيمة امسية حصص ١٠٥ رياالً سعودياً موزعة على ٢٧،٣٠٠،٠٠٠يبلغ رأس مال شركة تبوك حىت تاريخ إصدار هذه النشرة 

. ٪٥٢,٣٨وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها .  شريكا١٣ً رياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل موزعة على ٢٦٠،٠٠٠ مقدارها
 :اجلدول التايل يبني معلومات عن ملكية تلك احلصصو
 

 الشركاء يف شركة تبوك): ٦١(اجلدول رقم 
نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة

٥٢,٣٨%٥٥الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
٢٠,٠٠%٢١الشركة العربية للتموين والتجارة

٨,٥٧%٩حممد بن إبراهيم العيسى   
٧,٦٢%٨صاحل بن عبد العزيز الراجحي

٢,٨٦%٣سداد حممود الفاخري
١,٩٠%٢محدان حامد بن عيد البلوي   

٠,٩٥%١مجال أمحد حممد بغلف 
٠,٩٥%١هيفاء خليل مجعة بدوي  
٠,٩٥%١وفاء خليل مجعة بدوي

٠,٩٥%١ورثة زارع حممد الغمري   
٠,٩٥%١مريزيق سليمان البلوي  
٠,٩٥%١أمحد عبد اهللا الغريض   

٠,٩٥%١عابدين عبد الغفور خباري   

١٠٠,٠٠% ١٠٥اجملموع 
املصدر : شركة الفنادق

 
 



 

 
١١٨  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 املوظفنيجملس املديرين و
 :يتألف أعضاء جملس املديرين يف شركة تبوك من السادة املبينني يف اجلدول التايل

 

 يف شركة تبوكأمساء أعضاء جملس املديرين ):٦٢(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين سداد حممود الفاخري/ األستاذ
 عضو جملس املديرين منري بن نوار النمر/ األستاذ
 عضو جملس املديرين صبيح طاهر املصري/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد الرمحن عبد اهللا الدحيم/ األستاذ

  شركة الفنادق: املصدر
 

ويوجد هناك عقد إدارة وتشغيل للمنشأة التابعة لشركة تبوك حيث تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل تلك املنشأة، وبذلك فإنه ال 
 . ركة تبوك ألن املوظفني الذين يعملون يف فندق صحارى تبوك هم موظفون تابعون لشركة الفنادقيوجد موظفون تابعون لش

 

 وصف األعمال
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشأة.  تبوكصحارى واحدة وهي فندق منشأةمتتلك الشركة 

 

 :فندق صحارى تبوك
يقع الفندق على طريق املدينة ويبعد تقريباً و. ادق بإدارة وتشغيل الفندقويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفن الفندق تابع لشركة تبوك،

والفندق يقع على التقاطع الرئيسي للطريق الدويل املؤدي إىل كل من .  وعشر دقائق عن وسط املدينةمخسة دقائق من مطار تبوك
وحيتوي ويعترب أرقى فندق يف مدينة تبوك،  "أ"فئة ن الاً م مصنف يعترب الوحيد يف تبوك واملنطقةالفندق و.األردن ومصر وسوريا وتركيا

،  يقدم مشويات وأغذيه خفيفة على مدار الساعةومقهىيقدم تشكيله واسعة من األطعمة الشرقية  غرفة وجناح، ومطعم ٧٩على 
ومكتب لتأجري  حتفاالت،وقاعة للحفالت واملؤمترات واملناسبات اخلاصة مع إمكانية تقسيمها إىل قسمني، وخيمة خارجية خمصصة لال

حتويل العمالت،  من اخلدمات منها توفر االنتقال جماناً من وإىل مطار تبوك، واًدقدم الفندق عديو. السيارات، ومركز لرجال األعمال
ليميب ومركز استجمام يشمل مسبح أو وجتهيز الوالئم اخلارجية، وتوفري صندوق أمانات للرتالء، وغسيل املالبس، ومواقف للسيارات،

 .ومركز مجنازيوم وملعب تنس أرضي وتنس طاولة وبيلياردو
 



 

 
١١٩  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

أما اجلدول الرابع فيحتوي على قائمة بعدد من . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ات النقدية لشركة تبوك للفنادق احملدودة لألعوام والتدفق
 .ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف السنوات املعنية. النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 
 .لألعوام الثالثة املذكورةاملالية اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة القوائم مكتب م وقد قا

 



 

 
١٢٠  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة املركز املايل لشركة تبوك): ٦٣(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                     ٧٢٤،٢٤٩                     ٦٩٧،٦٤٠                     ٦٥٣،٤٣٩النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                   ٣،١٢٤،٩٦٧                   ٢،٨٧٣،٩٣٣                   ٣،٥٠٨،٦٢٦مدينون (الصايف)

                   ١،٣٨٣،٠٥٣                   ١،٤٠٠،٩١٥                   ١،٤٨٩،٧٣٨خمزون

                                 -                             ٨٩٠                        ٢٩،٢٨١إيرادات مستحقة

                                 -                        ٥٨،٢٠١                        ٧٤،٦٩٨مصروفات مدفوعة مقدماً 

                      ٢٤٩،٨٣٤                                 -                                 -أرصدة مدينة أخرى

                 ٥،٤٨٢،١٠٣                 ٥،٠٣١،٥٧٩                 ٥،٧٥٥،٧٨٢جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                   ٢،٧٢٧،٣٤٥                   ٢،١٢٧،٣٤٥                   ١،٣٠٠،٠٠٠استثمارات يف سندات التنمية

                               -                               -                     ٦٣٩،١١٦مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                 ٢٥،٠٠١،٤٥٥                 ٢٥،٤٩٢،٦٩٢                 ٢٥،٤٥٧،٥١٦املوجودات الثابتة (الصايف)

               ٢٧،٧٢٨،٨٠٠               ٢٧،٦٢٠،٠٣٧               ٢٧،٣٩٦،٦٣٢جمموع املوجودات غري املتداولة   

               ٣٣،٢١٠،٩٠٣               ٣٢،٦٥١،٦١٦               ٣٣،١٥٢،٤١٤جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                      ١٦٣،٤٦٤                      ٦٨٦،١٥٨                      ٤٩٨،٤٢٧ذمم دائنة

                        ٢٥،٧٤٤                        ٧١،٣٥٥                        ٥١،٩٧١إيرادات حمصلة مقدماً

                      ٥١٦،٨٤٩                      ٣٤٠،٥٣٩                      ٣٢٨،٨٧٧املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                      ١٢٦،٧٨٧                      ١١٠،٤٨٠                      ١٣٢،٣٠٩خمصص الزكاة الشرعية

                    ٨٣٢،٨٤٤                 ١،٢٠٨،٥٣٢                 ١،٠١١،٥٨٤جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                   ١،٠٠٨،٥٧٤                      ٦٢٥،٩٩١                      ٥٥٥،٦٠١خمصص مكافئة اية اخلدمة

                 ١،٠٠٨،٥٧٤                    ٦٢٥،٩٩١                    ٥٥٥،٦٠١جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

                 ٢٧،٣٠٠،٠٠٠                 ٢٧،٣٠٠،٠٠٠                 ٢٧،٣٠٠،٠٠٠رأس املال 

                   ١،٩١٢،٩٣٧                   ١،٨٤٤،٧٣٨                   ١،٧٩٦،٣٠٤احتياطي نظامي

                   ٢،١٥٦،٥٤٨                   ١،٦٧٢،٣٥٥                   ٢،٤٨٨،٩٢٥أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

               ٣١،٣٦٩،٤٨٥               ٣٠،٨١٧،٠٩٣               ٣١،٥٨٥،٢٢٩جمموع حقوق امللكية  

               ٣٣،٢١٠،٩٠٣               ٣٢،٦٥١،٦١٦               ٣٣،١٥٢،٤١٤جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٢١  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة الدخل لشركة تبوك): ٦٤(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                   ٦،٦٩٣،٦٣٧                   ٦،٥٧٩،٩٩٢                   ٦،٢٥٧،١٢٧إيرادات النشاط

                  (٥،١٥١،٢٥٠)                  (٤،٨٨٦،٤٣٣)                  (٤،٦٦٠،٨١٦)تكلفة النشاط

                 ١،٥٤٢،٣٨٧                 ١،٦٩٣،٥٥٩                 ١،٥٩٦،٣١١جممل ربح النشاط

                     (٣٠٥،٠٤١)                     (٢٧٢،٥٥٢)                     (٢٨٠،٦٦٢)مصاريف عمومية وإدارية

                     (٦٧٠،٣٣٨)                  (١،٠٠٨،٣٠٩)                  (١،٠٣٣،٠٤٧)االستهالكات 

                      ٥٦٧،٠٠٨                      ٤١٢،٦٩٨                      ٢٨٢،٦٠٢صايف ربح النشاط 

                      ١١٤،٩٨١                        ٧١،٦٤٦                        ٣١،١٩٣إيرادات استثمارات 

                    ٦٨١،٩٨٩                    ٤٨٤،٣٤٤                    ٣١٣،٧٩٥صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                     (١٢٦،٧٨٧)                     (١١٠،٤٨٠)                     (١٣٢،٣٠٩)الزكاة

                    ٥٥٥،٢٠٢                    ٣٧٣،٨٦٤                    ١٨١،٤٨٦صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٢٢  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة التدفقات النقدية لشركة تبوك): ٦٥(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات :

                      ٦٨١،٩٨٩                      ٤٨٤،٣٤٤                      ٣١٣،٧٩٥صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

أنشطة (املستخدمة يف) تعديالت لتسوية الربح لصايف النقدية الناجتة من

العمليات:

                      ٦٧٠،٣٣٨                   ١،٠٠٨،٣٠٩                   ١،٠٣٣،٠٤٧االستهالكات 

                      ٤٠٠،١٥٧                      ١١٤،٤٧٧                      ١١٢،٤٠٥خمصص ترك اخلدمة - املكون 

                     (٣٠٢،٧٨٨)                      ٦٣٤،٦٩٣                     (٢٥٧،٥٣٨)(زيادة) نقص يف صايف الذمم املدينة

                        ١٧،٨٦٢                        ٨٨،٨٢٣                        ١٩،٨٤٦(زيادة) نقص يف املخزون

                     (١٣٨،٩٨٩)                        ٤٤،٨٨٨                       (٢٨،٤١٦)(زيادة) نقص يف إيرادات مستحقة

                                 -                                 -                       (١٢،٧٧٦)(زيادة) نقص يف مصاريف مدفوعة مقدماً

                     (٥٢٢،٦٩٤)                      ١٨٧،٧٣١                      ١٥٩،٧٥٠(نقص) زيادة يف الذمم الدائنة

                      ١٧٦،٣١٠                        ١١،٦٦٢                          ١،٩٣٦(نقص) زيادة يف املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                       (١٧،٥٧٤)                       (٤٤،٠٨٧)                     (٣٠٢،٩٠١)املسدد من مكافأة اية اخلدمة

                       (٤٥،٦١١)                        ١٩،٣٨٤                          ٩،٥٠٩(نقص) زيادة يف إيرادات حمصلة مقدماً

                     (١١٣،٢٩٠)                     (١٣٢،٣٠٩)                     (١٣٣،١٠٥)املسدد من الزكاة الشرعية

                    ٨٠٥،٧١٠                 ٢،٤١٧،٩١٥                    ٩١٥،٥٥٢صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                     (٦٠٠،٠٠٠)                     (٨٢٧،٣٤٥)                                 -(زيادة) يف استثمارات يف سندات التنمية احلكومية

                                 -                      ٦٣٩،١١٦                     (٢٩٥،٣٥٣)(زيادة) نقص يف مشروعات حتت التنفيذ

                                 -                                 -                          ٧،٢٠٠استبعادات أصول ثابتة

                     (١٧٩،١٠١)                  (١،٠٤٣،٤٨٥)                     (٢٦٥،٠٣١)إضافات أصول ثابتة

                   (٧٧٩،١٠١)                (١،٢٣١،٧١٤)                   (٥٥٣،١٨٤)صايف النقدية الناجتة من   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية  :

                                 -                                 -                       (١٤،٨٢٦)تسويات على األرباح املبقاة

                                 -                  (١،١٤٢،٠٠٠)                     (٥٤٦،٠٠٠)أرباح موزعة خالل السنة

                                -                (١،١٤٢،٠٠٠)                   (٥٦٠،٨٢٦)صايف النقدية   (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

                        ٢٦،٦٠٩                        ٤٤،٢٠١                     (١٩٨،٤٥٨)صايف (النقص) الزيادة يف النقدية

                      ٦٩٧،٦٤٠                      ٦٥٣،٤٣٩                      ٨٥١،٨٩٧النقدية يف بداية السنة

                    ٧٢٤،٢٤٩                    ٦٩٧،٦٤٠                    ٦٥٣،٤٣٩النقدية يف اية السنة 
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٢٣  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة تبوك): ٦٦(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

١,٧١%(١,٥%)(١,٢%)املوجودات

١,٧٩%(٢,٤%)(١,٢%)حقوق امللكية

١,٧٣%٥,١٦%٠,٩٨%اإليرادات

(٨,٩%)٦,٠٩%١٠,٩٢%جممل ربح النشاط

٤٨,٥٠%١٠٦,٠٠%٦٥١,٩٦%صايف الدخل

(٦٦,٧%)١٦٤,٠٩%٨٠,٥٩%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

٣,٨١%٦,٧٦%(٢٣,٣%)النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

٥,٦٩٤,١٦٦,٥٨نسبة التداول

٤,١١٢,٩٦٤,٦٢نسبة السيولة السريعة

٠,٦٥٠,٥٨٠,٨٧نسبة النقدية

١,٨٥٢,٠٦٢,٢٣معدل دوران املدينني

١٩٧,٣١٧٧,٢١٦٣,٧عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

٣,١١٣,٣٨٣,٧معدل دوران املخزون

١١٧,٤١٠٨٩٨,٦عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

١١,١٤٨,٢٥١٢,١٣معدل دوران الدائنني

٣٢,٨٤٤,٢٣٠,١عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

٢٨١,٩٢٤١٢٣٢,٢فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

                          ٠,٢٠                          ٠,٢٠                          ٠,١٩معدل دوران املوجودات

                          ٠,٢٤                          ٠,٢٤                          ٠,٢٣معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٢٢                          ٠,٢١                          ٠,٢٠معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

٢٣,٠٤%٢٥,٧٤%٢٥,٥١%هامش إمجايل الربح

٨,٤٧%٦,٢٧%٤,٥٢%هامش الربح التشغيلي

٨,٢٩%٥,٦٨%٢,٩٠%هامش صايف الربح

١,٦٩%١,١٤%٠,٥٤%العائد على األصول

٢,٠٣%١,٣٧%٠,٦٦%العائد على إمجال رأس املال  

١,٧٩%١,٢٠%٠,٥٧%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

٥,٨٧%٥,٩٥%٤,٩٦%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٥,٥٤%٥,٦٢%٤,٧٣%املطلوبات إىل املوجودات

٩٤,٤٦%٩٤,٣٨%٩٥,٢٧%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  



 

 
١٢٤  

 شركة تبوك: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
. اللذين قبله بعد أن كانت تنخفض خالل العامني ٪١,٧١م بنسبة ٢٠٠٦م خالل عاموجوداا استطاعت شركة تبوك زيادة إمجايل 

السابقني لعام  أيضاً بعد أن كانت تنخفض خالل العامني ٪١,٧٩وكذلك هو احلال بالنسبة حلقوق امللكية اليت ارتفعت بنسبة 
 .م٢٠٠٦

 
 استغالل أكرب لقاعة األفراح لدى الفندق لمن خالندق صحارى تبوك تحسن يف إيرادات فل نتيجة ٪١,٧٣ومنت اإليرادات بنسبة 

 .شاطبسبب ارتفاع تكاليف الن) ٪٩(ولكن جممل ربح النشاط اخنفض بنسبة تقارب . إلقامة املؤمترات وحفالت الزفاف
 

التنمية من ناحية، واخنفاض االستهالك من ناحية أخرى   عوائد سنداتنتيجة ارتفاع ٪٤٨,٥وكان صايف الدخل قد ارتفع بنسبة 
واملالكة تبوك  الشركة املديرة لشركة  وهيلشركة بتوجيه من شركة الفنادقتقدير العمر االفتراضي لبعض املباين اململوكة ل تغري نتيجة

عن طريق املسح البصري لكل مكتب املهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية ، وذلك بناء على دراسة قام ا حلصة السيطرة فيها
مناقشة اإلدارة حول األداء املايل "ملزيد من التفاصيل أنظر قسم  (ات احلقلية واملخربية ملناطق وعينات خمتارة للمبىنمبىن والفحوص
 – إيضاحات حول القوائم املالية –القوائم املالية لشركة الفنادق " من نشرة اإلصدار هذه، وقسم ٦٤ صفحة رقم –" لشركة الفنادق

 .)من نشرة اإلصدار هذه ٥٦ صفحة رقم –" رات حماسبيةتغيري يف تقدي: ١٦إيضاح رقم 
 

. بسبب زيادة صايف الذمم املدينة ونقص يف الذمم الدائنة بشكل أساسي) ٪٦٦,٧(وقد اخنفضت النقدية من أنشطة العمليات بنسبة 
بسبب عدم استخدام النقد قه  عن العام الذي سب٪٣,٨١ومع ذلك فقد استطاعت الشركة احملافظة على نقد يف اية العام منا بنسبة 

 .ةيلي متواتألنشطة التشغيلية يف أي نشاطاملتدفق من ا



 

 
١٢٥  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

 ١٧املوافق ( للهجرة ١٤١٣ الثاين مجادى ٢٢ كشركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة بتاريخ للمناطق السياحية النخيلتأسست شركة 
ويتمثل نشاط الشركة يف . ٤٠٣٠٠٩٢٢٠٤ مبوجب السجل التجاري رقم جدةومت تسجيل الشركة مبدينة )  ميالدي١٩٩٢ديسمرب 

 بكافة املرافق السياحية والصاالت الرياضية الالزمة هلا، وإنشاء ومتلك أحبرإنشاء قرية النخيل السياحية على األراضي الكائنة بشاطئ 
 وبيع لصاحل الشركة ويف املنشآت السكنية والتجارية والترفيهية والفنادق واملطاعم واالستراحات والشواطئ السياحية وصاالت روإجيا

 وجيوز للشركة أن تتملك احلصص يف شركات أخرى قائمة أو تندمج معها وهلا احلق االشتراك مع الغري يف .األلعاب والنوادي الرياضية
 .متمم هلا، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه جهات االختصاص أولية حمدودة ملزاولة نشاط مماثل تأسيس شركات ذات مسؤو

 

 امللكية احلالية
 بقيمة امسية مقدارها ةًحص ٧٩ رياالً سعودياً موزعة على ٥٩،٢٥٠،٠٠٠ حىت تاريخ إصدار هذه النشرة النخيليبلغ رأس مال شركة 

اجلدول . ٪٥٠,٦٣ وتبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها .شركاء ٩لكامل موزعة على  رياالً سعودياً للحصة مدفوعة با٧٥٠،٠٠٠
 :التايل يبني معلومات عن ملكية تلك احلصص

 

 النخيلالشركاء يف شركة ): ٦٧(اجلدول رقم 
نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك /   الشريكة    

٥٠,٦٣%٤٠الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
٤٠,٥١%٣٢شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

بندر بن عبد العزيز آل سعود ١,٢٧%١صاحب السمو امللكي األمري/
١,٢٧%١هيف بن حممد بن عبود

١,٢٧%١عبد العزيز صاحل عنرب العنرب
١,٢٧%١عبد اهللا عبد العزيز حسن أبا اخليل

١,٢٧%١ورثة حممد عبد اهللا البليهد
١,٢٧%١شركة حممد وعبد اهللا إبراهيم السبيعي

١,٢٧%١عامر عواض اللوحيق املطريي

١٠٠,٠٠% ٧٩اجملموع
 املصدر: شركة الفنادق

 



 

 
١٢٦  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 جملس املديرين واملوظفني
 : من السادة املبينني يف اجلدول التايلالنخيل شركة يتألف أعضاء جملس املديرين يف

 

 النخيلأمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة ):٦٨(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين حممد بن عبد اهللا العنقري/ األستاذ
 عضو جملس املديرين إبراهيم حممد العيسى/ األستاذ
 جملس املديرينعضو  إبراهيم حممد السيف/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد العزيز بن صاحل العنرب/ املهندس

  شركة الفنادق: املصدر
 

ويوجد هناك عقد إدارة وتشغيل للمنشأة التابعة لشركة النخيل حيث تقوم شركة الفنادق بإدارة وتشغيل تلك املنشأة، وبذلك فإنه ال 
 .  الذين يعملون يف قرية النخيل مكارم هم موظفون تابعون لشركة الفنادقيوجد موظفون تابعون لشركة النخيل ألن املوظفني

 

 وصف األعمال
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشأة. قرية النخيل مكارم واحدة وهي منشأةمتتلك الشركة 

 

 :قرية النخيل مكارم
تقع القرية على رأس أحبر الشمالية على و. وتشغيل القريةالقرية تابعة لشركة النخيل، ويوجد عقد تقوم مبوجبه شركة الفنادق بإدارة 

 ٤٣ شقة و٢١ فيال مفروشة و١١٢تتكون القرية من  و. دقيقة عن مدينة جدة٢٥ دقائق من مطار امللك عبد العزيز الدويل و١٠بعد 
قة للرجال وآخر  شخص، ومركز ليا١٠٠غرفة وجناح، وأربع مطاعم، وكبائن لبيع السندوتشات، وقاعة اجتماعات تستوعب 

ولقد روعي يف تصميم قرية النخيل مكارم اخلصوصية . ملعب تنسوللسيدات شاملني ساونا ومحام خبار وبركة سباحة وجاكوزي 
كما تضم القرية شاطئ خاص مع مرسى، وقوارب ودبابات .  من مساحة القرية للمسطحات اخلضراء٪٨٣والراحة فقد مت ختصيص 

وتقدم القرية خدمات منها توصيل الطعام، وصرف . والعاب الفيديو، وسوق صغري، وحمل لبيع اهلداياحبرية، وساحة لعب لألطفال 
األشهر يف مشال من القرى  وتعترب القرية . والطلبات اخلارجية والربامج الترفيهيةالعمالت، والتوصيل إىل مدينة جدة، والغسيل اجلاف

 . يخوت للراٍقنادي  حيث حتتوي على شاطئ أحبر
 



 

 
١٢٧  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايل
على معلومات قوائم املركز املايل والدخل  األوىلفتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

أما اجلدول الرابع فيحتوي على . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤ والتدفقات النقدية لشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة لألعوام
ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة املايل يف . قائمة بعدد من النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 .السنوات املعنية
 

 .لألعوام الثالثة املذكورةاملالية عة القوائم  اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراج مكتبوقد قام
 



 

 
١٢٨  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 النخيلقائمة املركز املايل لشركة ): ٦٩(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                 ١،١٥٥،٧٨١                     ٧٨٢،٩٤٦                   ١،٢٧٢،٣٣٥النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                      ٦٥٤،٩٣٤                      ٥١٧،٤٢٥                      ٣٧٤،٥١٦مدينون (الصايف)

                   ١،٥٠٨،٩٦٤                   ١،٣٨٣،١٠٩                   ١،٣٥١،١٥٠خمزون

                      ٥٠٠،٤٥٥                      ٤٨٥،٥٧٧                      ٤٩٠،٢٦٨مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

                 ٣،٨٢٠،١٣٤                 ٣،١٦٩،٠٥٧                 ٣،٤٨٨،٢٦٩جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                   ٣،٥٣٢،٩٦٦                   ٣،٠٠٦،٠٣٨                   ٣،٠١٢،١٢٨استثمارات يف سندات التنمية

               ١٠٩،٠٥٤،٨٢٧               ١١١،٠١٦،٤٥٠               ١١٢،٩٩٠،٦٠٤املوجودات الثابتة (الصايف)

             ١١٢،٥٨٧،٧٩٣             ١١٤،٠٢٢،٤٨٨             ١١٦،٠٠٢،٧٣٢جمموع املوجودات غري املتداولة   

             ١١٦،٤٠٧،٩٢٧             ١١٧،١٩١،٥٤٥             ١١٩،٤٩١،٠٠١جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                   ٢،٧٥٢،٤٠٣                   ١،٩٧٤،٣٣٠                   ١،٧١٢،٥٠٨ذمم دائنة

                   ٢،٣٣٩،٣٤٩                   ١،٦٥٩،٧٥٥                   ٢،٥٣١،٥٤٤إيرادات حمصلة مقدماً

                   ٢،٥٠٠،٠٠٠                   ٢،٥٠٠،٠٠٠                   ٢،٥٠٠،٠٠٠اجلزء املتداول من قرض وزارة املالية 

                   ١،١٨٣،٧٧٥                   ١،٥٦٦،٥٩٢                   ١،٤٥٤،٧٢٧املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                   ١،٠٠٥،١٠٧                      ٩٦٠،٢٢٢                      ٩٤٦،٤١٧خمصص الزكاة الشرعية

                 ٩،٧٨٠،٦٣٤                 ٨،٦٦٠،٨٩٩                 ٩،١٤٥،١٩٦جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                      ٩٣٦،٥١٠                      ٨٦٦،٠٠٧                      ٨٢٩،٥٣٨خمصص مكافئة اية اخلدمة

                ٢٧،٥٠٠،٠٠٠                ٣٠،٠٠٠،٠٠٠                ٣٢،٥٠٠،٠٠٠قرض وزارة املالية 

               ٢٨،٤٣٦،٥١٠               ٣٠،٨٦٦،٠٠٧               ٣٣،٣٢٩،٥٣٨جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

                 ٥٩،٢٥٠،٠٠٠                 ٥٩،٢٥٠،٠٠٠                 ٥٩،٢٥٠،٠٠٠رأس املال 

                   ٤،٤٢١،٨٠٦                   ٤،٢٧٥،٨٢٨                   ٤،١٤٨،٣٥٠احتياطي نظامي

                 ١٤،٥١٨،٩٧٧                 ١٤،١٣٨،٨١١                 ١٣،٦١٧،٩١٧أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

               ٧٨،١٩٠،٧٨٣               ٧٧،٦٦٤،٦٣٩               ٧٧،٠١٦،٢٦٧جمموع حقوق امللكية  

             ١١٦،٤٠٧،٩٢٧             ١١٧،١٩١،٥٤٥             ١١٩،٤٩١،٠٠١جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة   



 

 
١٢٩  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 النخيلقائمة الدخل لشركة ): ٧٠(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                 ١٨،٤٣٧،٦٠٨                 ١٨،٨٤٢،٥٩١                 ١٦،٩٩٢،٣٥٣إيرادات النشاط

                (١٣،٦٧٩،٠٣٣)                (١٣،٥٩٨،٤٩٠)                (١٢،٤٩٠،٦٠٦)تكلفة النشاط

                 ٤،٧٥٨،٥٧٥                 ٥،٢٤٤،١٠١                 ٤،٥٠١،٧٤٧جممل ربح النشاط

                     (٦٤٩،٠٥٣)                     (٦٤٦،٦٠٤)                     (٦٦٠،٨٤٢)مصاريف عمومية وإدارية

                  (٢،٦٧٢،٣٩٣)                  (٣،٣٢٣،٩٩٣)                  (٣،٢٨٣،١٠٥)االستهالكات 

                 ١،٤٣٧،١٢٩                 ١،٢٧٣،٥٠٤                    ٥٥٧،٨٠٠صايف ربح النشاط 

                        ٢٢،٦٥٠                          ١،٢٧٧                        ٤٥،٠٦٩إيرادات أخرى

                 ١،٤٥٩،٧٧٩                 ١،٢٧٤،٧٨١                    ٦٠٢،٨٦٩صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                       (٤٤،٨٨٥)                       (٣٣،٩٠٩)                       (٢٠،١٠٥)الزكاة

                 ١،٤١٤،٨٩٤                 ١،٢٤٠،٨٧٢                    ٥٨٢،٧٦٤صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٣٠  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 النخيلقائمة التدفقات النقدية لشركة ): ٧١(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )
تدفقات نقدية من أنشطة العمليات:
                   ١،٤٥٩،٧٧٩                  ١،٢٧٤،٧٨١                ٦٠٢،٨٦٩صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

                   ٢،٦٧٢،٣٩٣                   ٣،٣٢٣،٩٩٣               ٣،٢٨٣،١٠٥االستهالكات 

                     (١٣٧،٥٠٩)                     (١٤٢،٩٠٩)                    ٢١،٤٣٠(زيادة) نقص يف الذمم املدينة 

                     (١٢٥،٨٥٥)                       (٣١،٩٥٩)                     ٦،٧٠٦(زيادة) نقص يف املخزون

                       (١٤،٨٧٨)                          ٤،٦٩١                  ٢٥٩،٤٢٨(زيادة) نقص يف مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة األخرى

                      ٦٧٩،٥٩٤                     (٨٧١،٧٨٩)                  ٦٥٧،١١٠(نقص) زيادة يف إيرادات حمصلة مقدماً

                      ٧٧٨،٠٧٣                      ٢٦١،٨٢٢                (٢٨٨،٧٣١)(نقص) زيادة يف الذمم الدائنة

                     (٣٨٢،٨١٧)                      ١١١،٨٦٥                  ٢٣٤،٩٤٨(نقص) زيادة يف مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                                 -                       (٢٠،١٠٤)                (٣١٨،٠٣٨)املسدد من الزكاة 

                        ٧٠،٥٠٣                        ٣٦،٤٦٩                  ١٤٣،٦٣٦التغري يف مكافأة ترك اخلدمة

                 ٤،٩٩٩،٢٨٣                 ٣،٩٤٦،٨٦٠             ٤،٦٠٢،٤٦٣صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                     (٧١٠،٨٠٤)                  (١،٣٤٩،٨٣٩)             (١،٧٥١،٢٩٦)إضافات موجودات ثابتة

                               ٣٤                                 -                    ٢٠،٤٨٤استبعادات موجودات ثابتة

                                 -                                 -                    ٨٦،٨٠٤مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                     (٥٢٦،٩٢٨)                          ٦،٠٩٠               ١،٠٩١،٣٠٣(زيادة) نقص يف االستثمارات

                (١،٢٣٧،٦٩٨)                (١،٣٤٣،٧٤٩)               (٥٥٢،٧٠٥)صايف النقدية   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

 تدفقات نقدية من أنشطة التمويل :

                  (٢،٥٠٠،٠٠٠)                  (٢،٥٠٠،٠٠٠)             (٢،٥٠٠،٠٠٠)سداد قروض 

                     (٨٨٨،٧٥٠)                     (٥٩٢،٥٠٠)                (٥٩٢،٥٠٠)أرباح موزعة خالل العام

                (٣،٣٨٨،٧٥٠)                (٣،٠٩٢،٥٠٠)            (٣،٠٩٢،٥٠٠)صايف النقدية   (املستخدمة يف) أنشطة التمويل

                      ٣٧٢،٨٣٥                     (٤٨٩،٣٨٩)                  ٩٥٧،٢٥٨صايف النقدية (املستخدمة يف) الناجتة من األنشطة

                      ٧٨٢،٩٤٦                   ١،٢٧٢،٣٣٥                  ٣١٥،٠٧٧رصيد النقدية يف بداية السنة

                 ١،١٥٥،٧٨١                    ٧٨٢،٩٤٦             ١،٢٧٢،٣٣٥رصيد النقدية يف اية السنة   
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من    (املستخدمة يف) 

أنشطة العمليات:

السنة  



 

 
١٣١  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 النخيلبعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة ): ٧٢(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦
نسب النمو

(٠,٧%)(١,٩%)(١,٧%)املوجودات

٠,٦٨%٠,٨٤%(٠,٠%)حقوق امللكية

(٢,١%)١٠,٨٩%١,٥٥%اإليرادات

(٩,٣%)١٦,٤٩%١٣,٩١%جممل ربح النشاط

١٤,٠٢%١١٢,٩٣%١٧٧,٢٠%صايف الدخل

٢٦,٦٦%(١٤,٢%)٤٣,٧٩%النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

٤٧,٦٢%(٣٨,٥%)٣٠٣,٨٢%النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

٠,٣٨٠,٣٧٠,٣٩نسبة التداول

٠,١٨٠,١٥٠,١٩نسبة السيولة السريعة

٠,١٤٠,٠٩٠,١٢نسبة النقدية

٤٤,١١٤٢,٢٥٣١,٤٥معدل دوران املدينني

٨,٣٨,٦١١,٦عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

٩,٢٢٩,٩٥٩,٤٦معدل دوران املخزون

٣٩,٦٣٦,٧٣٨,٦عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

٦,٧٣٧,٣٨٥,٧٩معدل دوران الدائنني

٥٤,٢٤٩,٥٦٣عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

                           (١٢,٨)                            (٤,٢)                            (٦,٣)فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

٠,١٤٠,١٦٠,١٦معدل دوران املوجودات

٠,٤٩٠,٥٩٠,٦٢معدل دوران املوجودات غري املتداولة

٠,٢٢٠,٢٤٠,٢٤معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

٢٥,٨١%٢٧,٨٣%٢٦,٤٩%هامش إمجايل الربح

٧,٧٩%٦,٧٦%٣,٢٨%هامش الربح التشغيلي

٧,٦٧%٦,٥٩%٣,٤٣%هامش صايف الربح

١,٢١%١,٠٥%٠,٤٨%العائد على األصول

٢,٣٩%٢,٠٩%٠,٩٨%العائد على إمجال رأس املال  

١,٨٢%١,٦٠%٠,٧٦%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

٤٨,٨٨%٥٠,٨٩%٥٥,١٥%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٣٢,٨٣%٣٣,٧٣%٣٥,٥٥%املطلوبات إىل املوجودات

٦٧,١٧%٦٦,٢٧%٦٤,٤٥%حقوق امللكية إىل املوجودات
املصدر:  حتليل املستشار املايل

السنة  



 

 
١٣٢  

 شركة النخيل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
. بب اخنفاض اإليرادات وارتفاع حدة التكاليفبس) ٪٩,٣(وجممل ربح النشاط بنسبة ) ٪٢,١(اخنفضت كل من اإليرادات بنسبة 

فقرية النخيل التابعة لشركة النخيل تتواجد على شاطئ أحبر، حيت يتواجد هناك أيضاً عددمن القرى واملنتجعات السياحية، مما  كبري 
 الزوار وزيادة اإليرادات عن طريق وقد سعت القرية إىل ابتكار عدد من األساليب التسويقية لتشجيع. يزيد من حدة املنافسة على القرية

كما قامت القرية بتقسيم عدد من . زيادة احلمالت اإلعالنية وتشجيع السياحة الداخلية واستقطاب قطاع األعمال إلقامة املؤمترات
 . من القاعاتاًالفلل إىل شقق كل شقة يف طابق، واستحدثت عدد

 
شركة تقدير العمر االفتراضي لبعض املباين اململوكة للستهالك نتيجة تغري  بسبب اخنفاض اال٪١٤,٠٢زاد بنسبة  ولكن صايف الدخل

مكتب ، وذلك بناء على دراسة قام ا  الشركة املديرة لشركة النخيل واملالكة حلصة السيطرة فيها وهيبتوجيه من شركة الفنادق
ىن والفحوصات احلقلية واملخربية ملناطق وعينات خمتارة عن طريق املسح البصري لكل مباملهندس سليمان صاحل الشرمي للهندسة املدنية 

 من نشرة اإلصدار هذه، ٦٤ صفحة رقم –" مناقشة اإلدارة حول األداء املايل لشركة الفنادق"ملزيد من التفاصيل أنظر قسم  (للمبىن
 صفحة رقم –" ري يف تقديرات حماسبيةتغي: ١٦ إيضاح رقم – إيضاحات حول القوائم املالية –القوائم املالية لشركة الفنادق "وقسم 
 .سندات التنمية احلكومية عوائد  عنالناجتةكما زادت اإليرادات غري التشغيلية . )من نشرة اإلصدار هذه ٥٦

 
  بسبب ارتفاع الربح والزيادة يف اإليرادات احملصلة مقدماً٪٢٦,٦٦وقد حصل هناك زيادة يف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات بنسبة 

 .٪٤٧,٦٢ويف احملصلة، زادت النقدية يف اية السنة بنسبة . بشكل أساسي



 

 
١٣٣  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهامعلومات عن الشركات 
 

 

 خلفية عامة عن الشركة
 :تأسيس الشركة

هجرة  لل١٣٩٦ ذو القعدة ١١تأسست الشركة السعودية للخدمات الفندقية كشركة خليجية حمدودة برأس مال خليجي بتاريخ 
  ويتمثل نشاط. ١٠١٠٠١٠٤٥٤ مبوجب السجل التجاري رقم الرياضومت تسجيل الشركة مبدينة )  ميالدي١٩٧٦ نوفمرب ٤املوافق (

 مجيعفندق درجة ممتازة يف مدينة الرياض وإدارته واستثماره وممارسة وإجراء كافة التصرفات الثانوية بشأنه وممارسة الشركة يف إنشاء 
 والوسيطة الالزمة لتنفيذ وجتهيز ومباشرة أوجه النشاط املختلفة للفندق املذكور مبا يتالءم والغرض املخصص من األعمال األساسية

 .أجله والتعاقد مع الغري يف كافة ما يتعلق بالفندق
 

 امللكية احلالية
 حصةً بقيمة ١٠،٠٠٠على  رياالً سعودياً موزعة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠يبلغ رأس مال شركة اخلدمات حىت تاريخ إصدار هذه النشرة 

 وحالياً تبلغ نسبة ملكية شركة الفنادق فيها . شركاء٨ رياالً سعودياً للحصة مدفوعة بالكامل موزعة على ١٠،٠٠٠امسية مقدارها 
 : اجلدول التايل يبني معلومات عن ملكية تلك احلصص. ٪١٠

 

 الشركاء يف شركة اخلدمات): ٧٣(اجلدول رقم 
نسبة امللكية عدد احلصصاسم الشريك /  الشريكة

٢٠,٠٠%٢،٠٠٠املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
٢٠,٠٠%٢،٠٠٠الشركة العربية لالستثمار

١٠,٠٠%١،٠٠٠اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية
١٠,٠٠%١،٠٠٠البنك األهلي التجاري 

١٠,٠٠%١،٠٠٠بنك الرياض
١٠,٠٠%١،٠٠٠شركة أمحد القصييب وإخوانه

١٠,٠٠%١،٠٠٠شركة عبد العزيز عبد اهللا السليمان وإخوانه
١٠,٠٠%١،٠٠٠الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية

١٠٠,٠٠%١٠،٠٠٠اجملموع 
املصدر: شركة الفنادق



 

 
١٣٤  

 شركة اخلدمات: عروض عليهااملعلومات عن الشركات تابع م
 

 

 جملس املديرين واملوظفني
 :يتألف أعضاء جملس املديرين يف شركة اخلدمات من السادة املبينني يف اجلدول التايل

 

 أمساء أعضاء جملس املديرين يف شركة اخلدمات):٧٤(اجلدول رقم 

 الصفة االسم
 رئيس جملس املديرين سعود حممد السويلم/ األستاذ
 املدير ونائب رئيس جملس املديرين  علي أمحد الشدي/ ذاألستا
 عضو جملس املديرين فهد عبد اهللا احلقباين / األستاذ
 عضو جملس املديرين مشعل جابر الفرس / األستاذ
 عضو جملس املديرين ناصر إبراهيم املعجل / األستاذ
 عضو جملس املديرين حسني عبد اهللا الشريف/ األستاذ
 عضو جملس املديرين بد الرمحن عبد اهللا الدحيمع/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد اهللا إبراهيم القنيبط/ األستاذ
 عضو جملس املديرين عبد العزيز العبد اهللا السليمان / الشيخ 
 عضو جملس املديرين سعود عبد العزيز القصييب/ األستاذ

  شركة الفنادق: املصدر
 

، وال يوجد تغري  موظفاً غري إداري١٧٦ موظفاً إدارياً و ١٣موظفاً مقسمني بني  ١٨٩اخلدمات ة هذا ويبلغ عدد موظفي شرك
عن أبرز اإلداريني نبذة  يلي  وفيما.٪١٨ وتبلغ نسبة السعودة لدى الشركة ككل جوهري على هذا العدد عنه يف السنة املالية املاضية،

 :الذين يعملون يف شركة اخلدمات
 

 ) عاما٣٩ً(  مدير عام فندق قصر الرياض – بن سعد بن امحد املقرن اهللا عبد/ األستاذ .١
م من معهد اإلدارة العامة، كما حصل على ١٩٩٢عبداهللا املقرن على شهادة الدبلوم يف إدارة الفنادق عام / وقد حصل األستاذ

عبداهللا املقرن منصب املدير / غل األستاذوقد ش. م من الغرفة التجارية الصناعية١٩٩٦شهادة  الدبلوم يف التسويق التطبيقي عام 
م، كما شغل منصب نائب املدير العام بفندق قصر الرياض ٢٠٠٦م إىل عام ٢٠٠٥العام املكلف بفندق قصر الرياض من عام 

 .م٢٠٠٥م إىل عام ٢٠٠٢من عام 
 

 ) عاما٤٤ً(  املراجع الداخلي وسكرتري جملس املديرين –اللطيف قائد احلمريي  عبد/ األستاذ .٢
م، كما حصل على ١٩٨٨اللطيف احلمريي على شهادة البكالوريوس يف احملاسبة وإدارة األعمال عام  عبد/ وقد حصل األستاذ

اللطيف احلمريي لديه خربة جيدة يف إعداد  عبد/ واألستاذ. م١٩٩٠شهادة دبلوم دراسات عليا يف املراجعة والتدقيق عام 
وير النظم املالية واإلدارية، وتقييم ودمج وتصفية الشركات كما أنه حماضر يف جمال وتدقيق احلسابات اخلتامية، وتقييم وتط

 .م٢٠٠٤اللطيف احلمريي بشركة اخلدمات يف عام  عبد/ وقد التحق األستاذ. احملاسبة واملراجعة
 

 ) عاما٤٤ً(  املدير املايل لفندق قصر الرياض –الناصر مجيل العثماين / األستاذ .٣
 الناصر العثماين على شهادة دبلوم فين وتقين يف احملاسبة، كما حصل على عدة دورات تدريبية يف برامج /وقد حصل األستاذ

 سنة يف جمال املراقبة واإلدارة املالية لسلسلة فنادق ٢٣الناصر العثماين لديه خربة / واألستاذ. احلاسوب العاملية ودورات احملاسبة
 .م٢٠٠٦الناصر العثماين بشركة اخلدمات عام / وقد التحق األستاذ. عاملية يف تونس وبعض الدول األفريقية



 

 
١٣٥  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهاعلومات عن الشركات تابع م
 

 

 جملس املديرين واملوظفنيتابع 
 

 ) عاما٣٥ً(  مدير املوارد البشرية –عبداهللا عبيد املالكي / األستاذ .٤
وس يف إدارة األعمال، وقد عمل كمساعد إداري بالبنك السعودي الفرنسي من عبداهللا املالكي شهادة البكالوري/ وحيمل األستاذ

م، مث كاتب ١٩٩٨م، مث مدير شؤون املوظفني يف جمموعة الذكري إلدارة وجتهيز املستشفيات عام ١٩٩٨م إىل عام ١٩٩٦عام 
ن اإلدارية بفندق صحارى املطار م، مث مدير الشؤو٢٠٠٢م إىل عام ١٩٩٨شؤون املوظفني بالشركة السعودية للفنادق من عام 

 .م٢٠٠٤عبداهللا املالكي بشركة اخلدمات يف عام / وقد التحق األستاذ . م٢٠٠٤م إىل عام ٢٠٠٢من عام 
 
 

 وصف األعمال
 :وفيما يلي حملة موجزة عن تلك املنشأة. فندق قصر الرياض واحدة وهي منشأةمتتلك الشركة 

 

 :فندق قصر الرياض
ويقع الفندق يف مدينة . وتتوىل شركة اخلدمات التشغيل واإلدارة والصيانة للفندق بواسطة موظفيهاخلدمات، الفندق تابع لشركة ا

 ميتاز مبوقعه اجلغرايف املميز والقريب من وسط املدينة  حبيثالرياض مبسافة ثالثة دقائق سرياً على األقدام من مبىن الغرفة التجارية
  جنوم يف اململكة العربيةةدق احمللية وأعرقها من فئة اخلمسبأنه أحد أفخم الفنا الفندقيفخر و. التجاري وأهم الوزارات احلكومية

 غرف وجناح، ومطعم ومقهى، وقاعات للمؤمترات واالجتماعات واحلفالت تتسع من عشرة ٣٠٣ويتكون الفندق من . السعودية
ي وبلياردو وبركة سباحة وتدليك، وحمل هدايا،  شخص، ومركز رياضي وسكواش وساونا ومحام خبار وجاكوز٦٠٠أشخاص إىل 

ويقدم . وموقف سيارات، ومركز رجال األعمال شامالً خدمات الترمجة واإلنترنت وطباعة وتصوير وخدمات التلكس والفاكس
فر، الفندق عدداً آخراً من اخلدمات مثل خدمة الغرف على مدار الساعة، والغسيل والكي، ومكتب تأجري سيارات، ووكاالت س

 .وصالون حالقة للرجال باإلضافة إىل تقدمي املشروبات واحللويات يف البهو
 



 

 
١٣٦  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهاعلومات عن الشركات تابع م
 

 

 األداء املايل
ايل والدخل  على معلومات قوائم املركز املاألوىل فتحتوي اجلداول الثالثة . حيتوي قسم األداء املايل على أربعة جداول مبينة تباعاً

أما اجلدول الرابع فيحتوي . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤والتدفقات النقدية للشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودة لألعوام 
ملايل ويلي اجلدول الرابع حتليلٌ مايلٌ خمتصر ألداء الشركة ا. على قائمة بعدد من النسب اليت مت احتساا بناًء على القوائم املالية املراجعة

 .يف السنوات املعنية
 

اخلراشي حماسبون ومراجعون قانونيون مبراجعة مكتب م و٢٠٠٤ احملاسبون السعوديون مبراجعة القوائم املالية لعام  مكتبوقد قام
 .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ لعامي  املاليةالقوائم

 
 
 
 



 

 
١٣٧  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة املركز املايل لشركة اخلدمات): ٧٥(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

املوجودات   

املوجودات املتداولة :

                  ٤،١٠٥،٢٦٥                  ٤،٢٧٥،٤١٩                  ٥،٠٩١،٢٨٦النقدية بالصندوق ولدى البنوك

                 ١٢،٨٧٥،٩٢٠                 ١١،٥٧٢،٦٤٧                 ١١،٤٩٣،٥٥٥مدينون (الصايف)

                    ٣،٢١٥،٣٧٣                    ٣،٠١١،٣٦٠                    ٣،٢٢٩،٧٩٥خمزون

                       ٤٥٤،٩٦٣                       ٥٧٤،٥٦٥                       ٦٢٣،٤٧٣مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

                 ٢٠،٦٥١،٥٢١                 ١٩،٤٣٣،٩٩١                 ٢٠،٤٣٨،١٠٩جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة  :

                 ٢٦،٠٠٠،٠٠٠                 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠                 ١٣،٣٤٣،٢١٣استثمارات يف السندات احلكومية 

                     ٧١٨،٩٩٣                     ٣٣٧،٨٤٢                                 -مشروعات حتت الدراسة والتنفيذ

                       ٩٧٨،١٩٤                    ١،١٣٣،٣٩٣                    ١،٣٤١،٧٤٨نفقات إيرادية مؤجلة

                ٧٢،٥٧٤،٥٣٧                ٧٢،٨٩٣،٠٤٧                ٧٦،٧٠٨،٩٨٣املوجودات الثابتة (الصايف)

               ١٠٠،٢٧١،٧٢٤                 ٩٤،٣٦٤،٢٨٢                 ٩١،٣٩٣،٩٤٤جمموع املوجودات غري املتداولة   

               ١٢٠،٩٢٣،٢٤٥               ١١٣،٧٩٨،٢٧٣               ١١١،٨٣٢،٠٥٣جمموع املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية  

املطلوبات املتداولة :

                    ١،٨٧٤،٩٠٨                    ١،٠٣٨،٤٥٨                    ١،٩٠٥،٥٦٤ذمم دائنة

                    ١،٤٥٢،٤٩٧                    ١،٠٨٤،٨٨٥                       ٩٨٩،٢٥٣املصروفات املستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

                       ٤٢٦،٣٥٢                       ٤١٩،٥٦٣                       ٤١٩،٤٩٢خمصص الزكاة الشرعية

                   ٣،٧٥٣،٧٥٧                   ٢،٥٤٢،٩٠٦                   ٣،٣١٤،٣٠٩جمموع املطلوبات املتداولة  

املطلوبات غري املتداولة  :

                    ٢،٦٣٠،٢٢٠                    ٢،١٧٤،٧٩٩                    ٢،١٥٩،١٦٢خمصص مكافئة اية اخلدمة

                   ٢،٦٣٠،٢٢٠                   ٢،١٧٤،٧٩٩                   ٢،١٥٩،١٦٢جمموع املطلوبات غري املتداولة   

حقوق امللكية :

               ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠               ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠               ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠رأس املال 

                    ٥،٤١٠،٢٧٣                    ٤،٣٩٩،٤٠٣                    ٣،٨٧٨،٢٢١احتياطي نظامي

                    ٩،١٢٨،٩٩٥                    ٤،٦٨١،١٦٥                    ٢،٤٨٠،٣٦١أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

               ١١٤،٥٣٩،٢٦٨               ١٠٩،٠٨٠،٥٦٨               ١٠٦،٣٥٨،٥٨٢جمموع حقوق امللكية  
               ١٢٠،٩٢٣،٢٤٥              ١١٣،٧٩٨،٢٧٣             ١١١،٨٣٢،٠٥٣جمموع املطلوبات وحقوق امللكية   

املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٣٨  

 دماتشركة اخل: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة الدخل لشركة اخلدمات): ٧٦(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

                 ٣٥،٢٠٤،٦٦١                 ٢٨،٥٥٧،٩٩١                 ٢٥،٩٨٠،٠٦٢إيرادات التشغيل

                (١١،١٥٣،٥٤٦)                (١٠،٧٨٦،٣٩٩)                  (٩،٨٦٩،٥٧٦)تكلفة التشغيل

               ٢٤،٠٥١،١١٥               ١٧،٧٧١،٥٩٢               ١٦،١١٠،٤٨٦جممل ربح التشغيل

                (١٣،٩٦٨،١٤٩)                (١٢،٤١٣،٥٤٥)                (١٢،٨١٧،١٧٦)مصروفات غري موزعة  

                 ١٠،٠٨٢،٩٦٦                   ٥،٣٥٨،٠٤٧                   ٣،٢٩٣،٣١٠صايف ربح التشغيل

                     (٥٣١،٥١١)                     (٥١١،٩٧٥)                     (٥٦٠،٣٢٦)مصروفات إدارة الشركة  

                     (١١٤،٤٢٥)                                 -                                 -خسائر رأمسالية

                   ١،٠٩٧،٨٢٢                      ٧٨٥،١١٣                      ٤٠٥،١١٧إيرادات متنوعة

               ١٠،٥٣٤،٨٥٢                 ٥،٦٣١،١٨٥                 ٣،١٣٨،١٠١صايف الربح   (اخلسارة) قبل الزكاة

                     (٤٢٦،١٥٢)                     (٤١٩،٣٦٣)                     (٤١٩،٤٩٢)الزكاة

               ١٠،١٠٨،٧٠٠                 ٥،٢١١،٨٢٢                 ٢،٧١٨،٦٠٩صايف الدخل  (اخلسارة)
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٣٩  

 شركة اخلدمات: هااملعروض عليمعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 قائمة التدفقات النقدية لشركة اخلدمات): ٧٧(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦(ريال سعودي )

تدفقات نقدية من أنشطة العمليات :

                 ١٠،٥٣٤،٨٥٢                   ٥،٦٣١،١٨٥                   ٣،١٣٨،١٠١صايف الربح (اخلسارة ) قبل الزكاة

(املستخدمة يف) تعديالت لتسوية صايف الدخل لصايف النقدية الناجتة من

أنشطة العمليات:

                   ٤،١٧٠،٨٧٢                   ٣،٩٨٩،٧٨٦                   ٤،٥٨٢،٥٣٨إستهالك موجودات ثابتة

                      ٢٦٠،١٩٩                      ٢٢٦،٣٥٥                        ٢٥،١٦٦إطفاء نفقات إيرادية مؤجلة

                  (١،٣٠٣،٢٧٣)                       (٧٩،٠٩٢)                     (٨٦٥،٤٦٢)(زيادة) يف الذمم املدينة

                     (٢٠٤،٠١٣)                      ٢١٨،٤٣٥                      ٣٥٤،٦٨٧(زيادة) نقص يف املخزون

                      ١١٩،٦٠٢                        ٤٨،٩٠٨                     (٣٠٧،٢٦٣)(زيادة) يف مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

                      ٨٣٦،٤٥٠                     (٨٦٧،١٠٦)                      ٧٢٩،٠٤٠(نقص) زيادة يف الذمم الدائنة

                      ٣٦٧،٦١٢                        ٩٥،٦٣٢                     (١٩٢،٠٢٦)(نقص) زيادة يف مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

                     (٤١٩،٣٦٣)                     (٤١٩،٢٩٢)                     (٤٠٦،٥٥٦)املسدد من الزكاة الشرعية

                      ٤٥٥،٤٢١                        ١٥،٦٣٧                      ٢٨٤،٧٢٢خمصص مكافأة اية اخلدمة

               ١٤،٨١٨،٣٥٩                 ٨،٨٦٠،٤٤٨                 ٧،٣٤٢،٩٤٧صايف النقدية الناجتة من أنشطة العمليات 

تدفقات نقدية من أنشطة االستثمار :

                     (١٠٥،٠٠٠)                       (١٨،٠٠٠)                  (١،٣٦٦،٩١٤)إضافات على نفقات إيرادية مؤجلة

                     (٣٨١،١٥١)                     (٣٣٧،٨٤٢)                                 -إضافات على مشروعات حتت التنفيذ

                  (٣،٨٥٢،٣٦٢)                     (١٧٣،٨٥٠)                  (٢،٢٣١،٠٢٥)إضافات أصول ثابتة

                  (٦،٠٠٠،٠٠٠)                  (٦،٦٥٦،٧٨٧)                  (٢،٢٥٦،٦٩٣)(زيادة) يف االستثمارات  

              (١٠،٣٣٨،٥١٣)                (٧،١٨٦،٤٧٩)                (٥،٨٥٤،٦٣٢)صايف النقدية الناجتة من   (املستخدم يف) أنشطة االستثمار

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية  :

                  (٤،٦٥٠،٠٠٠)                  (٢،٤٤٠،٠٠٠)                  (١،٣٥٠،٠٠٠)توزيعات األرباح

                                 -                       (٤٩،٨٣٦)تسويات سنوات سابقة

                (٤،٦٥٠،٠٠٠)                (٢،٤٨٩،٨٣٦)                (١،٣٥٠،٠٠٠)صايف النقدية   (املستخدمة يف) األنشطة التمويلية

                     (١٧٠،١٥٤)                     (٨١٥،٨٦٧)                      ١٣٨،٣١٥الزيادة (النقص) يف النقدية

                   ٤،٢٧٥،٤١٩                   ٥،٠٩١،٢٨٦                   ٤،٩٥٢،٩٧١النقدية يف بداية السنة

                 ٤،١٠٥،٢٦٥                 ٤،٢٧٥،٤١٩                 ٥،٠٩١،٢٨٦النقدية يف اية السنة 
املصدر:  القوائم املالية املراجعة

السنة  



 

 
١٤٠  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهان الشركات معلومات عتابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 

 بعض أهم مؤشرات األداء اخلاصة بشركة اخلدمات): ٧٨(اجلدول رقم 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

نسب النمو

٦,٢٦%١,٧٦%٢,٠١%املوجودات

٥,٠٠%٢,٥٦%١,٣٠%حقوق امللكية

٢٣,٢٧%٩,٩٢%٢٣,١٣%اإليرادات

٣٥,٣٣%١٠,٣١%٢١,٧٩%جممل ربح النشاط

٩٣,٩٦%٩١,٧١%٨٧,٥٢%صايف الدخل

٦٧,٢٤%٢٠,٦٧%(٢١,٨%)النقدية الناجتة من أنشطة العمليات

(٤,٠%)(١٦,٠%)٢,٧٩%النقدية يف اية السنة

نسب السيولة

٦,١٧٧,٦٤٥,٥نسبة التداول

٥٦,٢٣٤,٥٢نسبة السيولة السريعة

١,٥٤١,٦٨١,٠٩نسبة النقدية

٢,٣٥٢,٤٨٢,٨٨معدل دوران املدينني

١٥٥,٣١٤٧,٢١٢٦,٧عدد أيام حتصيل املدينني (يوم)

٢,٩٣,٤٦٣,٥٨معدل دوران املخزون

١٢٥,٩١٠٥,٥١٠٢عدد أيام استغالل املخزون (يوم)

٦,٤٧,٣٣٧,٦٦معدل دوران الدائنني

٥٧٤٩,٨٤٧,٧عدد أيام سداد الدائنني (يوم)

٢٢٤,٢٢٠٢,٩١٨١فترة التحول إىل نقد (يوم)

نسب كفاءة التشغيل

                          ٠,٣٠                          ٠,٢٥                          ٠,٢٣معدل دوران املوجودات

                        ١٤,٦٥                        ١٣,١٨                        ١٢,٨٨معدل دوران املوجودات غري املتداولة

                          ٠,٣١                          ٠,٢٧                          ٠,٢٥معدل دوران حقوق امللكية

نسب الرحبية التشغيلية

٦٨,٣٢%٦٢,٢٣%٦٢,٠١%هامش إمجايل الربح

٢٨,٦٤%١٨,٧٦%١٢,٦٨%هامش الربح التشغيلي

٢٨,٧١%١٨,٢٥%١٠,٤٦%هامش صايف الربح

٨,٦١%٤,٦٢%٢,٤٦%العائد على األصول

١٠,١١%٥,٢١%٢,٧٢%العائد على إمجال رأس املال  

٩,٠٤%٤,٨٤%٢,٥٧%العائد على حقوق امللكية

نسب هيكلة رأس املال

٥,٥٧%٤,٣٢%٥,١٥%املطلوبات إىل حقوق امللكية

٥,٢٨%٤,١٥%٤,٨٩%املطلوبات إىل املوجودات

٩٤,٧٢%٩٥,٨٥%٩٥,١١%حقوق امللكية إىل املوجودات

املصدر : حتليل املستشار املايل

السنة  



 

 
١٤١  

 شركة اخلدمات: املعروض عليهامعلومات عن الشركات تابع 
 

 

 األداء املايلتابع 
 عن السنة اليت سبقتها انعكاساً لتحسن أداء فندق قصر الرياض ٪٦,٢٦م بنسبة ٢٠٠٦زادت موجودات شركة اخلدمات يف عام 

 .٪٥النسبة حلقوق امللكية اليت ازدادت بنسبة كذلك هو احلال ب. م٢٠٠٦م إىل ٢٠٠٤من خالل األعوام الثالثة 
 

ويعود هذا األداء اإلجيايب إىل عدد من العوامل، أمهها ارتفاع نسب إشغال .  خالل العام٪٢٣,٢٧وقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 
 أن عانت ركوداً وصل إىل املاضية، بعدالقليلة  سنوياً خالل السنوات ٪٩٠-٨٠الفنادق يف مدينة الرياض عموماً لتصل إىل حدود 

ويعترب حتسن الوضع األمين يف اململكة من أهم العوامل اليت ساعدت على تنشيط .  يف سنوات سبقتها حبد أقصى٪٤٠ حدود إشغال
صوصاً كما زاد عدد الرواد إىل الفندق وخ. احلركة الفندقية يف العاصمة حيت يتوافد عدد كبري من الزوار إليها سنوياً ملمارسة األعمال

 .بسبب موقعه االستراتيجي القريب من عدد كبري من الوزارات والدوائر احلكوميةيف املدن البعيدة املراجعني من سكان اململكة 
 

 بسبب زيادة اإليرادات وتقليل عدد من املصاريف التشغيل املباشرة وخصوصاً تكاليف ٪٣٥,٣٣كما حتسن جممل ربح النشاط بنسبة 
 .شروباتالغرف واألطعمة وامل

 
 . بسبب ارتفاع كل من اإليرادات التشغيلية وإيرادات عوائد سندات اخلزينة٪٩٣,٩٦وارتفع صايف الدخل بنسبة 

 
ولكن، وبسبب .  العمليات بسبب ارتفاع الرحبية والزيادة يف الذمم الدائنة٪٦٧,٢٤وقد ارتفعت النقدية الناجتة عن أنشطة بنسبة 

عن النقدية ) ٪٤(بنسبة م ٢٠٠٦ة استثمارية وأخرى متويلية، فقد اخنفض صايف النقدية يف اية العام استخدام جزء من النقدية يف أنشط
 .يف بداية العام

 



 

 
١٤٢  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرة
 

 

 مقدمة
من الشركات ت  يف سخرين اآلشركاءالاالستحواذ على كامل حصص تعتزم  الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية كانت
فيها وهي شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة، وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، وشركة مكة للفنادق احملدودة،  املستثمر

اقش وقد ن. وشركة تبوك للفنادق احملدودة، وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة، والشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودة
 أن عملية االستحواذ فيها ى اجمللسوقد رأ. جملس اإلدارة هذا املوضوع من كافة جوانبه يف اجتماعاته اليت انعقدت يف السنوات املاضية

 تنعكس أثارها بإذن اهللا على الشركة بشكل عام وعلى املسامهني بشكل يتوقع أنغبطة حلملة أسهم شركة الفنادق ملا للعملية من فوائد 
 . خاص

 
وبعد تبادل الرأي واالطالع على توصيات اللجنة املنبثقة عن اجمللس وبعد استعراض املزايا اليت حيققها محلة األسهم يف الشركة السعودية 

 احلصول على أسهم يسهل تداوهلا يف سوق األسهم السعودية، فقد املعروض عليهاللفنادق من إتاحة الفرصة للشركاء يف الشركات 
م املضي يف عملية االستحواذ على كامل حصص ٢٠/٩/٢٠٠٦هـ املوافق ٢٧/٨/١٤٢٧ يف ١٨٦اجتماعه رقم قرر اجمللس يف 

 . لشركة الفنادقل إصدار أسهم جديدةًب مقااملعروض عليها يف الشركات خريناآلشركاء ال
 

وميتلك (ن بن سليمان آل الشيخ عبد الرمح/  األستاذاعتذر، املعروض عليهاعملية التفاوض مع الشركاء يف تلك الشركات  ءبدوبعد 
/ واألستاذ) وميتلك حصتان(محدان حامد بن عيد البلوي /  كل من األستاذاعتذر بيع حصته يف شركة مكة، وعن) حصة واحدة

عامر عواض اللوحيق املطريي / األستاذواعتذر شركة تبوك، يف حصتيهما عن بيع ) وميتلك حصة واحدة(عابدين عبد الغفور خباري 
)  حصة٢،٠٠٠وميتلكون (الشركة العربية لالستثمار / كل من السادةواعتذر شركة النخيل،  بيع حصته يف عن) تلك حصة واحدةومي(

)  حصة١،٠٠٠وميتلكون (البنك األهلي التجاري / والسادة)  حصة١،٠٠٠وميتلكون (اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية / والسادة
شركة / والسادة)  حصة١،٠٠٠وميتلكون (شركة أمحد القصييب وإخوانه / والسادة)  حصة١،٠٠٠كون وميتل(بنك الرياض / والسادة

 .خلدماتا بيع حصصهم يف شركة عن)  حصة١،٠٠٠وميتلكون (عبد العزيز عبد اهللا السليمان وإخوانه 
 

اندماجهما بالتايل خلليج، ووبذلك ستتمكن شركة الفنادق من االستحواذ على كامل حصص الشركاء يف شركة الرياض وشركة ا
أما باقي الشركات األربع املعروض . ا من خصوم والتزامات يف شركة الفنادقما من موجودات وحقوق وما عليهمبالكامل مبا هل

 . فيها آخرينوجود شركاءالستمرار  ذات صفة قانونية مستقلةعليها، فسيستمر وجودها كشركات 
 



 

 
١٤٣  

 سهم املصدرةاستخدام زيادة رأس املال واألتابع 
 

 

 أسباب االستحواذ
 يف جمال هلانقلة االستحواذ تتماشى عملية االستحواذ مع األهداف اإلستراتيجية لشركة الفنادق حيث تطمح شركة الفنادق أن حيقق 

 .لسنوات املقبلة من تطوير مشاريع كبرية واالستمرار بالنمو يف االفنادقاملبيعات واألرباح واإلمكانيات املالية، مما سيمكن شركة 
 . لتطوير وإنشاء وتشغيل مشاريع جديدةاملستحوذ عليها اإلمكانيات والقدرات املتوفرة لدى الشركات الفنادق تستثمر شركة فسوو

 شركة فندقية كربى قادرة على النمو وزيادة الفنادق هدف إستراتيجي لتصبح شركة ينتظر أن تساهم عملية االستحواذ يف حتقيقإمجاالً 
 .حبية ملصلحة مسامهيها واالقتصاد احمللي بشكل عامالر
 

 إجيابيات وسلبيات االستحواذ
وحبيث أن الصفقة  يف الشركات املعروض عليها وذلك ملا للعملية من منفعة خريناآلشركاء تسعى الشركة لالستحواذ على حصص ال

ملية إجيابيات شجعت الشركة على اإلقدام على مثل تلك وبالرغم من أن للع. ستعود بالفائدة املرجوة على الشركة وعلى املسامهني
 :فيما يلي بعض من تلك اإلجيابيات والسلبيات. اخلطوة أال أا ال ختلو من بعض السلبيات اليت قد تؤثر على أداء الشركة

 

 :اإلجيابيات
ندماج كل من شركيت الرياض واخلليج  يف الشركات املعروض عليها، واشركاء آخرينبعد االنتهاء من عملية االستحواذ على أسهم 

 :حتقيق اإلجيابيات التالية يفتزداد فرص الشركة يتوقع أن يف شركة الفنادق، 
 .حتقيق زيادة يف االحتياطيات يف سنة الدمج نتيجة إعادة التقييم .١
 
ل حيث أن إيرادات من قائمة الدخ) حصة الشركاء اآلخرين(حصة األقلية  تقلصلفنادق نتيجة ازيادة صايف الربح لشركة  .٢

 .فندق ماريوت وقرية اخلليج التابعة لشركيت الرياض واخلليج ستؤول بالكامل إىل شركة الفنادق
 

 .توفر السيولة لدى الشركة وحصول الشركة على أصول ذات قيمة عالية .٣
 

 .زيادة رأس املال وبالتايل التوسع يف املشاريع املستقبلية .٤
 

 . املستحوذ عليهاد سياسات الشركةاالنفراد بالقرارات اخلاصة بتحدي .٥
 

ترشيد بعض املصاريف مثل أتعاب مراجع احلسابات واالستشارات ورسوم السجل التجاري واالشتراكات يف الغرف التجارية  .٦
 .ومصاريف مكافآت جملس اإلدارة

 
 .تغطية االحتياطي النظامي للشركة مما يساهم يف زيادة صايف األرباح القابلة للتوزيع .٧

 
 .تطوير مشاريع كبرية واالستمرار يف النمو يف السنوات املقبلة علىقدرة الشركة زيادة  .٨

 



 

 
١٤٤  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 تابع إجيابيات وسلبيات االستحواذ
 :السلبيات
لسلبيات اليت قد تتأثر ا الشركة أو االندماج، أال أن األمر ال خيلو من بعض او االستحواذاإلجيابيات املتوقعة من عملية بالرغم من 
 : كما يلي بعد االنتهاء من الصفقة واملسامهني احلاليني اليت قد تؤثر على الشركة السلبياتوميكن ذكر بعض أبرز تلك. املسامهني
 . يف الشركات املعروض عليهافقد ميزة توزيع املخاطر يف حالة تدين أرباح بعض املنشآت .١

 
دمات املالية واإلدارية والفنية وأتعاب اإلدارة والتشغيل اليت تقدمها شركة الفنادق للشركات واملنشآت فقدان أتعاب تقدمي اخل .٢

 .املعروض عليها
 

نتيجة زيادة عدد األسهم يف قرارات الشركة اليت تتخذ يف اجلمعيات العامة وذلك قدرة املسامهني احلاليني على التأثري  اخنفاض .٣
الستحواذ على حصص يف ا املصدرة سوف تستخدم مجيعها  اجلديدة حيث أن األسهمني احلالينية املسامه نسبة ملكيواخنفاض

 . يف الشركات املعروض عليهاشركاء آخرين
 

 التقييم
 إلجراء دراسة مستقلة ) شركة احلميد والنمر لالستشاراتسابقاً(شركة بيت االستشارات الوطين   بتعينيشركة الفنادقلقد قامت 

 . لكل من شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدماتقيمة عادلة إىلالتوصل دف 
 

ن شهادات املاجستري يف احملاسبة واملالية وهم فريق متنوع حيمل أعضاؤه األساسيشركة بيت االستشارات الوطين واملقيمون لدى 
وال ميتلك املقيمون أو أي قريب هلم . يهم خربة ال تقل عن مخس سنوات يف نفس اجملالوشهادات مهنية أيضاً يف احملاسبة واملالية ولد

موافقتها شركة بيت االستشارات الوطين كما أعطت . شركة تابعة هلاأي أسهماً، أو مصلحة مهما كان نوعها يف شركة الفنادق أو 
 . صيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار ومل تسحب تلك املوافقةالكتابية على نشر إفادة املقيمني التابعني هلا ضمن نشرة اإلصدار ب

 
اخلراشي مكتب بتعيني شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات وقد قامت كل من 

 واملقيم لدى مكتب اخلراشي .ات دف التوصل إىل قيمة عادلة لتلك الشرك إلجراء دراسة مستقلةمن طرفهالالستشارات اإلدارية 
لالستشارات اإلدارية حيمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال وعضو يف مجعية احملاسبة السعودية وعضو يف مجعية الضرائب الدولية 

أو مصلحة مهما كان وال ميتلك املقيم أو أي قريب له أسهماً، . وعضو يف مجعية االستشارات السعودية ولديه خربة طويلة يف هذا اجملال
كما أعطى مكتب اخلراشي لالستشارات اإلدارية موافقته الكتابية على نشر إفادة املقيم . شركة تابعة هلاأي نوعها يف شركة الفنادق أو 

 .التابع له ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار ومل يسحب تلك املوافقة
 

ومكتب اخلراشي لالستشارات اإلدارية أثناء عملية التقييم اليت قاما ا من تقييم الشركة  تشارات الوطينشركة بيت االسوقد استفادت 
ومقيمو العقارات لدى الشركة السعودية لتقييم األصول . لألصول العقارية التابعة جلميع الشركات" تثمني"السعودية لتقييم األصول 

لعقاري احملترف من املعهد العريب املرخص له من املؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب حاصلون على دورة تأهيل املثمن ا" تثمني"
وال ميتلك املقيمون العقاريون أو أي قريب هلم أسهماً، أو مصلحة مهما .  وجامعة القاهرة مركز التقييم العقاري٤٨٠/٢١٤املهين برقم 

موافقتها الكتابية على نشر " تثمني"ا أعطت الشركة السعودية لتقييم األصول كم. شركة تابعة هلاأي كان نوعها يف شركة الفنادق أو 
 . إفادة املقيمني التابعني هلا ضمن نشرة اإلصدار بصيغتها ونصها كما ترد يف نشرة اإلصدار ومل تسحب تلك املوافقة



 

 
١٤٥  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 تابع التقييم
ومكتب اخلراشي لالستشارات اإلدارية بتقييم الشركات املعروض عليها وفق األصول كة بيت االستشارات الوطين شروقد قام كل من 

 :املهنية املتعارف عليها، وكانت نتيجة التقييم كما هو موضح يف اجلدول التايل
 

 لى حدةالقيمة العادلة للشركات املعروض عليها اليت توصل إليها كل استشاري ع): ٧٩(اجلدول رقم 

 )ريال سعودي(لشركات املعروض عليها ل القيمة العادلة
 اإلداريةاخلراشي لالستشارات مكتب  * االستشارات الوطينشركة بيت اسم الشركة

 ٤٨٩،٩٣١،٥٨٦ ٣١١،٣٤٣،٨٨٤ الرياض
 ٤٣٥،١٠٧،٩٨٦ ٤٣٥،٩١٧،٧٣٧ اخلليج
 ٣٠٧،٧٧٣،٨٥٣ ٤٣٧،٤٧٦،٢١٠ مكة
 ٣٧،٧٥٥،٥٧٢ ٤٨،١٨٤،٨٠١ تبوك
 ٨١،٦٥٨،٨٦٧ ٤١،٣٠٤،٠٤٤ خيلالن

 ١٣٧،٦٨٣،١١٨ ١١٠،٨٠٦،٧٠٦ اخلدمات
 الفنادقشركة املستشار املايل و: املصدر

   سابقاً شركة احلميد والنمر لالستشارات*
  

 
د  قد بنيت على أساس علمي ومنطقي، ال ميكن املفاضلة بني أحنااالستشاريوبناًء على ما سبق، ومبا أن القيم اليت توصل إليها 

املتوسط احلسايب  عبارة عناألسلوبني املتبعني يف التقييم، فقد ارتأت مجيع األطراف أن القيمة العادلة للشركات املعروض عليها تكون 
مبينة يف اجلدول كما هي   عليهاوبذلك تكون القيمة العادلة للشركات املعروض. لكل شركةاالستشاريان ا م توصل إليهتنيل التنيقيملل

 :التايل
 

 القيمة العادلة للشركات املعروض عليها اليت توصلت إليها األطراف ذات العالقة): ٨٠(اجلدول رقم 

 )ريال سعودي( املعروض عليها القيمة العادلة للشركات اسم الشركة
 ٤٠٠،٦٣٧،٧٣٥ الرياض
 ٤٣٥،٥١٢،٨٦٢ اخلليج
 ٣٧٢،٦٢٥،٠٣٢ مكة
 ٤٢،٩٧٠،١٨٧ تبوك
 ٦١،٤٨١،٤٥٦ النخيل
 ١٢٤،٢٤٤،٩١٢ اخلدمات

   شركة الفنادق : املصدر

 



 

 
١٤٦  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

  واحلصصاحتساب معدل تبادل األسهم
ام كل مستشار بتقييم الشركات بشكل مستقل، وبعد أن توصل يوالشركات املعروض عليها ملستشاريها، وقبعد تعيني شركة الفنادق 
 :كما يليمة احلصة الواحدة ية للشركات املعروض عليها، مت احتساب قكل طرف إىل القيمة العادل

 .االستشاريان عند تقييم الشركةا م توصل إليهتنيل التنيالقيمة العادلة لكل شركة عبارة عن املتوسط احلسايب للقيم .١
 

در اإلشارة إىل أن عدد وجت.  يف كل شركة من الشركات املعروض عليهااملتوفرةإمجايل عدد احلصص عبارة عن عدد احلصص  .٢
لذا مت التعامل .  حصة١،٠٠٠أقل شريك ميتلك و حصة موزعة على مثانية شركاء ١٠،٠٠٠احلصص يف شركة اخلدمات هو 

 . حصة١،٠٠٠ حزم كل حزمة مكونة من ١٠مع تلك الشركة على أساس حزم حبيث أنه يوجد 
 

 .لكل شركةالعادلة على إمجايل عدد احلصص قيمة  الواحدة بالريال السعودي عبارة عن ناتج قسمة القيمة احلصة .٣
 

عروض عليها من جهة أخرى على  يف الشركات املالبائعني حلصصهمشركاء المت االتفاق بني شركة الفنادق من جهة وبني  .٤
 . الواحد للسهم ريال سعودي٣٥,١٥شركة الفنادق على أساس لاحتساب سعر السهم 

 
الواحدة بالريال السعودي على سعر السهم الواحد ناتج قسمة قيمة احلصة  بارة عنعهي شركة يف أي قيمة احلصة الواحدة  .٥

 . ريال سعودي٣٥,١٥وهو 
 

 :اجلدول التايل يلخص عملية احتساب قيمة احلصص يف الشركات املعروض عليها
 

 قيمة احلصة الواحدة يف الشركات املعروض عليها): ٨١(اجلدول رقم 

 العادلةالقيمة  اسم الشركة
 ايل عددإمج

 احلصص
الواحدة قيمة احلصة 

 )بالريال(
 الواحدةقيمة احلصة 

 ) الفنادق شركةسهم منباأل(
 ٩٤،١٩٨ ٣،٣١١،٠٥٦ ١٢١ ٤٠٠،٦٣٧،٧٣٥ الرياض
 ١٢٠،٢٩٢ ٤،٢٢٨،٢٨٠ ١٠٣ ٤٣٥،٥١٢،٨٦٢ اخلليج
 ٢٩،٤٤٧ ١،٠٣٥،٠٧٠ ٣٦٠ ٣٧٢،٦٢٥،٠٣٢ مكة
 ١١،٦٤٣ ٤٠٩،٢٤٠ ١٠٥ ٤٢،٩٧٠،١٨٧ تبوك
 ٢٢،١٤١ ٧٧٨،٢٤٦ ٧٩ ٦١،٤٨١،٤٥٦ النخيل
 ٣٥٣،٤٧١ ١٢،٤٢٤،٤٩١ ١٠ ١٢٤،٢٤٤،٩١٢ *اخلدمات

  حصة١،٠٠٠مت التعامل مع حصص شركة اخلدمات على أساس حزم كل حزمة مكونة من * 
    شركة الفنادق: املصدر

 



 

 
١٤٧  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

  جملس اإلدارةقرار
شركاء غري العادية باملوافقة على توصية جملس اإلدارة باالستحواذ على أسهم العامة بالتوصية إىل اجلمعية  قراراً اإلدارةأصدر جملس 

فقة على زيادة رأس املال ا كل من شركيت الرياض واخلليج يف شركة الفنادق، واملوودمج يف الشركات املعروض عليها آخرين
لطفاً أنظر  ( للشركة اخلاصة بتحديد رأس املالي تعديل املادة السادسة من النظام األساسالستكمال علمية االستحواذ، واملوافقة على

 .دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١امللحق رقم 
 

يداً من  سهماً جد١٩،٠٠٦،٠٩٧ ريال سعودي عن طريق إصدار ١٩٠،٠٦٠،٩٧٠ومبوجبه، فسوف يتم زيادة رأس املال مبقدار 
 يف كما هو مبني رياالت للسهم الواحد وتكون معادلة تبادل األسهم ١٠ بقيمة امسية مقدارها  من الفئة العاديةأسهم شركة الفنادق

 : اجلدول التايل
 

  واحلصصمعادلة تبادل األسهم): ٨٢(اجلدول رقم 

 من شركة الفنادقاملقترح إصدارها عدد األسهم  الشركة
  لكل حصة٩٤،١٩٨ الرياضشركة 
  لكل حصة١٢٠،٢٩٢ اخلليجشركة 
  لكل حصة٢٩،٤٤٧ مكةشركة 
  لكل حصة١١،٦٤٣ تبوكشركة 
  لكل حصة٢٢،١٤١ النخيلشركة 
  حصة١،٠٠٠ لكل ٣٥٣،٤٧١ اخلدماتشركة 

  شركة الفنادق: املصدر



 

 
١٤٨  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 توزيع األسهم اجلديدة
سوف يتم توزيع األسهم املصدرة على شركاء يف الشركات ، األسهم املقترح إصدارها عملية زيادة رأس املال، وإصدار  منءتهااالنبعد 

وفيما يلي .  كلٌ حسب حصة ملكيته يف تلك الشركات مقابل استحواذ شركة الفنادق على ملكية تلك احلصصاملعروض عليها
 :املعروض عليهاالشركات يف شريك جداول بعدد األسهم اليت سوف يستلمها كل 

 

 عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة الرياض): ٨٣(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠صاحب السمو امللكي األمري / بندر بن عبد العزيز آل سعود

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤صاحب السمو امللكي األمري / منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤أسامة علي ماجد القباين

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤فهد حممد صاحل العذل

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢حممد إبراهيم عبد اهللا الغامدي 

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢ناصر عساف احلسني العساف

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢عبد اهللا حممد إبراهيم العيسى

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢هيف بن حممد بن عبود

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١صاحب السمو امللكي األمري / ناصر بن فهد الفيصل

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١حياة عبد اهللا حممد جليدان

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١علي عبد العزيز علي التوجيري

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١عمار عبد العزيز علي التوجيري

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١شركة اجلميح القابضة

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١حممد ناصر جاراهللا اجلاراهللا

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١صاحل بن مطلق بن ناصر احلناكي

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١ناصر حممد ناصر السعوي

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١فهد عبد العزيز حممد الزبن

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١جمموعة بن الدن السعودية

٤٩,٥٩٥،٦٥١،٨٧٧%٦٠اجملموع 

* قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب

 املصدر:  شركة الفنادق



 

 
١٤٩  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 توزيع األسهم اجلديدةتابع 
 

 عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة اخلليج): ٨٤(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

١٤,٥٦١،٨٠٤،٣٨٧%١٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٩,٧١١،٢٠٢،٩٢٥%١٠املؤسسة العامة للتقاعد

٤,٨٥٦٠١،٤٦٢%٥شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٨٨٤٨١،١٧٠%٤مطلق الصاحل املطلق احلناكي

٢,٩١٣٦٠،٨٧٧%٣فهد حممد صاحل العذل

١,٩٤٢٤٠،٥٨٥%٢صاحب السمو امللكي األمري / منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١صاحب السمو امللكي األمري / خالد بن مساعد بن عبد الرمحن آل سعود

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١حممد عبد اهللا احلماد

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١ناصر بن إبراهيم الرشيد

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١شركة الثماد للتجارة واملقاوالت 

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١شركة اجلميح القابضة

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١صالح إبراهيم بن صاحل احلجيالن

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد العزيز عبد اهللا املوسى

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١ورثة عبد اللطيف العيسى

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١علي عبد العزيز عبد الرمحن املسند

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد اهللا العلي أبا اخليل

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١حممد بن إبراهيم الغامدي 

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد اهللا حممد العيسى

٤٩,٥١٦،١٣٤،٩١٠%٥١اجملموع 

*  قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب              

املصدر   :  شركة الفنادق 

 



 

 
١٥٠  

 صدرةاستخدام زيادة رأس املال واألسهم املتابع 
 

 

 توزيع األسهم اجلديدةتابع 
 

 عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة مكة): ٨٥(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

٢٢,٢٢٢،٣٥٥،٧٧٧%٨٠حممد بن إبراهيم العيسى

١٠,٠٠١،٠٦٠،١٠٠%٣٦املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٤,٤٤٤٧١،١٥٥%١٦صاحب السمو امللكي األمري /منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٣,٦١٣٨٢،٨١٤%١٣شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٢,٧٨٢٩٤،٤٧٢%١٠ناصر بن إبراهيم الرشيد

٠,٨٣٨٨،٣٤٢%٣عبد احملسن بن سلمان السمريي

٠,٨٣٨٨،٣٤٢%٣عمر عبد القادر فقيه

٠,٥٦٥٨،٨٩٤%٢سارة أمحد عبد الوهاب   

٠,٥٦٥٨،٨٩٤%٢شركة / جمموعة عبد اللطيف العيسى احملدودة

٠,٥٦٥٨،٨٩٤%٢ناصر عساف احلسني العساف

٠,٥٦٥٨،٨٩٤%٢نورة أمحد عبد الوهاب 

٠,٥٦٠%٢عبد الرمحن بن سليمان آل الشيخ* * 

٠,٢٨٢٩،٤٤٧%١مازن إبراهيم العنقري

٠,٢٨٢٩،٤٤٧%١ليلى حسن املشاري

٠,٢٨٢٩،٤٤٧%١نورة حسن املشاري

٠,٢٨٢٩،٤٤٧%١شركة كوشك احملدودة  

٠,٢٨٢٩،٤٤٧%١شركة إخوان التجارية

٤٨,٨٩٥،١٢٣،٨١٣%١٧٦اجملموع 

* قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب

** اعتذر عن بيع حصته مقابل أسهم شركة الفنادق 

املصدر:  شركة الفنادق

 
 



 

 
١٥١  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 توزيع األسهم اجلديدةتابع 
 

 عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة تبوك): ٨٦(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة    

٢٠,٠٠٢٤٤،٤٩٦%٢١الشركة العربية للتموين والتجارة

٨,٥٧١٠٤،٧٨٤%٩حممد بن إبراهيم العيسى

٧,٦٢٩٣،١٤١%٨صاحل بن عبد العزيز الراجحي

٢,٨٦٣٤،٩٢٨%٣سداد حممود الفاخري

١,٩٠٠%٢محدان حامد بن عيد البلوي* * 

٠,٩٥١١،٦٤٣%١مجال أمحد حممد بغلف 

٠,٩٥١١،٦٤٣%١هيفاء خليل مجعة بدوي

٠,٩٥١١،٦٤٣%١وفاء خليل مجعة بدوي

٠,٩٥١١،٦٤٣%١ورثة زارع حممد الغمري  

٠,٩٥١١،٦٤٣%١مريزيق سليمان البلوي

٠,٩٥١١،٦٤٣%١أمحد عبد اهللا الغريض

٠,٩٥٠%١عابدين عبد الغفور خباري* * 

٤٧,٦٢٥٤٧،٢٠٧%٥٠اجملموع 

* قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب

** اعتذر عن بيع حصته مقابل أسهم شركة الفنادق

املصدر:  شركة الفنادق

 

  يف شركة النخيلعدد األسهم مقابل حصص امللكية): ٨٧(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

٤٠,٥١٧٠٨،٥٠٣%٣٢شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

١,٢٧٢٢،١٤١%١صاحب السمو امللكي األمري / بندر بن عبد العزيز آل سعود

١,٢٧٢٢،١٤١%١هيف بن حممد بن عبود

١,٢٧٢٢،١٤١%١عبد العزيز صاحل عنرب العنرب

١,٢٧٢٢،١٤١%١عبد اهللا عبد العزيز حسن أبا اخليل

١,٢٧٢٢،١٤١%١ورثة حممد عبد اهللا البليهد

١,٢٧٢٢،١٤١%١شركة حممد وعبد اهللا إبراهيم السبيعي

١,٢٧٠%١عامر عواض اللوحيق املطريي* * 

٤٩,٣٧٨٤١،٣٤٩%٣٩اجملموع 

*  قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب              

* *  اعتذر عن بيع حصته مقابل أسهم شركة الفنادق       

املصدر   :  شركة الفنادق 



 

 
١٥٢  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 توزيع األسهم اجلديدةتابع 
 

 عدد األسهم مقابل حصص امللكية يف شركة اخلدمات): ٨٨(اجلدول رقم 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة    

٢٠,٠٠٧٠٦،٩٤١%٢،٠٠٠املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٢٠,٠٠٠%٢،٠٠٠الشركة العربية لالستثمار* * 

١٠,٠٠٠%١،٠٠٠اجملموعة االستثمارية العقارية الكويتية* * 

١٠,٠٠٠%١،٠٠٠البنك األهلي التجاري* * 

١٠,٠٠٠%١،٠٠٠بنك الرياض* * 

١٠,٠٠٠%١،٠٠٠شركة أمحد القصييب وإخوانه* * 

١٠,٠٠٠%١،٠٠٠شركة عبد العزيز عبد اهللا السليمان وإخوانه* * 

٩٠,٠٠٧٠٦،٩٤١%٩،٠٠٠اجملموع 

* قد توجد بعض الفروقات غري اجلوهرية يف حساب عدد األسهم وذلك ناتج عن التقريب احلسايب

** اعتذر عن بيع حصته مقابل أسهم شركة الفنادق

املصدر:  شركة الفنادق

 

 أسهم الفنادق املقترح إصدارها
 :يف اجلدول التايل كما هو مبني إصدارها لكل شركة على حدة املقترحيكون جمموع عدد األسهم س •
 

  إصدارها لكل شركة على حدةاملقترحجمموع عدد األسهم ): ٨٩(اجلدول رقم 

  من شركة الفنادقاملقترح إصدارهاجمموع عدد األسهم  الشركة
 ٥،٦٥١،٨٧٧ الرياضشركة 
 ٦،١٣٤،٩١٠ اخلليجشركة 
 ٥،١٢٣،٨١٣ مكةشركة 
 ٥٤٧،٢٠٧ تبوكشركة 
 ٨٤١،٣٤٩ النخيلشركة 
 ٧٠٦،٩٤١ خلدماتاشركة 
 ١٩،٠٠٦،٠٩٧ موعاجمل
  املستشار املايل: املصدر

 



 

 
١٥٣  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 أسهم الفنادق املقترح إصدارهاتابع 
 ٣٥,١٥ بسعر إصدار قدره رياالت سعودية ١٠عادية بقيمة امسية تساوي الفئة الوستكون فئة مجيع األسهم املقترح إصدارها من  •

سيكون حلملة األسهم املقترح إصدارها مجيع احلقوق وعليهم مجيع االلتزامات للمسامهني احلاليني والواردة يف و .رياالً سعودياً
 .  للشركةيالنظام األساس

 

من النظام األساسي ) ١٣(ن اجلدد مثلهم مثل املسامهني احلاليني ما نصت عليه املادة رقم وومن احلقوق اليت سيتمتع ا املسامه •
. للمسامهني أولوية االكتتاب باألسهم اجلديدة النقديةيكون "ق وهو أنه يف حال زيادة رأس املال بشكل نقدي لشركة الفناد

ويبدي كل مساهم رغبته كتابة يف . ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر يف جريدة يومية عن قرار زيادة رأس املال وشروط االكتتاب
 من تاريخ النشر املشار إليه وتوزع تلك األسهم على املسامهني الذين طلبوا أكثر استعمال حقه يف األولوية خالل مخسة عشر يوما

من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا 
يه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من االكتتاب بنسبة  ما ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عل

األسهم اجلديدة على املسامهني الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما حيصلون عليه 
صدار املتعلق بنشرة وجتدر اإلشارة إىل أن اإل" .ويطرح ما تبقى من األسهم لالكتتاب العام. ما طلبوه من األسهم اجلديدة

شركة الرياض، : اإلصدار هذه هو ليس إصداراً نقدياً وإمنا مقابل مبادلة األسهم املصدرة حبصص شركاء آخرين يف كل من
ولكن إذا قررت الشركة مستقبالً إصدار أسهم نقدية . شركة اخلليج، شركة مكة، شركة تبوك، شركة النخيل، وشركة اخلدمات

 . املشار إليها أعاله من النظام األساسي لشركة الفنادق ستنطبق على مجيع مسامهي الشركة وقت الطرح) ١٣(فإن املادة رقم 
  

 وسيكون حلملة األسهم . من جمموع عدد األسهم املصدرة بعد زيادة رأس املال٪٢٧,٥٤ وستمثل األسهم املقترح إصدارها •
وباملثل، سيكون لشركة الفنادق احلق يف نصيب حصصها اجلديدة . م٢٠٠٧املقترح إصدارها احلق يف أرباح شركة الفنادق لعام 

   .  م٢٠٠٧يف أرباح الشركات املعروض عليها لعام 
 

 على حصص شركاء آخرين يف ذوسيتم استخدام مجيع األسهم اجلديدة الناجتة عن زيادة رأس مال شركة الفنادق لالستحوا •
 . الشركات املعروض عليها

 

 .  هلذا اإلصدار اجلديد من األسهموال يوجد أي تعامل نقدي •
 

 .وال توجد أية قيود على نقل ملكية األسهم •
 

 ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ ريال سعودي، وسيصبح رأس مال الشركة بعد اإلصدار ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة احلايل  •
سهم املتداولة حالياً ويبلغ عدد األ.  ريال سعودي١٩٠،٠٦٠،٩٧٠ريال سعودي بعد عملية اإلصدار، أي بزيادة وقدرها 

 سهماً مدفوعاً بالكامل، أي بزيادة وقدرها ٦٩،٠٠٦،٠٩٧ سهماً، وسيصبح عدد األسهم املتداولة ٥٠،٠٠٠،٠٠٠
 عدد األسهم املصدرة إمجايل من ٪٧٢,٤٦ متثل) قبل الصفقة(األسهم احلالية تصبح نسبة ملكية سوذا .  سهما١٩،٠٠٦،٠٩٧ً

 .الصفقةبعد 
 

 ومصاريف  رياالً سعودياً، تتمثل يف تكاليف املستشارين واحملاسبني ورسوم اإلصدار١،٥٩٥،٠٠٠إلصدار وتبلغ مصاريف ا •
 .إدارية أخرى

 

  .وال يوجد أي تعديالت أو تغريات حلقوق حاملي أسهم شركة الفنادق بعد عملية إصدار األسهم اجلديدة •
 
 



 

 
١٥٤  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 املعروض عليهاملكية شركة الفنادق يف الشركات نسبة 
، سوف تزيد حصص ملكية املعروض عليها يف الشركات شركاء آخرينبعد االنتهاء من عملية إصدار األسهم واالستحواذ على أسهم 

 :املعروض عليهافيما يلي جدول حبصص ملكية شركة الفنادق يف الشركات . شركة الفنادق قي تلك الشركات
 

 عدد حصص ونسبة ملكية شركة الفنادق يف الشركات املعروض عليها): ٩٠( رقم اجلدول

 بعد عملية االستحواذ قبل عملية االستحواذ
 نسبة امللكية عدد احلصص نسبة امللكية عدد احلصص الشركة

 ٪١٠٠,٠٠ ١٢١ ٪٥٠,٤١ ٦١ *الرياضشركة 
 ٪١٠٠,٠٠ ١٠٣ ٪٥٠,٤٩ ٥٢ *اخلليجشركة 
 ٪٩٩,٤٤ ٣٥٨ ٪٥١,١١ ١٨٤ مكةشركة 
 ٪٩٧,١٤ ١٠٢ ٪٥٢,٣٨ ٥٥ تبوكشركة 
 ٪٩٨,٧٣ ٧٨ ٪٥٠,٦٣ ٤٠ النخيلشركة 
 ٪٣٠,٠٠ ٣،٠٠٠ ٪١٠,٠٠ ١،٠٠٠ اخلدماتشركة 

 .نتيجة لالستحواذ على كامل حصص امللكية يف الشركة، سوف تندمج الشركة يف شركة الفنادق وتنتهي صفتها القانونية* 
 حتليل املستشار املايل: املصدر

 
 أنه أي.  من نظام الشركات، فإن الشركة تنقضي يف حال انتقال مجيع احلصص أو مجيع األسهم إىل شريك واحد١٥وبناًء على املادة 

 يف الشركة نن وتندجمااالشركت تنقضي هاتانبعد عملية اإلصدار واالستحواذ على كامل احلصص يف شركيت الرياض واخلليج، سوف 
لشركاء وجود حصص استمرار ، فستستمر يف الوجود بسبب املعروض عليهاأما باقي الشركات .  السياحيةالسعودية للفنادق واملناطق

امللكية يف تلك إال إذا متكنت شركة الفنادق من االستحواذ على كامل حصص يف شركة الفنادق فيها، ولن تندمج أي منها  آخرين
 .يف وقت الحق الشركات

 
 
 



 

 
١٥٥  

 ل واألسهم املصدرةاستخدام زيادة رأس املاتابع 
 

 

 إجراءات استكمال عملية االستحواذ
يف الشركات املعروض عليها واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج، جيب آخرين الستكمال عميلة االستحواذ على أسهم شركاء 

 :القيام بالتايل
 سهماً جديداً ١٩،٠٠٦،٠٩٧" ادقشركة الفن"عرض نشرة تفصيلية إلصدار الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية  .١

لالستحواذ على حصص شركاء آخرين يف شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وشركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة 
وشركة مكة للفنادق احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة والشركة السعودية 

 .ت الفندقية احملدودة بعد احلصول على موافقة هيئة السوق املالية على اإلصدارللخدما
 

توقيع الشركاء اآلخرين يف الشركات املعروض عليها، والذين وافقوا على عملية االستحواذ، على إقرارات التنازل عن  .٢
دلة تبادل األسهم واحلصص حصصهم يف تلك الشركات مقابل حصوهلم على عدد حمدد من أسهم شركة الفنادق حسب معا

 . )إقرار التنازل: ٤رقم امللحق لطفاً أنظر  (علماً بأن هذا اإلجراء قد مت بالفعل. املبينة يف هذه النشرة
 

 .موافقة وزارة التجارة والصناعة على الدعوة لعقد مجعية عامة غري عادية لشركة الفنادق .٣
 

ية للفنادق واملناطق السياحية على توصية جملس اإلدارة باالستحواذ على موافقة اجلمعية العامة غري العادية للشركة السعود .٤
شركاء آخرين يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات، ملكية  حصص

 كامل حصص واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق نتيجة الستحواذ شركة الفنادق على
 .امللكية يف تلك الشركتني

 
 مع كل من شركة الرياض وشركة من هذه النشرة) ٦(وامللحق رقم ) ٥(توقيع اتفاقييت االندماج املضمنة يف امللحق رقم  .٥

 .اخلليج
 
  يوماً من تاريخ شهر٩٠عدم معارضة دائين شركيت الرياض واخلليج على اندماج تلك الشركتني يف شركة الفنادق خالل  .٦

ويف حال معارضة أولئك الدائنني خالل امليعاد املذكور يظل االندماج موقوفاً إىل أن يتنازل الدائن عن معارضته أو . االندماج
شركة بعدم صحة االعتراض املذكور أو إىل أن تقدم ال على طلب  بناًء"هيئة حسم منازعات الشركات التجارية"إىل أن تقضي 

 . بدين املعترض إن كان آجالً، وإذا مل تقدم معارضة خالل امليعاد املذكور يعترب االندماج نافذاًالشركة ضماناً كافياً للوفاء 
 

إصدار وتسجيل أسهم شركة الفنادق اجلديدة للشركاء يف الشركات املعروض عليها كل حسب حصته املتفق عليها يف إقرار  .٧
 .التنازل

 

 .شركة الفنادق وغري ذلك من املتطلبات القانونية إن وجدتتعديل النظام األساسي والسجل التجاري والتراخيص ل .٨
 

 .ومن املتوقع االنتهاء من عملية االستحواذ خالل أربعة أشهر من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على عملية زيادة رأس املال
 

يستمر يتوقع أن ، و"لفنادق واملناطق السياحيةالشركة السعودية ل"هذا وسيظل اسم الشركة بعد االستحواذ والدمج كما هو حالياً 
أي تغيري بسبب عملية االستحواذ يطرأ  وال يتوقع أنجملس إدارة شركة الفنادق بعد عملية االستحواذ على ما هو عليه حالياً،  تشكيل

ية الدمج، وسيتم االحتفاظ جوهري على اإلدارة العليا يف مجيع الشركات املعروض عليها باستثناء شركيت الرياض واخلليج حني عمل
 .الرياض ولديها نفس العنوان احلايلكما سيظل املركز الرئيسي للشركة يف مدينة . جبميع املوظفني السعوديني



 

 
١٥٦  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

 املطلوب من املسامهني
 :ا يلي القيام مبعملية االستحواذيتعني على املسامهني احلاليني إلمتام 

لطفاً أنظر (تلبية دعوة جملس إدارة الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية للمسامهني النعقاد اجلمعية العامة غري العادية  .١
واستكمال النصاب القانوين النعقاد اجللسة ) دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة: ١امللحق رقم 

عدد من املسامهني على األقل، فإن تعذر للمرة األوىل فبنصاب ٪ من رأس املال ٥٠ ونعدد من املسامهني ميثل والقاضي حبضور
ويف حال تعذر .  من النظام األساسي للشركة٣٢للمرة الثانية وذلك بناًء على املادة ٪ من رأس املال على األقل ٢٥ ونميثل

ادق من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام احلضور، جيوز توكيل أحد املسامهني يف شركة الفن
منوذج : ٢لطفاً أنظر امللحق رقم (بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلساا، وذلك بتعبئة منوذج التوكيل امللحق ذه النشرة 

 .وتوقيعه واملصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوك )التوكيل
 

شركاء آخرين يف شركة الرياض وشركة اخلليج وشركة ملكية  حصصباالستحواذ على وافقة على توصية جملس اإلدارة ملا .٢
مكة وشركة تبوك وشركة النخيل وشركة اخلدمات، واندماج كل من شركيت الرياض واخلليج بالكامل يف شركة الفنادق 

 .تلك الشركتنينتيجة الستحواذ شركة الفنادق على كامل حصص امللكية يف 
 
 شركاء آخرين رياالً سعودياً الستكمال علمية االستحواذ على حصص ١٩٠،٠٦٠،٩٧٠فقة على زيادة رأس املال مبقدار ااملو .٣

 .يف الشركات املعروض عليها
 

  رياال٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ً للشركة اخلاصة بتحديد رأس املال ليصبح ياملوافقة على تعديل املادة السادسة من النظام األساس .٤
 .  رياالً سعوديا٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ًسعودياً بدالً من 

 
 )بطاقة التصويت: ٣لطفاً راجع امللحق رقم (



 

 
١٥٧  

 استخدام زيادة رأس املال واألسهم املصدرةتابع 
 

 

  عملية االستحواذأطراف
ي سيقوم بعملية إصدار يعترب الطرف األول يف عملية االستحواذ هو الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية وهو الطرف الذ

 يف شركة الرياض للفنادق والترفيه نيشركاء آخرفيتمثل يف أما الطرف الثاين . شركاء آخريناألسهم واالستحواذ على حصص 
احملدودة، ويف شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة، ويف شركة مكة للفنادق احملدودة، ويف شركة تبوك للفنادق احملدودة، ويف 

بيع أفراده بالنخيل للمناطق السياحية احملدودة، ويف الشركة السعودية للخدمات الفندقية احملدودة، وهو الطرف الذي سوف يقوم شركة 
 :، مع األخذ يف االعتبار ما يليشركة الفنادقيف على أسهم  احلصول مقابل م ملكيتهصحص

 

 يف الشركات املعروض عليها همحصص مبادلة طريق  يف الشركات املستهدفة عنشركاء آخرينسيتم االستحواذ على حصص  .١
 .بأسهم عادية جديدة تصدرها شركة الفنادق عن طريق زيادة رأس املال

 

 :وفقاً ملعادل تبادل األسهم املبينة يف اجلدول أدناهباألسهم احلصص عملية مبادلة م تتس .٢
 

 معادلة تبادل األسهم): ٩١(اجلدول رقم 

 صة الواحدةعدد األسهم مقابل احل الشركة
 ٩٤،١٩٨ الرياض
 ١٢٠،٢٩٢ اخلليج
 ٢٩،٤٤٧ مكة
 ١١،٦٤٣ تبوك
 ٢٢،١٤١ النخيل
 ٣٥٣،٤٧١ *اخلدمات

  حصة١،٠٠٠عدد األسهم مقابل * 
  شركة الفنادق: املصدر

 

 :ايلبعد االنتهاء من عملية زيادة رأس املال وإصدار األسهم، ستكون ملكية أسهم شركة الفنادق مبينة على النحو الت .٣
 

 ملكية أسهم شركة الفنادق بعد عملية زيادة رأس املال): ٩٢(اجلدول رقم 

 كية بعد زيادة رأس املاللنسبة امل عدد األسهم مالك األسهم
 ٪٧٢,٤٦ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ األسهم احلالية

 ٪٨,١٩ ٥،٦٥١،٨٧٧ شركة الرياضالبائعني يف لشركاء األسهم اليت ستعطى ل
 ٪٨,٨٩ ٦،١٣٤،٩١٠  شركة اخلليجالبائعني يف لشركاءاألسهم اليت ستعطى ل
 ٪٧,٤٣ ٥،١٢٣،٨١٣  شركة مكةالبائعني يفلشركاء األسهم اليت ستعطى ل
 ٪٠,٧٩ ٥٤٧،٢٠٧  شركة تبوكالبائعني يفلشركاء األسهم اليت ستعطى ل
 ٪١,٢٢ ٨٤١،٣٤٩  شركة النخيلالبائعني يفلشركاء األسهم اليت ستعطى ل
 ٪١,٠٢ ٧٠٦،٩٤١  شركة اخلدماتيف  البائعيكلشراألسهم اليت ستعطى ل

 ٪١٠٠,٠٠ ٦٩،٠٠٦،٠٩٧ جمموع األسهم بعد زيادة رأس املال

  حتليل املستشار املايل: املصدر
 

وباملثل، سيكون لشركة الفنادق احلق يف . م٢٠٠٧ سيكون حلملة األسهم املقترح إصدارها احلق يف أرباح شركة الفنادق لعام  .٤
 .  م٢٠٠٧ة يف أرباح الشركات املعروض عليها لعام نصيب حصصها اجلديد

 



 

 
١٥٨  

 املستندات املتوفرة لالطالع
 

 
دينة الرياض خالل فترة  يف حي السفارات مباملستندات التالية متاحة لإلطالع عليها من قبل املسامهني لدى مركز الشركة الرئيسي

 م١٩/١/٢٠٠٨هـ املوافق ١٠/١/١٤٢٩السبت  من يوملنصف عصراً الثامنة صباحاً حىت الساعة الرابعة واالعمل الرمسية من الساعة 
 :للشركة العامة وحىت موعد انعقاد اجلمعية

 
 . وعقد التأسيسالنظام األساسي للشركة .١
 .السجل التجاري .٢
 .إعالن هيئة السوق املالية .٣
 .ملالعلى زيادة رأس اللموافقة موافقة وزارة التجارة على انعقاد اجلمعية العامة غري العادية  .٤
 .ريال سعودي ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠ريال سعودي إىل  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  .٥
 .عقود تشغيل وإدارة جممع األندلس للفلل الفاخرة جبدة وجممع اجلزيرة بدر بالرياض .٦
ركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة شركة الرياض للفنادق والترفيه احملدودة وش: دراسة تقييم صفقة االستحواذ على كل من .٧

وشركة مكة للفنادق احملدودة وشركة النخيل للمناطق السياحية احملدودة وشركة تبوك للفنادق احملدودة والشركة السعودية 
 .) شركة احلميد والنمر لالستشاراتسابقاً(شركة بيت االستشارات الوطين  للخدمات الفندقية احملدودة من إعداد

  مكتببغرض االندماج من إعداد) شراكو(تقييم الشركات الشقيقة للشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية دراسة  .٨
 .اخلراشي لالستشارات اإلدارية

 .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤لشركة الفنادق لألعوام تقارير جملس اإلدارة والقوائم املالية املراجعة  .٩
 .م٢٠٠٦م و٢٠٠٥م و٢٠٠٤وض عليها لألعوام القوائم املالية املراجعة للشركات املعر .١٠

 
 

 االستفسار
 :عند حاجتك لالستفسار، يرجى االتصال على العنوان التايل

 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص

 اململكة العربية السعودية
 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف

 ١١١، حتويلة رقم الشبانات وليد / عناية األستاذ
 ٢٦٤ ، حتويلة رقم أمحد باحارثة/ أو األستاذ



 

 
١٥٩  

 املالحق
 

 

 دعوة حلضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية ملسامهي الشركة): ١(امللحق 
 

ماع اجلمعية العامة سهماً فأكثر حلضور اجت) ٢٠(يسر جملس إدارة الشركة السعودية للفنادق أن يدعو السادة املسامهني الذين ميلكون 
  بعد ظهر االثنني منالرابعة والنصف وذلك يف الساعة فندق الرياض ماريوت، غري العادية واملزمع عقدها بإذن اهللا يف 

 :م، حيث سيتم بإذن اهللا النظر يف جدول األعمال التايل٢٥/٢/٢٠٠٨هـ املوافق ١٨/٢/١٤٢٩
 

عن طريق رفع وذلك  يف الشركات الشقيقة بعض الشركاءلى حصص املوافقة على استحواذ الشركة السعودية للفنادق ع .١
وتعديل املادة  سهم) ١٩،٠٠٦،٠٩٧ (متثلريال ) ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠(ريال إىل ) ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠(رأس مال الشركة من 

 .من النظام األساسي للشركة مبا يعكس هذا التغيري) ٦(
 
 .ملا تقتضيه الئحة احلوكمةاعتماد تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركة، طبقاً  .٢

 
 .، طبقاً للعقود املوقعة ذا اخلصوصإقرار إدارة وتشغيل جممع اجلزيرة بدر بالرياض وجممع األندلس جبدة .٣

 
وجيوز للمساهم أن يوكل عنه مسامهاً آخر ممن هلم حق حضور اجلمعية من غري أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة للحضور 

 ب وكالة خطية معتمدة، واهللا املوفق،،والتصويت، وذلك مبوج
 



 

 
١٦٠  

 املالحقتابع 
 

 

 منوذج التوكيل): ٢(امللحق 
 

 املوقع أدناه، _______________________________________________________أنا املساهم 
  ______________________________سجل جتاري رقم / مبوجب السجل املدين

 وبصفيت أحد مسامهي الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية . هـ____/ ____/ ____ وتاريخ
 سجل _____________________________/  سهماً قد وكلت املساهم_______________واملالك عدد 

 عين يف حضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية للشركة لينوب ______________________________مدين رقم 
 على بنود جدول أعمال اجلمعية نيابة عين والتوقيع والتصويت م٢٥/٢/٢٠٠٨هـ املوافق ١٨/٢/١٤٢٩االثنني   ا يومعقدهاملقرر 

كما يسرى هذا التوكيل لالجتماع الثاين يف حالة تأجيل . على كل املستندات املطلوبة والضرورية والالزمة إلجراءات االجتماع
 .االجتماع

 ...واهللا املوفق 
 

 م__________/ _____/ _____املوافق  هـ __________/ _____/ _____حرر يف 
 

 ________________: التوقيع االسم : التوقيعتصديق
 ____________________:الصفة 
 ____________________:التوقيع 

 
 : مالحظات

يرجى كتابة االسم الكامل كما هو يف شهادة األسهم مع توقيع على التوكيل والتصديق عليه من أحد البنوك أو الغرفة التجارية  .١
 .يأو جهة العمل احلكوم

أو موظفي الشركة أو املكلفني بالقيام  ال حيق توكيل أحد من أعضاء جملس إدارة الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية .٢
 .بصفة دائمة بعمل فين أو إداري حلساا

 .ال حيق توكيل أحد من غري مسامهي الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية .٣
 

 :لى الرقم التايللالستفسار، ميكن االتصال ع
 )٠١ (٤٨٠ ١٦٦٦:  فاكس–) ٠١ (٤٨١ ٦٦٦٦: هاتف

 ١١١، حتويله رقم وليد الشبانات/ عناية األستاذ
 ٢٦٤، حتويله رقم أمحد باحارثة/ أو األستاذ

 
 :أو على الربيد

 الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية
 ١١٤٢٢ الرياض ٥٥٠٠ب . ص

 اململكة العربية السعودية
 
 



 

 
١٦١  

 املالحقبع تا
 

 

 بطاقة التصويت): ٣(امللحق 
 

 .م٢٥/٢/٢٠٠٨هـ املوافق ١٨/٢/١٤٢٩اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 
 _____________________________________________________________ :أنا املساهم

 ______________________________________________ :لرقم املسلسل بكشف حضور املسامهنيا
 _______________________________________: عدد األسهم باألصالة

 ________________________________________:بالوكالة عدد األسهم
 _______________________________):عدد األصوات(مجايل عدد األسهم إ 
 

 غري موافق موافق
 :البند األول

عن طريق رفع رأس مال وذلك  الشركات الشقيقة بعض الشركاء يفاملوافقة على استحواذ الشركة السعودية للفنادق على حصص 
من النظام ) ٦(سهم وتعديل املادة ) ١٩،٠٠٦،٠٩٧ (متثلريال ) ٦٩٠،٠٦٠،٩٧٠(ريال إىل ) ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠(الشركة من 

 .ة مبا يعكس هذا التغيرياألساسي للشرك
 

 
 غري موافق موافق

 :البند الثاين
 .اعتماد تشكيل جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركة، طبقاً ملا تقتضيه الئحة احلوكمة

 
 

 غري موافق موافق
 :البند الثالث

 .ذا اخلصوص، طبقاً للعقود املوقعة إقرار إدارة وتشغيل جممع اجلزيرة بدر بالرياض وجممع األندلس جبدة
 
 

 ___________________لتوقيع ا _______________________________________ :اسم حامل البطاقة
 
 

 : مالحظة
 .اجلمعيةيف يرجى عدم التصويت يف البطاقة إال بعد اإلعالن عن ذلك  .١
تعترب  (√) يف املربع الذي ختتاره باملوافقة أو بغري املوافقة، ويف حال عدم التأشري أو التأشري يف املربعني بعالمة (√) يرجى التأشري بعالمة .٢

 .فقاًموا



 

 
١٦٢  

 املالحقتابع 
 

 

  التنازلإقرار): ٤(امللحق 
 

  ___________ بتاريخ_______صادرة من  ___________ بطاقة أحوال رقم ___________/ ذا أقر أنا
مبا هلا من حقوق وما (ببيعي وتنازيل عن كامل حصصي املذكورة  ___________يف شركة حصة ) ___( لعدد اًبصفيت مالك
سهماً من أسهم شركة ) ______(مقابل عدد ) شراكو(إىل الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية ) تزاماتعليها من ال

على أن يتم إصدار هذه األسهم بعد موافقة هيئة السوق املالية وانتهاء إجراءات نقل ملكية احلصص املذكورة إىل الشركة ) شراكو(
 ".اكوشر"السعودية للفنادق واملناطق السياحية 

 
 

منفردين أو جمتمعني يف التوقيع نيابة عين على مجيع ) وليد حممد الشباناتعبد الرمحن عبد اهللا الدحيم، (وذا أفوض كل من السادة 
 مبا هلا وما عليها من حقوق  املذكورةالعقود واملخالصات وقرارات الشركاء واألوراق الالزمة إلنفاذ هذا التنازل والبيع جلميع حصصي

 وكالة شرعية ختول املفوضني املذكورين باستصدار )خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلقرار (، مع التزامي)شراكو(تزامات إىل وال
وفق الصيغة (ات العالقة احلضور إلنفاذ هذا التنازل أمام كاتب العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية واجلهات الرمسية ذ

 .)املرفقة
 
 

 أو  أي حق يل يف أدعاء الغنب أو الغرروأسقطوقعت هذا اإلقرار بقبويل وموافقيت على حمتواه وااللتزام بتنفيذه، فقد اتاً ملا تقدم، وإثب
كما أن هذا اإلقرار والتنازل عن احلصص أعاله نافذاً من ) شراكو(أو أسهم   الشركة املذكورةيم حصصيالضرر أو طلب إعادة تق

وقد أذنت ملن يشهد واهللا . التزاماً قاطعاً ال رجعة فيه، وسريانه يف مواجهيت ومواجهة خلفائي الشرعيني والقانونينيتارخيه وملزماً يل 
 .خري الشاهدين

 

 م__________/ _____/ _____املوافق  هـ __________/ _____/ _____حرر يف 
  املقر مبا فيه

  / التوقيع
 /  االسم

 

 :شاهد ثاين  :شاهد أول
 / التوقيع / يعالتوق

 /االسم /االسم 
  رقم بطاقة األحوال رقم بطاقة األحوال

 



 

 
١٦٣  

 املالحقتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة الرياض): ٥(امللحق 
 

 ندماج االاتفاقية
  للمناطق السياحية احملدودةالرياضشركة و بني الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية

 
 

 : وبعد، أمجعنيهوالصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحباحلمد هللا رب العاملني 
م ٢٠٠٧/ __/__هـ املوافق ١٤٢٨/ __/__، _______باململكة العربية السعودية يف هذا اليوم  مدينة الرياض يف مت االتفاق

 : كل منبني 
 

 ٥٥٠٠ب .وعنواا ص) ١٠١٠٠١٠٧٢٦( جتاري رقم ، سجلالشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية :الطرف األول
، بصفته ___________/  األستاذاالتفاقية وميثلها يف التوقيع على هذه ٤٨٠١٦٦٦ فاكس ٤٨١٦٦٦٦ هاتف ١١٤٢٢الرياض 

 ).  شركة الفنادق(ويشار إليها فيما بعد بـ ________ 
 

____  ____ب .وعنواا ص) ١٠١٠٠٩٩٤٤٤(اري رقم ، سجل جت احملدودةللفنادق والترفيه الرياضشركة  :الطرف الثاين
، بصفته ___________/  األستاذاالتفاقية وميثلها يف التوقيع على هذه _______ فاكس _________ هاتف ____

 ).الرياضشركة (ويشار إليها فيما بعد بـ ________ 
 

 :متهيد

من عقد ) ١١( من املادة) ٨(، ومبوجب الفقرة الرياضة من رأمسال شرك) ٪٥٠,٤١(حيث أن شركة الفنادق متتلك ما نسبته 
، ورغبة يف توحيد أنشطتهما وزيادة القدرة الرياضالتأسيس فإن شركة الفنادق تتوىل تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية والفنية لشركة 

 بأسهم يف شركة الفنادق الرياضة  مبادلة حصصهم يف شركالرياضالتنافسية هلما فقد عرضت شركة الفنادق على الشركاء يف شركة 
، ووفقا )الشركة الداجمة(وتكون شركة الفنادق هي ) الشركة املندجمة( هي الرياضعن طريق الضم وذلك حبيث تكون شركة 

 وتاريخ ١٨٥لألوضاع املقررة يف الفصل الثاين من الباب العاشر من نظام الشركات الصادر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
شركة  وملا كان العرض املقدم من . هـ٢٣/٠٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم م  هـ١٧/٠٣/١٣٨٥

 :ا ومت اإلجياب والقبول واتفقا على ما يليم فقد التقت إرادالرياضمالك شركة  قد اقترن بقبول الفنادق
 

 مرتلة التمهيد: البند األول
 .افسر بتفسريهي والبنودها  ومتمماهلً  ومكمالمن هذه االتفاقيةيعترب التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ 

 
 االستحواذ: البند الثاين

 يف شركة الفنادق عن طريق الضم طبقا للفصل الثاين من الباب العاشر من نظام الشركات الرياضاتفق الطرفان على دمج شركة 
 الرياضع احلقوق وااللتزامات واملصاحل واملسؤوليات اخلاصة بشركة السعودي، وعليه ومنذ تاريخ االنتهاء من عملية الدمج تتحول مجي

إىل شركة الفنادق وذلك وفقا لألوضاع املقررة لدى وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية وبنود هذه االتفاقية حبيث تصبح 
افة الواجبات وإمتام كافة العقود واحلسابات  وتتعهد بااللتزام بكالرياضشركة الفنادق صاحبة احلق يف مجيع حقوق وأصول شركة 

 .الرياضوااللتزامات والديون املطلوب الوفاء ا واخلاصة بشركة 



 

 
١٦٤  

 املالحقتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة الرياض): ٥(تابع امللحق 
 قيمة الدمج : البند الثالث

 من خالل إصدار أسهم إضافية جديدة هلم الرياضشركة اتفق الطرفان على أن تشتري شركة الفنادق حصص الشركاء اآلخرين يف 
شركة بيت ( على تقرير االستشاريني املكلفني بالدراسة والتقييم  بناًءالرياضيف شركة الفنادق بقدر قيمة حصص كل منهم يف شركة 

، كما مت االتفاق على أن )رية و مكتب اخلراشي لالستشارات اإلدا- شركة احلميد والنمر لالستشارات  سابقاً-االستشارات الوطين 
مخسة وثالثون رياالً سعر السهم لشركة الفنادق والذي سيستخدم الحتساب عدد األسهم مقابل كل حصة يف شركة الرياض سيكون 

 ةويبني اجلدول التايل عدد األسهم اليت سيتم إصدارها من قبل شرك. للسهم الواحد يف شركة الفنادق) ٣٥,١٥(ومخس عشرة هللة 
 : الرياضنادق مقابل حصص كل شريك من الشركاء اآلخرين يف شركة الف
 

عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠صاحب السمو امللكي األمري / بندر بن عبد العزيز آل سعود

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٨,٢٦٩٤١،٩٧٩%١٠شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤صاحب السمو امللكي األمري / منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤أسامة علي ماجد القباين

٣,٣١٣٧٦،٧٩٢%٤فهد حممد صاحل العذل

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢حممد إبراهيم عبد اهللا الغامدي 

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢ناصر عساف احلسني العساف

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢عبد اهللا حممد إبراهيم العيسى

١,٦٥١٨٨،٣٩٦%٢هيف بن حممد بن عبود

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١صاحب السمو امللكي األمري / ناصر بن فهد الفيصل

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١حياة عبد اهللا حممد جليدان

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١علي عبد العزيز علي التوجيري

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١عمار عبد العزيز علي التوجيري

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١شركة اجلميح القابضة

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١حممد ناصر جاراهللا اجلاراهللا

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١صاحل بن مطلق بن ناصر احلناكي

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١ناصر حممد ناصر السعوي

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١فهد عبد العزيز حممد الزبن

٠,٨٣٩٤،١٩٨%١جمموعة بن الدن السعودية

٤٩,٥٩٥،٦٥١،٨٧٧%٦٠اجملموع 

 
 اإلجراءات : البند الرابع

مع مراعاة شروط هذه االتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون وبذل كل اجلهود الجناز اإلجراءات الالزمة إلمتام عملية الدمج بني الشركتني 
للشركات بوزارة التجارة والصناعة وكافة اجلهات املعنية باألمر، وال جيوز ألي اإلدارة العامة هيئة السوق املالية وواحلصول على موافقة 

منهما التأخري أو املماطلة يف ذلك دون أسباب معقولة على أن يتم نشر قرار اجلمعية العامة لشركة الفنادق يف اجلريدة الرمسية وفقا 
 .من نظام الشركات يف أسرع وقت ممكن) ٢١٥(للمادة 



 

 
١٦٥  

 قاملالحتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة الرياض): ٥(تابع امللحق 
 التزامات شركة الفنادق: البند اخلامس

 :اتفق الطرفان على أن التزام شركة الفنادق مشروط باستيفاء كامل الشروط الواردة يف هذه االتفاقية، وأمهها
 . وجب هذه االتفاقية أو املالحق املتعلقة اتلتزم شركة الفنادق بتنفيذ مجيع البنود والتعهدات اليت التزمت ا مب .١
 . تلتزم شركة الفنادق باستصدار قرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق .٢
صلة تلتزم شركة الفنادق باستكمال متطلبات موافقة هيئة السوق املالية ووزارة التجارة والصناعة واجلهات النظامية ذات ال .٣

 .بعملية الدمج
 : تلتزم شركة الفنادق عند إمتام عملية الدمج بني الشركتني مبا يلي .٤

القيام جبميع األمور الالزمة لنشر قرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق  - أ
كمال الدمج وإجراء التغيريات يف يف اجلريدة الرمسية وتعديل السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة إل

 . رأس مال شركة الفنادق
 لدى وزارة التجارة والصناعة ومجيع الرياضالقيام جبميع اإلجراءات الالزمة إللغاء السجل التجاري لشركة  - ب

 .اجلهات الرمسية ذات الصلة
 .الرياضلشركة ) إن وجدت(القيام جبميع اإلجراءات إللغاء أو تعديل السجالت الفرعية  - ت
 بإشعار مصلحة الزكاة والدخل حسبما يكون الزما لتمكني الرياضالتأكد من قيام شركة الفنادق وشركة  - ث

 .حماسيب شركة الفنادق من إعداد القوائم املالية اليت توضح عملية االندماج
 .القيام بأي إجراء يكون ضروريا لتنفيذ االلتزامات املشمولة ضمن هذه االتفاقية - ج
 . مال اإلضافية الالزمة لتحقيق الدمج حمل االتفاقيةالقيام جبميع األع - ح

 
  الرياضالتزامات شركة : البند السادس

 بتنفيذ مجيع البنود والتعهدات اليت التزمت ا مبوجب هذه االتفاقية أو املالحق املتعلقة ا وذلك قبل أو الرياضتلتزم شركة  .١
 .عند االنتهاء من عملية الدمج

 حالة اعتراض أي دائن من دائنيها على عملية الدمج باحلصول على تنازل من الدائن املعترض أو تقدمي  يفالرياض تلتزم شركة  .٢
حكم من احملكمة املختصة بأن هذا االعتراض غري صحيح أو توفري الضمان الكايف لسداد الدين موضوع اعتراض الدائن إذا مل 

 . يصبح مستحقا أو مستوجب الدفع
 . الضمانات اليت قدمتها عند تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية لتنفيذ عملية االندماج صحيحة بأن الرياضتلتزم شركة  .٣

 
 :االلتزامات املشتركة: البند السابع

 بعد التوقيع على هذه االتفاقية وحىت تاريخ إمتام عملية الدمج بني الشركتني مبا الرياضتلتزم كل من شركة الفنادق وشركة  - أ
 :يلي

 . م أو أي ميزانية الحقة، وإدارة أعماهلا بالشكل االعتيادي الطبيعي٢٠٠٧تبعا مليزانيتها لعام إدارة أعماهلا  .١
 .ا السابقةااالحتفاظ بدفاتر احلسابات والسجالت حسب الشكل االعتيادي مبا ينسجم مع ممارس .٢
أسيس شركة الفنادق جيب على شركة  بتعديل عقد تالرياضباستثناء قرار اجلمعية العامة ملسامهي شركة الفنادق وقرار شركة  .٣

 االمتناع عن تعديل بنود عقود تأسيسها أو القيام بأي اندماج أو احتاد مع أي شخص آخر أو الدخول يف أي اتفاقية الرياض
بيع أو حتويل أو إعطاء خيار منح أي أصول جوهرية أو القيام بإجراء تعديل يف طبيعة العمل أو الدخول يف أي اتفاقية لتملك 

 .أي أصول أو ممتلكات غري متوافقة مع سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل



 

 
١٦٦  

 املالحقتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة الرياض): ٥(تابع امللحق 
 أي تغيري يف عدد احلصص سواء بزيادة أو نقصان يف رأس املال أو املوافقة على حتويل احلصص إىل الرياضعدم إجراء شركة  .٤

 أو تقدمي قرض أو دفعة الرياضأو املوافقة ألي شخص بشراء أو حتويل أي حق أو التزام متعلق حبصص شركة شخص آخر 
 .ألي شخص

 ألي مدير حايل أو سابق أو موظف أو رجل مبيعات اًعدم إجراء أي تغيري يف التعويض املستوجب أو الذي سيصبح مستوجب .٥
أو اليت تكون يف سياق )  م٢٠٠٧ن ضمن احلدود املوضوعية يف امليزانية للعام باستثناء التغيريات اليت تكو(أو مستشار أو وكيل 

 . مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل أو التغيريات املطلوبة تبعا للعقود السارية والسابقة لتاريخ التوقيع أو مبوجب النظام املطبق
باستثناء الدين أو االلتزام أو املسؤوليات الناشئة يف سياق  أي مديونية أو التزام أو مسؤوليات الرياضعدم تكبد أو حتمل شركة  .٦

 .مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
عدم إجراء أي تعديل أو تغيري يف أي اتفاقية ترخيص قائمة أو عالمة جتارية غري تلك التعديالت أو التغيريات اليت جتري يف  .٧

 .سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
أي عقد جوهري أو إجراء أي تعديل جوهري ألي من العقود اجلوهرية باستثناء تلك اليت تندرج يف سياق عدم الدخول يف  .٨

 .مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
 . احملافظة على مجيع املمتلكات واألصول وصيانتها جيدا وبشكل منتظم باستثناء اهلالك والتلف الطبيعي .٩
 السارية عن تاريخ التوقيع بنفس قيمة التامني السابقة لتاريخ التوقيع وبنفس حاالت االحتفاظ بالشكل الفعال لعقود التامني .١٠

 .وأنواع املخاطر املغطاة
 الرياضعدم الدفع أو تقدمي أي قروض أو أموال أو السماح خبلق أي مديونية جتاه مسامهي شركة الفنادق أو شركاء شركة  .١١

 .يلزم لألنشطة االعتيادية للعمل ابأي حال من األحوال أو جتاه أي شخص آخر خبالف م
 

 : ألي سبب من األسباب القيام مبا يلياالندماج يف حالة عدم إمتام عملية الرياضتلتزم كل من شركة الفنادق وشركة  - ب
سرع التعاون حبسن النية الختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة وضع الطرفني إىل الوضع الذي كانوا عليه قبل إبرام هذه االتفاقية وبأ .١

 .وقت ممكن
توفري املساعدة الالزمة لألطراف األخرى إللغاء أي حتويل أو تنازل أو موافقة مطلوبة مبوجب هذه االتفاقية ومت احلصول عليها  .٢

 .من أو بالنيابة عن أي طرف آخر مرتبط باالتفاقية
ء الشركة األخرى سواء كان ذلك عدم القيام أو التشجيع أو املشاركة يف أي اتفاقيات أو مفاوضات مع أي عميل من عمال .٣

 . بشكل مباشر أو من خالل أي من ممثليها أو وكالئها دف إغرائهم للعمل التجاري مع هؤالء العمالء
 
 من وقوع الضرر بعد تقدمي  يوماًستني ) ٦٠( بتعويض الشركة املتضررة خالل الرياضتلتزم كل من شركة الفنادق وشركة  - ت

 :ي خسارة تنشأ أو تكون ناجتة عن الطرف املتضرر مطالبته عن أ
 . أي إخالل للضمانات الواردة يف هذه االتفاقية أو يف أي مالحق أخرى مرتبطة ا .١
مجيع األعمال والقضايا واإلجراءات والطلبات والتقديرات والتقوميات واألحكام والتكاليف واملصاريف املتكبدة نتيجة إلخالهلا  .٢

 . ببنود هذه االتفاقية
خاطئ ألصول وخصوم أي من الشركتني أو تقدمي بيانات كاذبة أو مزورة دف محل الشركة األخرى إلمتام عملية أي تقييم  .٣

 .الدمج
 .ويف حالة عدم املوافقة على عملية التعويض أو التفاهم بني الطرفني على قيمته يكون التقدير عن طريق التحكيم

 



 

 
١٦٧  

 املالحقتابع 
 

 

 دماج مع شركة الرياضاتفاقية االن): ٥(تابع امللحق 
 السرية: البند الثامن

هم وحماسبيهم أن حيتفظوا بسرية كل ي يطلبوا من حماميوأن احملافظة على السرية الرياضيستوجب على كل من شركة الفنادق وشركة 
كما ال جيوز ) اريةإال إذا كانت هذه املعلومات معلومة لدى اجلمهور أو منشورة من مصادر جت(املعلومات اليت يتم احلصول عليها 

 ويف حالة عدم إمتام ،القيام بأي عملية نسخ ألي مستندات واالحتفاظ ا إال إذا مت االتفاق عليها بشكل صريح وكتايب من قبلهما
ختص الطرف اآلخر كما الدمج موضوع هذه االتفاقية فعلى كل طرف أن يعيد إىل الطرف اآلخر مجيع املستندات األصلية اليت 

 .  إتالف صورهاليهيستوجب ع
 

 أحكام عامة : البند التاسع
 التنازل - أ

 دون املوافقة الكتابية املسبقة  لطرف ثالث التنازل عن حقوقه أو التزاماته مبوجب هذه االتفاقيةألي من أطراف هذه االتفاقيةال جيوز 
التفاقية أو خلفائهم أو املتنازل إليهم كما ال مينح أي شخص سواء بشكل صريح أو ضمين غري األطراف يف هذه ا. من الطرف اآلخر

أو وكالئهم الشرعيني أية حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مسئوليات تقع مبوجب هذه االتفاقية أو بسببها وتكون حقوق ومزايا 
 .وواجبات والتزامات كل طرف يف هذه االتفاقية ملزمة على خلفائهم العام واملتنازل إليهم

 
 اإلشعارات  - ب

 إشعار أو موافقة أو طلب أو ادعاء أو متطلبات أو تعليمات مبوجب هذه االتفاقية كتابيا ويسلم أو يرسل للطرف املعين عرب يكون أي
الربيد املسجل أو الربيد السريع مع إشعار تأكيد أو عرب الفاكس على عنوانه أو رقم الفاكس املدون حتت موضع توقيعه أدناه معه إشعار 

 وإذا مت اإلشعار بأي وسيلة من ،ألي عنوان أو رقم فاكس آخر حيدده أي طرف من وقت آلخر وفقا هلذا البندتأكيد باالستالم أو 
 . الوسائل املشار إليها فيعترب قد مت استالمه

 
 تكاليف عملية االندماج - ت

ستشارين القانونيني وحماسيب يتحمل كل من الطرفني مصاريفه املتعلقة بتحضري وإبرام وتسليم هذه االتفاقية ويشمل ذلك تكاليف امل
 كافة التكاليف واملصاريف ل ومع ذلك فمن املتفق عليه أن شركة الفنادق تتحم،أطراف االتفاقية ووسطائهم ومستشاريهم املاليني

الصناعة على اخلاصة باحلصول على املوافقات النظامية املتعلقة بالدمج واليت تشمل موافقة اإلدارة العامة للشركات يف وزارة التجارة و
 .قرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق وإمتام السجالت والنشر يف اجلريدة الرمسية

  
  القانون الواجب التطبيق - ث

 .ختضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة السارية يف اململكة العربية السعودية
 
 :املنازعات - ج

زاع خبصوص هذه االتفاقية مبا يف ذلك نشوئها أو صحتها أو إائها حيال الرتاع إىل التحكيم للنظر فيه والبت يف يف حالة نشوء أي ن
 .الرتاع بشكل ائي



 

 
١٦٨  

 املالحقتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة الرياض): ٥(تابع امللحق 

  االتفاقيةنسخ : البند العاشر
اق الطرفني بشأن موضوعها وحتل حمل كافة االتفاقيات واملفامهات السابقة خبصوص هذا حررت هذه االتفاقية من نسختني متثل اتف

 . وعليه ال يتم تعديلها أو تغيريها إال باتفاق كال الطرفني كتابياً،املوضوع سواء كانت كتابية أو شفهية
 
ا  املكان والزمان املذكورين يف مستهلهذه االتفاقية يفعلى هبالتوقيع املندوبان املفوضان عن الطرفني قام  وإشهادا عليه ا تقدمملتوثيقا و

 .ونظاما شرعاً االلتزام ل وسلم لكل طرف نسخة
 

 واهللا ويل التوفيق،،،
 
 

 الرياض   شركة  شركة الفنادق                                   
 _________________: وميثلها    _____________: وميثلها 

 
  ..........................................:االسم ............................                 .:........:االسم

 
  ..........................................:           التوقيع: ........................................التوقيع

 



 

 
١٦٩  

 املالحقتابع 
 

 

 ع شركة اخلليجاتفاقية االندماج م): ٦(امللحق 
 

 ندماج االاتفاقية
 شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودةو بني الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية

 
 

 : أمجعني وبعدهاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحب
م ٢٠٠٧/ __/__هـ املوافق ١٤٢٨/ __/__، _______ة السعودية يف هذا اليوم باململكة العربي مدينة الرياض يف مت االتفاق

 : كل منبني 
 

 ٥٥٠٠ب .وعنواا ص) ١٠١٠٠١٠٧٢٦(، سجل جتاري رقم الشركة السعودية للفنادق واملناطق السياحية :الطرف األول
، بصفته ___________/  األستاذةاالتفاقي وميثلها يف التوقيع على هذه ٤٨٠١٦٦٦ فاكس ٤٨١٦٦٦٦ هاتف ١١٤٢٢الرياض 

 ).  شركة الفنادق(ويشار إليها فيما بعد بـ ________ 
 

____  ____ب .وعنواا ص) ١٠١٠٠٧٤٨٠٠(، سجل جتاري رقم شركة اخلليج للمناطق السياحية احملدودة :الطرف الثاين
، بصفته ___________/ ستاذ األاالتفاقية وميثلها يف التوقيع على هذه ________ فاكس ______ هاتف ____

 ).شركة اخلليج(ويشار إليها فيما بعد بـ ________ 
 

 :متهيد

من عقد ) ١١( من املادة) ٨(من رأمسال شركة اخلليج، ومبوجب الفقرة %) ٥٠,٤٩(حيث أن شركة الفنادق متتلك ما نسبته 
، ورغبة يف توحيد أنشطتهما وزيادة القدرة اخلليجية لشركة التأسيس فإن شركة الفنادق تتوىل تقدمي اخلدمات املالية واإلدارية والفن

 بأسهم يف شركة الفنادق اخلليج مبادلة حصصهم يف شركة اخلليجالتنافسية هلما فقد عرضت شركة الفنادق على الشركاء يف شركة 
، ووفقا لألوضاع )ركة الداجمةالش(وتكون شركة الفنادق هي ) الشركة املندجمة( هي اخلليجعن طريق الضم وذلك حبيث تكون شركة 

 ١٧/٠٣/١٣٨٥ وتاريخ ١٨٥املقررة يف الفصل الثاين من الباب العاشر من نظام الشركات الصادر مبوجب قرار جملس الوزراء رقم 
  قد اقترن بقبولشركة الفنادق وملا كان العرض املقدم من . هـ٢٣/٠٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/واملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم م هـ

 :ا ومت اإلجياب والقبول واتفقا على ما يليم فقد التقت إرادمالك شركة اخلليج
 

 مرتلة التمهيد: البند األول
 .افسر بتفسريهي والبنودها  ومتمماهلً  ومكماليعترب التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية

 
 االستحواذ: البند الثاين

يف شركة الفنادق عن طريق الضم طبقا للفصل الثاين من الباب العاشر من نظام الشركات اتفق الطرفان على دمج شركة اخلليج 
السعودي، وعليه ومنذ تاريخ االنتهاء من عملية الدمج تتحول مجيع احلقوق وااللتزامات واملصاحل واملسؤوليات اخلاصة بشركة اخلليج 

جارة والصناعة وهيئة السوق املالية وبنود هذه االتفاقية حبيث تصبح إىل شركة الفنادق وذلك وفقا لألوضاع املقررة لدى وزارة الت
شركة الفنادق صاحبة احلق يف مجيع حقوق وأصول شركة اخلليج وتتعهد بااللتزام بكافة الواجبات وإمتام كافة العقود واحلسابات 

 .وااللتزامات والديون املطلوب الوفاء ا واخلاصة بشركة اخلليج
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 املالحقتابع 
 

 

 اتفاقية االندماج مع شركة اخلليج): ٦(امللحق تابع 
 قيمة الدمج : البند الثالث

اتفق الطرفان على أن تشتري شركة الفنادق حصص الشركاء اآلخرين يف شركة اخلليج من خالل إصدار أسهم إضافية جديدة هلم يف 
شركة بيت (الستشاريني املكلفني بالدراسة والتقييم  على تقرير اشركة الفنادق بقدر قيمة حصص كل منهم يف شركة اخلليج بناًء

، كما مت االتفاق على أن ) و مكتب اخلراشي لالستشارات اإلدارية- شركة احلميد والنمر لالستشارات  سابقاً-االستشارات الوطين 
مخسة وثالثون رياالً  سعر السهم لشركة الفنادق والذي سيستخدم الحتساب عدد األسهم مقابل كل حصة يف شركة اخلليج سيكون

 ةويبني اجلدول التايل عدد األسهم اليت سيتم إصدارها من قبل شرك. للسهم الواحد يف شركة الفنادق) ٣٥,١٥(ومخس عشرة هللة 
 : الفنادق مقابل حصص كل شريك من الشركاء اآلخرين يف شركة اخلليج

 
عدد األسهم املصدرة من شركة الفنادق    *نسبة امللكية عدد احلصص اسم الشريك / الشريكة 

١٤,٥٦١،٨٠٤،٣٨٧%١٥املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٩,٧١١،٢٠٢،٩٢٥%١٠املؤسسة العامة للتقاعد

٤,٨٥٦٠١،٤٦٢%٥شركة حممد إبراهيم العيسى وأوالده

٣,٨٨٤٨١،١٧٠%٤مطلق الصاحل املطلق احلناكي

٢,٩١٣٦٠،٨٧٧%٣فهد حممد صاحل العذل

١,٩٤٢٤٠،٥٨٥%٢صاحب السمو امللكي األمري / منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١صاحب السمو امللكي األمري / خالد بن مساعد بن عبد الرمحن آل سعود

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١حممد عبد اهللا احلماد

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١ناصر بن إبراهيم الرشيد

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١شركة الثماد للتجارة واملقاوالت 

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١شركة اجلميح القابضة

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١صالح إبراهيم بن صاحل احلجيالن

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد العزيز عبد اهللا املوسى

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١ورثة عبد اللطيف العيسى

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١علي عبد العزيز عبد الرمحن املسند

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد اهللا العلي أبا اخليل

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١حممد بن إبراهيم الغامدي 

٠,٩٧١٢٠،٢٩٢%١عبد اهللا حممد العيسى

٤٩,٥١٦،١٣٤،٩١٠%٥١اجملموع 

 
 اإلجراءات : البند الرابع

ان بالتعاون وبذل كل اجلهود الجناز اإلجراءات الالزمة إلمتام عملية الدمج بني الشركتني مع مراعاة شروط هذه االتفاقية يلتزم الطرف
اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وكافة اجلهات املعنية باألمر، وال جيوز ألي هيئة السوق املالية وواحلصول على موافقة 

عقولة على أن يتم نشر قرار اجلمعية العامة لشركة الفنادق يف اجلريدة الرمسية وفقا منهما التأخري أو املماطلة يف ذلك دون أسباب م
 .من نظام الشركات يف أسرع وقت ممكن) ٢١٥(للمادة 
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 اتفاقية االندماج مع شركة اخلليج): ٦(امللحق تابع 

 التزامات شركة الفنادق: البند اخلامس
 :م شركة الفنادق مشروط باستيفاء كامل الشروط الواردة يف هذه االتفاقية، وأمههااتفق الطرفان على أن التزا

 . تلتزم شركة الفنادق بتنفيذ مجيع البنود والتعهدات اليت التزمت ا مبوجب هذه االتفاقية أو املالحق املتعلقة ا .١
 . بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادقتلتزم شركة الفنادق باستصدار قرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني  .٢
تلتزم شركة الفنادق باستكمال متطلبات موافقة هيئة السوق املالية ووزارة التجارة والصناعة واجلهات النظامية ذات الصلة  .٣

 .بعملية الدمج
 : تلتزم شركة الفنادق عند إمتام عملية الدمج بني الشركتني مبا يلي .٤

قرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق يف القيام جبميع األمور الالزمة لنشر  - أ
اجلريدة الرمسية وتعديل السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة إلكمال الدمج وإجراء التغيريات يف رأس 

 . مال شركة الفنادق
ليج لدى وزارة التجارة والصناعة ومجيع القيام جبميع اإلجراءات الالزمة إللغاء السجل التجاري لشركة اخل - ب

 .اجلهات الرمسية ذات الصلة
 .لشركة اخلليج) إن وجدت(القيام جبميع اإلجراءات إللغاء أو تعديل السجالت الفرعية  - ت
التأكد من قيام شركة الفنادق وشركة اخلليج بإشعار مصلحة الزكاة والدخل حسبما يكون الزما لتمكني  - ث

 . إعداد القوائم املالية اليت توضح عملية االندماجحماسيب شركة الفنادق من
 .القيام بأي إجراء يكون ضروريا لتنفيذ االلتزامات املشمولة ضمن هذه االتفاقية - ج
 . القيام جبميع األعمال اإلضافية الالزمة لتحقيق الدمج حمل االتفاقية - ح

 
 التزامات شركة اخلليج : البند السادس

ع البنود والتعهدات اليت التزمت ا مبوجب هذه االتفاقية أو املالحق املتعلقة ا وذلك قبل أو عند تلتزم شركة اخلليج بتنفيذ مجي .١
 .االنتهاء من عملية الدمج

 تلتزم شركة اخلليج يف حالة اعتراض أي دائن من دائنيها على عملية الدمج باحلصول على تنازل من الدائن املعترض أو تقدمي  .٢
 بأن هذا االعتراض غري صحيح أو توفري الضمان الكايف لسداد الدين موضوع اعتراض الدائن إذا مل حكم من احملكمة املختصة

 . يصبح مستحقا أو مستوجب الدفع
 . تلتزم شركة اخلليج بأن الضمانات اليت قدمتها عند تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية لتنفيذ عملية االندماج صحيحة .٣

 
 :شتركةااللتزامات امل: البند السابع

تلتزم كل من شركة الفنادق وشركة اخلليج بعد التوقيع على هذه االتفاقية وحىت تاريخ إمتام عملية الدمج بني الشركتني مبا  - أ
 :يلي

 . م أو أي ميزانية الحقة، وإدارة أعماهلا بالشكل االعتيادي الطبيعي٢٠٠٧إدارة أعماهلا تبعا مليزانيتها لعام  .١
 .ا السابقةاوالسجالت حسب الشكل االعتيادي مبا ينسجم مع ممارساالحتفاظ بدفاتر احلسابات  .٢
باستثناء قرار اجلمعية العامة ملسامهي شركة الفنادق وقرار شركة اخلليج بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق جيب على شركة  .٣

خر أو الدخول يف أي اتفاقية بيع اخلليج االمتناع عن تعديل بنود عقود تأسيسها أو القيام بأي اندماج أو احتاد مع أي شخص آ
أو حتويل أو إعطاء خيار منح أي أصول جوهرية أو القيام بإجراء تعديل يف طبيعة العمل أو الدخول يف أي اتفاقية لتملك أي 

 .أصول أو ممتلكات غري متوافقة مع سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
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 ندماج مع شركة اخلليجاتفاقية اال): ٦(امللحق تابع 
عدم إجراء شركة اخلليج أي تغيري يف عدد احلصص سواء بزيادة أو نقصان يف رأس املال أو املوافقة على حتويل احلصص إىل  .٤

شخص آخر أو املوافقة ألي شخص بشراء أو حتويل أي حق أو التزام متعلق حبصص شركة اخلليج أو تقدمي قرض أو دفعة 
 .ألي شخص

 ألي مدير حايل أو سابق أو موظف أو رجل مبيعات اً تغيري يف التعويض املستوجب أو الذي سيصبح مستوجبعدم إجراء أي .٥
أو اليت تكون يف سياق )  م٢٠٠٧باستثناء التغيريات اليت تكون ضمن احلدود املوضوعية يف امليزانية للعام (أو مستشار أو وكيل 

 . املطلوبة تبعا للعقود السارية والسابقة لتاريخ التوقيع أو مبوجب النظام املطبقمزاولة األنشطة االعتيادية للعمل أو التغيريات 
عدم تكبد أو حتمل شركة اخلليج أي مديونية أو التزام أو مسؤوليات باستثناء الدين أو االلتزام أو املسؤوليات الناشئة يف سياق  .٦

 .مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
 يف أي اتفاقية ترخيص قائمة أو عالمة جتارية غري تلك التعديالت أو التغيريات اليت جتري يف عدم إجراء أي تعديل أو تغيري .٧

 .سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
عدم الدخول يف أي عقد جوهري أو إجراء أي تعديل جوهري ألي من العقود اجلوهرية باستثناء تلك اليت تندرج يف سياق  .٨

 .ة للعملمزاولة األنشطة االعتيادي
 . احملافظة على مجيع املمتلكات واألصول وصيانتها جيدا وبشكل منتظم باستثناء اهلالك والتلف الطبيعي .٩
االحتفاظ بالشكل الفعال لعقود التامني السارية عن تاريخ التوقيع بنفس قيمة التامني السابقة لتاريخ التوقيع وبنفس حاالت  .١٠

 .وأنواع املخاطر املغطاة
تقدمي أي قروض أو أموال أو السماح خبلق أي مديونية جتاه مسامهي شركة الفنادق أو شركاء شركة اخلليج عدم الدفع أو  .١١

 .يلزم لألنشطة االعتيادية للعمل بأي حال من األحوال أو جتاه أي شخص آخر خبالف ما
 
 :األسباب القيام مبا يلي ألي سبب من االندماجتلتزم كل من شركة الفنادق وشركة اخلليج يف حالة عدم إمتام عملية  - ب

التعاون حبسن النية الختاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة وضع الطرفني إىل الوضع الذي كانوا عليه قبل إبرام هذه االتفاقية وبأسرع  .١
 .وقت ممكن

 احلصول عليها توفري املساعدة الالزمة لألطراف األخرى إللغاء أي حتويل أو تنازل أو موافقة مطلوبة مبوجب هذه االتفاقية ومت .٢
 .من أو بالنيابة عن أي طرف آخر مرتبط باالتفاقية

عدم القيام أو التشجيع أو املشاركة يف أي اتفاقيات أو مفاوضات مع أي عميل من عمالء الشركة األخرى سواء كان ذلك  .٣
 . الءبشكل مباشر أو من خالل أي من ممثليها أو وكالئها دف إغرائهم للعمل التجاري مع هؤالء العم

 
 من وقوع الضرر بعد تقدمي  يوماًستني ) ٦٠(تلتزم كل من شركة الفنادق وشركة اخلليج بتعويض الشركة املتضررة خالل  - ت

 :الطرف املتضرر مطالبته عن أي خسارة تنشأ أو تكون ناجتة عن 
 . أي إخالل للضمانات الواردة يف هذه االتفاقية أو يف أي مالحق أخرى مرتبطة ا .١
عمال والقضايا واإلجراءات والطلبات والتقديرات والتقوميات واألحكام والتكاليف واملصاريف املتكبدة نتيجة إلخالهلا مجيع األ .٢

 . ببنود هذه االتفاقية
أي تقييم خاطئ ألصول وخصوم أي من الشركتني أو تقدمي بيانات كاذبة أو مزورة دف محل الشركة األخرى إلمتام عملية  .٣

 .الدمج
 .م املوافقة على عملية التعويض أو التفاهم بني الطرفني على قيمته يكون التقدير عن طريق التحكيم عدويف حال
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 اتفاقية االندماج مع شركة اخلليج): ٦(امللحق تابع 
 السرية: البند الثامن

هم وحماسبيهم أن حيتفظوا بسرية كل ي حمامي يطلبوا منوأنيستوجب على كل من شركة الفنادق وشركة اخلليج احملافظة على السرية 
كما ال جيوز ) إال إذا كانت هذه املعلومات معلومة لدى اجلمهور أو منشورة من مصادر جتارية(املعلومات اليت يتم احلصول عليها 

 ويف حالة عدم إمتام ،القيام بأي عملية نسخ ألي مستندات واالحتفاظ ا إال إذا مت االتفاق عليها بشكل صريح وكتايب من قبلهما
ختص الطرف اآلخر كما الدمج موضوع هذه االتفاقية فعلى كل طرف أن يعيد إىل الطرف اآلخر مجيع املستندات األصلية اليت 

 .  إتالف صورهايستوجب عليه
 

 أحكام عامة : البند التاسع
 التنازل - أ

 دون املوافقة الكتابية املسبقة  لطرف ثالث مبوجب هذه االتفاقية التنازل عن حقوقه أو التزاماتهألي من أطراف هذه االتفاقيةال جيوز 
كما ال مينح أي شخص سواء بشكل صريح أو ضمين غري األطراف يف هذه االتفاقية أو خلفائهم أو املتنازل إليهم . من الطرف اآلخر

التفاقية أو بسببها وتكون حقوق ومزايا أو وكالئهم الشرعيني أية حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مسئوليات تقع مبوجب هذه ا
 .وواجبات والتزامات كل طرف يف هذه االتفاقية ملزمة على خلفائهم العام واملتنازل إليهم

 
 اإلشعارات  - ب

يكون أي إشعار أو موافقة أو طلب أو ادعاء أو متطلبات أو تعليمات مبوجب هذه االتفاقية كتابيا ويسلم أو يرسل للطرف املعين عرب 
يد املسجل أو الربيد السريع مع إشعار تأكيد أو عرب الفاكس على عنوانه أو رقم الفاكس املدون حتت موضع توقيعه أدناه معه إشعار الرب

 وإذا مت اإلشعار بأي وسيلة من ،تأكيد باالستالم أو ألي عنوان أو رقم فاكس آخر حيدده أي طرف من وقت آلخر وفقا هلذا البند
 .  فيعترب قد مت استالمهالوسائل املشار إليها

 
 تكاليف عملية االندماج - ت

يتحمل كل من الطرفني مصاريفه املتعلقة بتحضري وإبرام وتسليم هذه االتفاقية ويشمل ذلك تكاليف املستشارين القانونيني وحماسيب 
 كافة التكاليف واملصاريف ل ومع ذلك فمن املتفق عليه أن شركة الفنادق تتحم،أطراف االتفاقية ووسطائهم ومستشاريهم املاليني

اخلاصة باحلصول على املوافقات النظامية املتعلقة بالدمج واليت تشمل موافقة اإلدارة العامة للشركات يف وزارة التجارة والصناعة على 
 . الرمسيةقرار اجلمعية العامة غري العادية للمسامهني بتعديل عقد تأسيس شركة الفنادق وإمتام السجالت والنشر يف اجلريدة 

 
  القانون الواجب التطبيق - ث

 .ختضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة السارية يف اململكة العربية السعودية
 
 املنازعات - ج

يف حالة نشوء أي نزاع خبصوص هذه االتفاقية مبا يف ذلك نشوئها أو صحتها أو إائها حيال الرتاع إىل التحكيم للنظر فيه والبت يف 
 ائيالرتاع بشكل. 
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 نسخ االتفاقية : البند العاشر
حررت هذه االتفاقية من نسختني متثل اتفاق الطرفني بشأن موضوعها وحتل حمل كافة االتفاقيات واملفامهات السابقة خبصوص هذا 

 .ه ال يتم تعديلها أو تغيريها إال باتفاق كال الطرفني كتابياً وعلي،املوضوع سواء كانت كتابية أو شفهية
 
ا  املكان والزمان املذكورين يف مستهلهعلى هذه االتفاقية يفبالتوقيع املندوبان املفوضان عن الطرفني قام  وإشهادا عليه ا تقدمملتوثيقا و

 .ونظاما شرعاً االلتزام ل وسلم لكل طرف نسخة
 

 ،واهللا ويل التوفيق،،
 
 
 

    شركة اخلليج شركة الفنادق                                   
 _________________: وميثلها    _____________: وميثلها 
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