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 2010ٜٛيٝ٘  13

 تقرير المحاسب القانوني
 عن فحص التقارير المالية األولية

 

 احملرتَني      المساهمين/ إىل ايشاد٠ 

 ايشعٛد١ٜ يًفٓادم ٚاملٓاطل ايشٝاح١ٝ ايشسن١

 شسن١ َشا١ُٖ سعٛد١ٜ

 

 ايشالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ ،

 

نُا  للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحيةيكد فحصٓا قائ١ُ املسنز املايٞ املٛحد٠ املسفك١ 

ذيو ايتازٜخ ٚقائ١ُ ٚقائ١ُ ايدخٌ املٛحد٠ يألشٗس ايجالث١ املٓت١ٝٗ يف  2010ْٜٛٝ٘  30ٖٞ عًٝ٘ يف 

املعترب٠ جزءًا َٔ ٖرٙ ايكٛائِ ٚاملعد٠ ( 3)إىل زقِ ( 1)ايتدفكات ايٓكد١ٜ املٛحد٠ ٚاإلٜضاحات َٔ زقِ 

َٔ قبٌ ايشسن١ ٚاملكد١َ يٓا َع ناف١ املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت طًبٓاٖا ٚنإ فحصٓا حمدٚدًا ٚفكًا 

 . بٌ اهلٝئ١ ايشعٛد١ٜ يًُحاسبني ايكإْْٛٝٛ ملعٝاز فحص ايتكازٜس املاي١ٝ األٚي١ٝ ايصادز َٔ ق

 

ٜٚتهٕٛ ايفحص احملدٚد بصف١ أساس١ٝ َٔ تطبٝل إجساءات حت١ًًٝٝ ع٢ً املعًَٛات املاي١ٝ 

ٚاالستفشازات َٔ إداز٠ ايشسن١ عٔ األَٛز احملاسب١ٝ ، ٜٚعد ٖرا ايفحص أقٌ ْطاقًا َٔ ع١ًُٝ 

ازف عًٝٗا ٚاييت تٗدف أساسًا إىل إبداء ايسأٟ يف ايكٛائِ املساجع١ اييت تتِ ٚفكًا ملعاٜري املساجع١ املتع

 .املاي١ٝ املٛحد٠ نهٌ ، يرا فإْٓا ئ ْبدٟ َجٌ ٖرا ايسأٟ 

 

ٚبٓاءًا ع٢ً ايفحص احملدٚد ايرٟ قُٓا ب٘ مل ٜتبني يٓا ٚجٛد أ١ٜ تعدٜالت ١َُٗ ٜتعني إدخاهلا ع٢ً 

 .َعاٜري احملاسب١ املتعازف عًٝٗا  ايتكازٜس املاي١ٝ األٚي١ٝ املٛحد٠ املسفك١ يهٞ تتفل َع
 

 سليمان عبد هللا الخراشي
 

محاسب قانوني ـ ترخيص رقم 
(10) 



20102009

لاير سعوديلاير سعودي

:انموجوداث

:انموجوداث انمخذاونت 

          42,455,342          59,985,992انىمذيت بانصىذوق ونذى انبىون

        598,348,286        173,267,851اسخثماراث لصيزة األجم

          72,215,345          52,835,117انذمم انمذيىت

          26,347,117          25,996,813أرصذة مذيىت أخزى

        739,366,090        312,085,773إجماني انموجوداث انمخذاونت

:انموجوداث غيز انمخذاونت

        123,749,688        230,536,318مشزوعاث ححج انخىفيذ

        105,877,997        167,334,178اسخثماراث

        921,081,300     1,130,233,913صافي انموجوداث انثابخت

                          -               454,540مصزوفاث مؤجهت

     1,150,708,985     1,528,558,949إجماني انموجوداث غيز انمخذاونت

     1,890,075,075     1,840,644,722إجماني انموجوداث

انمطهوباث وحموق انمساٌميه

:انمطهوباث انمخذاونت 

                          -            9,071,428ألساط لزوض حكوميت

          65,669,067          24,651,741انذمم انذائىت

          27,444,117          31,690,603دائىو حوسيعاث أرباح

          74,055,299          75,902,288مصزوفاث مسخحمت وأرصذة دائىت أخزى

        167,168,483        141,316,060إجماني انمطهوباث انمخذاونت

:انمطهوباث غيز انمخذاونت

          52,500,000          38,928,572لزوض حكوميت

          24,991,977          26,423,413مخصص حزن انخذمت

          77,491,977          65,351,985إجماني انمطهوباث غيز انمخذاونت

          14,832,364          15,949,993حموق األلهيت في انشزكاث انشميمت

        259,492,824        222,618,038إجماني انمطهوباث 

:حموق انمساٌميه

        690,060,970        690,060,970رأص انمال

        123,987,620        345,030,485احخياطي وظامي

        363,203,362        408,493,095احخياطي احمافي

        134,575,231        134,532,329األرباح انمبماة

        (27,493,176)        (17,270,928)خسائز غيز محممت

        346,248,244          57,180,733صافي دخم انفخزة

     1,630,582,251     1,618,026,684إجماني حموق انمساٌميه

     1,890,075,075     1,840,644,722إجماني انمطهوباث وحموق انمساٌميه

إن اإليضاحاث انمزفمت حشكم جشءاً ال يخجشأ مه ٌذي انموائم انمانيت

انشزكت انسعوديت نهفىادق وانمىاطك انسياحيت

شزكت مساٌمت سعوديت

(غيز مذلمت)لائمت انمزكش انماني انموحذة 

 يووي30ًكما في 



2010200920102009

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

      620,431,808     135,699,438      554,020,101     66,828,716إيزاداث انىشاط

     (263,966,397)      (67,069,742)     (230,501,035)    (35,013,577)مصزوفاث انىشاط

      356,465,411       68,629,696      323,519,066     31,815,139مجمم انزبح

       (10,782,914)        (9,999,586)         (5,206,397)      (4,949,666)اسخھالن األصول انثابخت

      345,682,497       58,630,110      318,312,669     26,865,473صافي انذخم مه األعمال انزئيسيت

          3,390,882            783,089          1,112,710          306,847اإليزاداث األخزى

      349,073,379       59,413,199      319,425,379     27,172,320صافي انذخم لبم انشكاة وحصت األلهيت

         (1,285,851)        (1,089,094)            (568,306)         (470,981)انشكاة انشزعيت انممذرة نهشزكاث

              (31,897)             (61,936)              (43,546)           (74,373)حصت األلهيت في أرباح انشزكاث انشميمت

      347,755,631       58,262,169      318,813,527     26,626,966صافي دخم انفخزة لبم انشكاة

         (1,507,387)        (1,081,436)            (753,693)         (540,718)انشكاة انشزعيت انممذرة

      346,248,244       57,180,733      318,059,834     26,086,248صافي أرباح انفخزة بعذ انشكاة

0.384.610.835.01ربحيت انسھم مه األعمال انزئيسيت

                   0.05                0.011                   0.02              0.004ربحيت انسھم مه األعمال األخزى

0.384.610.835.02صافي ربحيت انسھم بعذ انشكاة

انشزكت انسعوديت نهفىادق وانمىاطك انسياحيت

شزكت مساٌمت سعوديت

إن اإليضاحاث انمزفمت حشكم جشءاً ال يخجشأ مه ٌذي انموائم انمانيت

عه انفخزة مه

 يووي30ً إبزيم حخى 1 

عه انفخزة مه

 يووي30ًبذايت انعام حخى 

(غيز مذلمت)لائمت انذخم انموحذة 



20102009

لاير سعوديلاير سعودي

:حذفماث ومذيت مه أوشطت انعمهياث 

      346,248,244      57,180,733صافي انزبح بعذ انشكاة

حعذيالث نخسويت صافي انزبح نصافي انىمذيت

:أوشطت انعمهياث  (انمسخخذمت في)     انىاحجت مه 

        10,782,914        9,999,586االسخھالكاث

                        -             63,920إطفاء انمصزوفاث انمؤجهت

      (29,220,758)     (23,793,060)في انذمم انمذيىت (سيادة)

             426,311       (2,276,549)ومص في األرصذة انمذيىت األخزى (سيادة)

        44,250,006        3,254,862سيادة في انذمم انذائىت ومخصص حزن انخذمت

        (2,485,628)        1,824,133دائىو حوسيعاث أرباح (ومص)سيادة 

    (388,166,753)        4,722,188في مصزوفاث مسخحمت ومطهوباث دائىت أخزى (ومص)سيادة 

      (18,165,664)      50,975,813أوشطت انعمهياث (انمسخخذمت في)صافي انىمذيت انىاحجت مه 

:حذفماث ومذيت مه أوشطت االسخثمار

      (33,903,294)    111,934,995في االسخثماراث (سيادة)ومص 

      102,462,184     (13,598,369)إضافاث واسخبعاداث موجوداث ثابخت بانصافي

        49,064,877     (56,558,690)ومص في مشزوعاث ححج انخىفيذ (سيادة)

      117,623,767      41,777,936صافي انىمذيت انىاحجت مه أوشطت االسخثمار

:انخذفماث انىمذيت مه أوشطت انخمويم

                        -     (63,799,186)حوسيعاث أرباح

                        -       (2,000,000)انمسذد مه انمزوض

      (84,607,317)            (42,904)حسوياث عهى األرباح انمبماة

يز في حموق األلهيت           1,453,692           534,850انخ

      (83,153,625)     (65,307,240)أوشطت انخمويم (انمسخخذمت في)صافي انىمذيت 

        16,304,478      27,446,509صافي انشيادة في أرصذة انىمذ

        26,150,864      32,539,483رصيذ انىمذيت في بذايت انعام

        42,455,342      59,985,992رصيذ انىمذيت في وھايت انفخزة

:حأثيزاث غيز ومذيت

        20,859,748             31,540مكاس غيز محممت

                        -    182,040,770انمحول مه األرباح انمبماة نالحخياطي انىظامي

                        -      54,321,445انمحول مه األرباح انمبماة نالحخياطي االحفالي

إن اإليضاحاث انمزفمت حشكم جشءاً ال يخجشأ مه ٌذي انموائم انمانيت

 يووي30ًمه بذايت انعام حخى 

انشزكت انسعوديت نهفىادق وانمىاطك انسياحيت

شزكت مساٌمت سعوديت

(غيز مذلمت)لائمت انخذفماث انىمذيت انموحذة 

في انىمذيت (انىمص)انشيادة 



 الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة

 0303يونيه  03كما في 

 

 :طبيعة نشاط الشركة ( : 0)إيضاح 
 

اء ٚمتًو ٚإداز٠ ٚتشغٌٝ ايفٓادم ٚاملطاعِ ٚاملٛتٝالت ٚاالسرتاحات ٜتُجٌ ْشاط ايشسن١ يف إْش

 .َٚسانز ايرتفٝ٘ ٚمجٝع األْشط١ املستبط١ بريو 

 

 :السياسات المحاسبية الهامة ( : 0)إيضاح 
 

ٜتِ إعداد ايكٛائِ املاي١ٝ األٚي١ٝ ٚفكًا ملعاٜري احملاسب١ ايصادز٠ عٔ اهلٝئ١ ايشعٛد١ٜ يًُحاسبني 

تتضُٔ ايكٛائِ املاي١ٝ األٚي١ٝ املٛحد٠ املسفك١ املٛجٛدات ٚاملطًٛبات ٚاإلٜسادات ٚاملصسٚفات ايكإْْٛٝٛ ٚ

 :ٚذيو ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ  2010ْٜٛٝ٘ 30يًشسن١ ٚايشسنات ايشكٝك١ املشتجُس بٗا نُا يف 
 

 ْشب١ املًه١ٝ  
   

 100  شسن١ اخلًٝج يًُٓاطل ايشٝاح١ٝ% 

 100  شسن١ ايسٜاض يًفٓادم احملدٚد٠% 

 44.44  شسن١ َه١ يًفٓادم احملدٚد٠% 

 47.83  شسن١ ايٓخٌٝ يًُٓاطل ايشٝاح١ٝ احملدٚد٠% 

 48.14  شسن١ تبٛى يًفٓادم% 

 50  شسن١ املد١ٜٓ يًفٓادم احملدٚد٠% 

 

ٚجازٟ تعدٌٜ ايهٝاْات ايٓظا١َٝ يًشسنات املشتحٛذ عًٝٗا بايهاٌَ مبا ٜتفل َع ْظاّ ايشسنات 

 .ايشعٛدٟ

 

 :نتائج الفترة ( : 0)إيضاح 
 

إٕ ْتائج ايفرت٠ بايكٛائِ املاي١ٝ األٚي١ٝ املٛحد٠ املسفك١ قد ال متجٌ َؤشسًا دقٝكًا يٓتائج أعُاٍ ايشسن١ 

 .ايش١ٜٛٓ 

 


