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كـلـمـة
مجلس
اإلدارة
للضيافة،
السادة مساهمي شركة دور ّ
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ّ
يقد َم لكم
ِ
مجلس
يسر
اإلدارة أن ّ
ُ
ُّ
السنوي ألعمال وأنشطة
قرير ّ
التّ َ
المالي 2016م،
للعام
ئيسة
الر
الشركة
ّ
ّ
والقوائم المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2016م .وقد تم إعداد هذا
التقرير وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة
الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج
الصادرتين من هيئة السوق المالية في
ّ
المملكة العربية السعودية .وأظهرت
نتائج الشركة المالية التي حققتها للعام
المالي 2016م إيرادات بلغت 499.2
مليون ريال مسجلة بذلك انخفاضاً
بنسبة  6.3%عن العام السابق.
وبالرغم من التّ حوالت والصعوبات
ّ
االقتصادية التي واجهت الشركات
ّ
السعودي عام
العاملة في السوق ّ
أن دور للضيافة استطاعت
2016م ،إال ّ
خفف من أثر
بعون الله وتوفيقه أن تُ ّ
تلك الصعوبات من خالل تكثيف الجهود
للمحافظة على مستوى خدماتنا
المقدمة لعمالئنا بالتزامن مع تقليص
بعض التكاليف التشغيلية فتمكنّ ا بفضل
الله ثم بفضل جهود العاملين في دور
للضيافة من تحقيق نتائج تُ عتبر إيجابية
في ظل الظروف الراهنة.
حيث يدعونا هذا األداء إلى استكمال
تطبيق استراتيجيتنا الطموحة الستدامة
النمو واالستمرار في زيادة حصتنا
السوقية في ظل رؤيتنا االستثمارية
والتطويرية في قطاع الضيافة والتي
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أثبتت نجاحها على مدار األعوام الماضية
بما تضمنته من روح الشراكة والتميز في
الخدمات واألعمال.
وقد احتفلنا نهاية العام 2016م بمرور
عاما على تأسيس شركة دور
أربعين ً
وكرمنا من خالل الحفل رؤساء
للضيافة ّ
وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين
وكل من ساهم في نجاح
َّ
ومنسوبيها
دور منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
واصلت دور للضيافة على مدى  40عاماً
مساهمتها بتطوير مفهوم الضيافة
العربية األصيلة وتجسيدها في صناعة
متكاملة بمقاييس عالمية تواكب نهضة
مملكتنا الحبيبة.
عددا من
وشهدنا في العام 2016م
ً
اإلنجازات ،حيث قمنا بإضافة فندقين
إلى محفظة التشغيل الفندقي في
مشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة
من خالل إتفاقية التشغيل مع صندوق
وضع
تم
ُ
االستثمارات العامة .كما َّ
حجر األساس لفندق ماريوت وشقق
ماريوت التنفيذية الحي الدبلوماسي
حيث التّ صميم
بالرياض الذي يتفرد من ُ
والموقع الجغرافي ،في حفل رعاه
السمو الملكي األمير فيصل بن
صاحب ّ
بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
فاقية امتياز مع ماريوت
وقمنا بتوقيع اتّ
ّ
الدولية حيث يشكل فندق كورت يارد
وفندق ريزيدنس إن في ينبع باكورة
هذه االتفاقية.

مكونات
إنّ نا ،وكعنصر أساسي من عناصر
ّ
نجاح قطاع الخدمات في المجتمع
السعودي الرائد ،نسعى دائماً للقيام
بمسؤوليتنا االجتماعية والمساهمة
ّ
في هذا المجتمع ،فقد قمنا بتوقيع
عدد من االتفاقيات مع الجمعيات
والمنظمات التي تدعم القضايا
اإلنسانية والمجتمعية والخيرية.
ولطالما تفتخر شركتكم بكوادرها
جاهدة لتطوير بيئة العمل
ً
وتسعى
وجعلها مكاناً يفتخرون باالنتماء إليه
وذلك من خالل تطبيق المعايير العالمية
لتحسينها وجعلها بيئة جاذبة ومحفزة
تستقطب الكوادر الوطنية المؤهلة.
التقدم بجزيل
ختاما سوى
وال يسعنا
ّ
ً
ّ
الشكر وعظيم االمتنان لشركائنا
المخلصين على والئهم للشركة،
ولمساهمينا الكرام على دعمهم
ولموظفينا البارعين على
ّ
المستمر لنا،
جهودهم المبذولة في طريق تحقيق
عماد الشركة
أهداف الشركة ،فهم
ُ
وقوام نجاحها.
ُ

والسالم عليكم ورحمة اللّ ه وبركاته،
ّ
مجلس اإلدارة
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أعضاء
مجلس
اإلدارة
المهندس /عبدالله بن محمد العيسى

المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
عضو مجلس اإلدارة (ممثل صندوق
االستثمارات العامة)

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ  /ناصر بن محمد السبيعي
عضو مجلس اإلدارة
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الدكتور /صالح بن علي الهذلول
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ

عضو مجلس اإلدارة (ممثل المؤسسة
العامة للتقاعد)

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبدالله بن محمد العبد الجبار

عضو مجلس اإلدارة (ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية)

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب
عضو مجلس اإلدارة
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نبذة عن الشركة

2-1
التوجــه االستراتيجي للشركة

رؤيتنا
شامال
أن نكون الشريك األفضل في مجال الضيافة
ً
االستثمار والتطوير والـتـشـغــيـل الـفــنــدقـي والـعـقـاري
في المملكة ،بمقاييس عالمية وروح محلية.

1-1
النشاط الرئيسي للشركة

تم تأسيس شركة دور للضيافة باسمها السابق (الشركة السعودية
للفنادق والمناطق السياحية) كشركة مساهمة سعودية بموجب
قرار مجلس الوزراء رقم  1776بتاريخ  18ذو الحجة 1395ه (المرسوم
الملكي رقم م 69 /بتاريخ  28رجب 1395ه) تحت السجل التجاري رقم
 1010010726بتاريخ  6محرم  1397ه والمسجل في مدينة الرياض،
ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي

استمرت الشركة في تطبيق التوجه االستراتيجي الذي
سبق وأعلنت عنه في عام 2013م وهو كما يلي:
•التركيز على االستثمار في تطوير
الفنادق فئة ال  3إلى  4نجوم،
والمجمعات السكنية الراقية.
بناء على ذلك ،تقوم الشركة
ً
باالستثمار في التطوير الفندقي
والعقاري لتصل محفظة الشركة
إلى أكثر من  25منشأة فندقية
وعقارية في السنوات الخمس
القادمة إن شاء الله.
•تطوير أداء المنشآت واالستثمارات
الحالية ليشمل مشاريع التجديد
والتوسعة لعدد من المنشآت،
باإلضافة إلى البرامج االستراتيجية
لتحسين العمليات ضمن المنشآت
القائمة.

وتتمثل أغراض الشركة بحسب النظام األساسي باآلتي:
•اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل
واالستثمار والشراء والمشاركة
واالستئجار واإليجار للفنادق
والمطاعم والموتيالت واالستراحات
ومراكز الترفيه ووكاالت السفر
والسياحة والشواطئ الخاصة على
اختالف مستوياتها وأحجامها في
المدن والطرق العامة والمناطق
السياحية.
•تملك وشراء األراضي والعقارات
والمنشآت وتطويرها وتقسيمها
وفرزها وإقامة المباني السكنية
والتجارية والفندقية عليها وبيعها
وإفراغها أو تأجيرها واستغاللها
بكافة طرق االستغالل وإدارة
العقارات لحساب الشركة أو
لحساب الغير والقيام بأعمال
التشغيل والصيانة.
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• تقديم خدمات المعتمرين وزوار
المسجد النبوي الشريف.
•ممارسة كافة األعمال األساسية
والوسيطة الالزمة لتنفيذ وتجهيز
ومباشرة أوجه النشاط المختلفة
لألعمال سالفة الذكر بما يتالءم
واألغراض المخصصة من أجلها.
عال من الخدمة
• تحقيق مستوى ٍ
والخدمات المقدمة في هذه
األماكن وتجهيزها بما يتناسب مع
درجتها وذلك بالطريقة التي يقرها
مجلس اإلدارة.
وتقوم الشركة بما تقدم من هذه
األعمال سالفة الذكر ،بواسطتها مباشرة
أو باالشتراك مع الغير ولها أن تبرم كافة
العقود الالزمة لحسن تنفيذ ما تقدم.

•توسيع انتشار فنادق مكارم كونها
العالمة الفندقية المتخصصة في
مدينتي الحرمين الشريفين.
•بناء الشراكات االستراتيجية
والتحالفات مع الشركات
والعالمات التجارية العالمية
المتخصصة في إدارة وتشغيل
الفنادق في نشاط التشغيل
الفندقي الخاص بالشركة في مدن
المملكة الرئيسة والمدن األخرى.
تشكل هذه العناصر مجتمعة ،عوامل
استثمارية هامة لتحقيق نمو متواصل
في اإليرادات من العوائد التشغيلية
زيادة في صافي األرباح حفاظاً
ً
وبالتالي
على حقوق وثقة مساهمينا وبالتالي
نطمح إلى زيادة اإليرادات العامة
السنوية للشركة ثالثة أضعاف بحلول
عام 2023م بمشيئة الله.

3-1
الهيكل التنظيمي
للشركة

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ
واﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ
واﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺗﺼــﺎل

اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

وﺣﺪات ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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نبذة عن الشركة

4-1
احتفال ّ
يوثق الماضي
ويستشرف المستقبل

المكرمون من رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء التنفيذيون خالل مسيرة األربعين عاماً

في يوم الثالثاء  27ديسمبر  2016أتمت
شركة دور للضيافة مسيرة  40عاماً من
والتميز ،حيث أقامت الشركة في
الريادة
ّ
كرمت من خاللها
هذا اليوم احتفالية ّ
رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشركة
السابقين ومنسوبيها وكل من ساهم في
نجاح دور منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
كان يوماً مميزاً  ،وحضوراً الفتاً ُج ِمع
فيه رواد الشركة األوائل واحتُ ِفى

جانب من الحضور الكبير للحفل
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بهم وبإسهاماتهم ،ووثقت فيه تلك
اللحظات الرائعة في صور تذكارية.

تقتصر يوماً على مجال عملنا فقط ،بل
شملت بيئتنا ومجتمعنا.

وع ِرضت خالل الحفل محطات الشركة
ُ
التاريخية في فيلم قصير.

على مدى  40عاماً  ،واصلت دور
للضيافة مساهمتها بتطوير مفهوم
الضيافة العربية األصيلة وتجسيدها في
صناعة متكاملة بمقاييس عالمية تواكب
نهضة مملكتنا وتطورها.

هذا االحتفال هو بمثابة محطة
واعد يتناغم به
ٍ
لالنطالق نحو مستقبل
النجاح واإلبداع في عالم من الضيافة
ويوثق استراتيجيتنا التي لم
األصيلة ّ

الوفاء يصنع الوالء ..موظفونا الحاليون هم عماد شركتنا في المستقبل

إهداء مميز من الدكتور عبدالله الحديثي ألحد صناع الضيافة في المملكة
الشيخ محمد العيسى

الرواد من موظفي الشركة خالل األربعين عاماً
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نبذة عن الشركة

 5-1أبرز اإلنجازات في عـــام 2016م
واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها االستراتيجية في االستثمار
والتطوير في قطاع الضيافة ،وفيما يلي عرضاً موجزاً ألبرز اإلنجازات التي حققتها
الشركة العام الماضي:

فندق كورت يارد وريزيدينس إن ينبع باكورة اتفاقية
االمتياز مع ماريوت الدولية

وضع حجر األساس لفندق ماريوت الرياض حي السفارات وماريوت
للشقق الفندقية الرياض حي السفارات

وقعت شركة «دور للضيافة» اتفاقية امتياز مع «ماريوت الدولية» ،حيث يشكل فندق كورت يارد وفندق ريزيدنس إن في ينبع
باكورة هذه االتفاقية .وستقوم شركة دور بتطوير الفندق على أرض مساحتها  7,500متراً مربعاً تقريباً  ،باستثمار وقدره  87مليون
ريال سعودي.

صورة تذكارية خالل حفل وضع حجر األساس برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض

مكارم تطلق برنامج الوالء (كرم) وخدمة التوجيه
لغات
ٍ
الديني وموقعاً مطوراً بسبع

برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،تم وضع حجر األساس لفندق ماريوت الرياض حي السفارات
وماريوت للشقق الفندقية الرياض حي السفارات ،والذي تم ابتكار تصميمه من المحيط الخالب لوادي حنيفة بأسلوب معماري
روعي فيه أعلى مواصفات المباني الذكية والصديقة للبيئة .وقد تم اعتماد تصميم المشروع بحسب متطلبات شهادة القيادة
في الطاقة والتصميم البيئي الذهبية  LEEDويضم المشروع فندقاً ب  80غرفة و  140شقة فندقية ومطاعم فاخرة وصاالت
اجتماعات ومركزا لرجال األعمال وتغطي مساحة المشروع  25ألف متر مربع تقريباً.

تأكيدا لدورها الريادي فــي قطاع الضيافة في
أطلقــت فنــادق مــكارم ،علــى هامــش ملتقــى الســفر العربــي ،خدمــات جديــدة وحصرية
ً
المملكــة ،والتزامــاً منهــا فــي مواكبــة أحــدث التوجهــات العالميــة فــي تلبيــة تطلعات واحتياجات الزوار .حيــث أطلقت مكارم بطاقة
لغات لخدمة زوار الفنــدق الذي يقصده الزوار من
ٍ
الــوالء «كــرم» ،وخدمــة التوجيــه الدينــي ،والموقــع اإللكترونــي المطـ ّـور بســبع
مختلــف أنحاء العالم.
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نبذة عن الشركة

فنادق مكارم تحصد
ثالث جوائز عالمية

تأكيداً لسجلها الحافل بالنجاح ،حازت «فنادق مكارم» على ثالثة جوائز ضمن مسابقة ترانسفورم الشرق األوسط وإفريقيا ،الحدث
العالمي المتخصص في مجال بناء وإدارة العالمات التجارية والذي يعتبر البرنامج الوحيد لتقييم أفضل العالمات التجارية في
الشرق األوسط وإفريقيا .فحصدت الدرع الفضي عن جائزة «أفضل تطور لعالمة تجارية» والدرع الفضي عن جائزة «أفضل استخدام
فني للمخطوطات العربية» والدرع البرونزي عن جائزة «أفضل هوية لعالمة تجارية في قطاع السفر والترفيه».

فندق ماريوت الرياض
وشقق ماريوت
التنفيذية يحصدان جوائز
في حفل جوائز الفنادق
العالمية الفاخرة

حصد فندق ماريوت الرياض الذي ُيعد من أعرق الفنادق في المملكة جائزة أفخم فندق ومركز مؤتمرات .كما حازت شقق ماريوت
التنفيذية مكارم على جائزة الشقق الفندقية الفاخرة ضمن حفل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام  .2016وتأتي هذه الجوائز
تأكيداً على جودة الخدمات المتميزة المقدمة للنزالء والتي يعمل فريق العمل باستمرار على االرتقاء بها إلى مستويات عالمية.
كما تعزّ ز الجوائز مكانة الفندق كوجهة لرجال األعمال والسياح الذين يقصدون مدينة الرياض ويتميز بموقعه االستراتيجي وخدماته
المتميزة ومرافقه المتكاملة.
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إضافة وحدات سكنية
جديدة في مشروع
داراق السكني

قامت شركة دور للضيافة بإضافة وحدات سكنية جديدة في مشروعها السكني داراق ،الدار األرقى في الحي الدبلوماسي،
ليصبح اإلجمالي  453وحدة سكنية فاخرة تتكون من  7نماذج للفلل ،ونموذجين للشقق السكنية مؤثثة بالكامل .وقد تم تصميم
الوحدات السكنية الجديدة من خالل االستغالل األمثل للمساحات والتي تتسم بالوقت نفسه بالرحابة واالتساع ،ونظام البيوت
الذكية الذي يوفر الراحة واألمان وتراعي الحفاظ على البيئة من حيث ترشيد استهالك الطاقة والمياه.

التوسع في المدينة المنورة
بتشغيل فندقين جديدين لصالح
صندوق االستثمارات العامة

ممثال بشركة دار الهجرة للتنمية واالستثمار
 أبرم صندوق االستثمارات العامة
ً
العقاري مذكرتي تفاهم مع شركة دور للضيافة ،تنص على أن تقوم شركة دور
بتشغيل فندقين بمشروع دار الهجرة والذي ُيعد واحداً من المشاريع التنموية
المقترحة لتطوير المدينة المنورة .وستقوم الشركة حسب االتفاقية ،بتشغيل فندق
يضم  614غرفة وشقة فندقية من خالل عالمة مكارم الفندقية ،وآخر يضم 380
غرفة وشقة فندقية تحت عالمة كورت يارد من ماريوت.

توقيع عقد إدارة
وتشغيل لفندق
قصر الرياض

وقعت شركة دور للضيافة عقد
إدارة وتشغيل مع الشركة السعودية
للخدمات الفندقية تقوم بموجبه دور
للضيافة بإدارة وتشغيل فندق قصر
الرياض المملوك للشركة السعودية
للخدمات الفندقية لمدة ( )20عاماً ،
والذي تمتلك شركة دور للضيافة 70%
من رأس مالها.
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قطاعات األعمال

1-2

 2.1.2قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

منشآت الشركــة
تتكون محفظة منشآت شركة دور للضيافة من ثالثة فئات
رئيسة وهي:
 )2.1.1المنشآت المملوكة من قبل الشركة ،حيث تضم المنشآت التي تملكها الشركة
وتدار بواسطة مشغلين آخرين.
 )2.1.2المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة بواسطة الشركة ،وتضم المنشآت
التي تملكها الشركة وتشغلها ذاتياً من خالل أحد أذرعها التشغيلية والعالمات
التجارية الفندقية.
 )2.1.3المنشآت المملوكة للغير والمدارة بواسطة الشركة ،وتضم المنشآت التي
تعود ملكيتها لجهات أخرى وتقوم الشركة بتشغيلها من خالل أحد أذرعها التشغيلية.
وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:

المنشآت

المواصفات

المالك

المشغل

فندق ومنتجع مكارم النخيل

 112فيال و 21شقة فندقية
ً
غرفة وجناحاً
43

شركة النخيل للمناطق السياحية
وتملك شركة دور للضيافة
 98.73%من رأسمالها

شركة دور للضيافة،
مكارم

فندق مكارم أجياد مكة

 411غرفة

شركة مكة للفنادق المحدودة.
وتملك شركة دور للضيافة
 99.44%من رأسمالها

شركة دور للضيافة،
مكارم

فندق هوليداي ان تبوك

ً
غرفة وجناحاً
83

شركة تبوك للفنادق المحدودة.
وتملك شركة دور للضيافة
 97.14%من رأسمالها

شركة دور للضيافة (تحت
االمتياز من مجموعة فنادق
انتركونتيننتال )IHG

فندق قصر الرياض

ً
غرفة وجناحاً
304

الشركة السعودية للخدمات
الفندقية .وتملك شركة دور
للضيافة  70%من رأسمالها

شركة دور للضيافة،
قصر الرياض

فندق مكارم الرياض

ً
غرفة وجناحاً
248

الهيئة العامة للطيران المدني،
والمستأجر شركة دور للضيافة

شركة دور للضيافة،
مكارم

فلل داراق

 214وحدة سكنية

الهيئة العليا لتطوير مدينة
الرياض

شركة دور للضيافة

مجمع الجزيرة شرق

 19فيال و 59غرفة

شركة دور للضيافة

شركة دور للضيافة

شركة دور للضيافة

شركة دور للضيافة

مركز التخصصي بالزا

 2.1.1قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة

20,000م2

أكثر من
مساحات تأجيرية

 2.1.3المنشآت المملوكة للغير والمدارة بواسطة الشركة

المنشآت

المواصفات

المالك

المشغل

المنشآت

المواصفات

المالك

المشغل

فندق ماريوت الرياض

 418غرفة وجناح

شركة دور للضيافة

شركة ماريوت العالمية

فندق مكارم أم القرى

ً
غرفة وجناحاً
336

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة ،مكارم

أجنحة ماريوت الفندقية

 117جناحاً

شركة دور للضيافة

شركة ماريوت العالمية

فندق مكارم البيت

 270غرفة وجناحاً

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة ،مكارم

فندق دبلومات كورت يارد
ماريوت

 286غرفة وجناحاً

شركة دور للضيافة

شركة ماريوت العالمية

فندق مكارم منى

ً
غرفة وجناحاً
294

ورثة الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي

شركة دور للضيافة ،مكارم

فندق مكارم الشرفات

 104غرفة

شركة شرفات الصفوة

شركة دور للضيافة ،مكارم

مجمع ريزيدنس األندلس

 30فيال

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة

مجمع ريزيدنس الروضة

 28فيال

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة

مجمع الجزيرة بدر

 40فيال

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة

مجمع دور المعذر

 73فيال

هيئة التخصصات الصحية

شركة دور للضيافة

مجمع دور الياسمين

 168وحدة سكنية

شركة أصيلة لالستثمار

شركة دور للضيافة
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قطاعات األعمال

 1.1.2قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة

فندق ماريوت الرياض

أجنحة ماريوت الفندقية

فندق دبلومات
كورت يارد ماريوت

الريـــاض

 418غرفة وجناح

الريـــاض

 117جناح

الريـــاض

 286غرفة وجناح

المالك شركة
دور للضيافة

المشغل شركة
ماريوت العالمية

المالك شركة
دور للضيافة

المشغل شركة
ماريوت العالمية

المالك شركة
دور للضيافة

المشغل شركة
ماريوت العالمية

ُيع ــد فن ــدق ماري ــوت الري ــاض واح ــداً م ــن أرق ــى فن ــادق
الخمــس نجــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية ويتميــز
بموقعـــه الحيـــوي واالســـتراتيجي فـــي قلـــب مدينـــة
الريــاض النابــض ،وقــد تــم تجديــد الفنــدق مؤخــراً ويتكــون
مـــن  418غرفـــة وجنـــاح ،ويضـــم عـــدداً مـــن المطاعـــم
الفخمـــة ومركـــز لرجـــال األعمـــال وقاعـــات اجتماعـــات
مجهـــزة بأحـــدث اإلمكانيـــات والخدمـــات .يضـــم كذلـــك
قاع ــة م ــكارم لالحتف ــاالت ،والت ــي تحتض ــن الكثي ــر م ــن
االجتماعـــات والمؤتمـــرات واالحتفـــاالت والمناســـبات
الهام ــة .ويعتب ــر الن ــادي الصح ــي م ــن المراف ــق الهام ــة
التـــي يحتويهـــا فنـــدق ماريـــوت فهـــو يقـــدم للنـــزالء
والضي ــوف ،أرق ــى الخدم ــات الصحي ــة ،وأكثره ــا رفاهي ــة.
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تق ــع ه ــذه األجنح ــة الفندقي ــة الفري ــدة م ــن نوعه ــا ف ــي
المملك ــة والت ــي ت ــم افتتاحه ــا ف ــي ع ــام  2012م ،بج ــوار
فنـــدق ماريـــوت الريـــاض ،وهـــي تفـــي بشـــكل مثالـــي
بمتطلبـــات رجـــال األعمـــال القادميـــن لزيـــارة مدينـــة
الريـــاض ،وتلزمهـــم أعمالهـــم اإلقامـــة فيهـــا لفتـــرات
طويل ــة ،فه ــي الح ــل األمث ــل بالنس ــبة له ــم لم ــا توف ــره
مـــن شـــقق وأجنحـــة فندقيـــة رحبـــة ،مجهـــزة بأحـــدث
التجهيـــزات الالزمـــة لخدمـــة رجـــال األعمـــال .يتكـــون
ماريــوت لألجنحــة الفندقيــة مــن  13طابقــاً تتضمــن 117
جناح ــاً بأحج ــام مختلف ــة ،موزع ــة بي ــن غرف ــة ن ــوم واح ــدة،
أو غرفتي ــن أو ث ــاث غ ــرف ن ــوم ،لتناس ــب كاف ــة األذواق
واالحتياجــات ،باإلضافــة إلــى مطعم ونــاد صحي وقاعات
اجتماعـــات مجهـــزة بأحـــدث اإلمكانيـــات والخدمـــات.

يقـــع هـــذا الفنـــدق الـــذي تـــم افتتاحـــه فـــي العـــام
2012م ،مقابـــل المدخـــل الجنوبـــي لحـــي الســـفارات
بالريـــاض ،فـــي منطقـــة يســـهل الوصـــول إليهـــا ،تمتـــاز
باله ــدوء ،وه ــو أول فن ــدق يت ــم افتتاح ــه م ــن سلس ــلة
فنـــادق كـــورت يـــارد فـــي المملكـــة ،ويمتـــاز بطابـــع
األعمــال مــع الحفــاظ علــى مفهــوم الهــدوء واالســترخاء
مم ــا يوف ــر مناخ ــاً مناس ــباً للعم ــل والراح ــة ف ــي الوق ــت
ذاتـــه .يتكـــون فنـــدق دبلومـــات كـــورت يـــارد ماريـــوت
مـــن  286غرفـــة وجناحـــاً  ،باإلضافـــة إلـــى مطعـــم ونـــاد
صحـــي متكامـــل ،ومركـــز لرجـــال األعمـــال ،وعـــدد مـــن
قاعـــات االجتماعـــات ذات التجهيـــزات المتكاملـــة
والمتقدم ــة ،مم ــا يلب ــي متطلب ــات األعم ــال والش ــركات.
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قطاعات األعمال

 2.1.2قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

فندق ومنتجع مكارم النخيل

جــدة

 112فيال

 21شقة فندقية

 43غرفة وجناح

المالك شركة النخيل
للمناطق السياحية وتملك
شركة دور للضيافة
 98.73%من رأسمالها

المشغل شركة دور للضيافة
 -مكارم

يترب ــع فن ــدق ومنتج ــع م ــكارم النخي ــل عل ــى خلي ــج أبح ــر
الشــمالية بمدينــة جــدة ،ويحتــوي فنــدق ومنتجــع مــكارم
النخيـــل علـــى  112فيـــا فاخـــرة ،و 21شـــقة فندقيـــة،
وفن ــدق يتك ــون م ــن  43غرف ــة وجن ــاح ،باإلضاف ــة إل ــى
قاع ــات اجتماع ــات ومطع ــم ون ــاد صح ــي للرج ــال ،وآخ ــر
للنســـاء ،ومرســـى بحـــري لليخـــوت واألنشـــطة البحريـــة،
وشــواطئ رمليــة وبــازا مطلــة علــى البحــر تتســع ل 800
شـــخص .وقـــد أتمـــت الشـــركة أعمـــال تجديـــد الفنـــدق
وتجدي ــد المراح ــل األربع ــة األول ــى م ــن الفل ــل والش ــقق.
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فندق مكارم أجياد مكة

فندق هوليداي ان تبوك

فندق قصر الرياض

مكة المكرمة

 411غرفة وجناح

تبـــوك

 83غرفة وجناح

الريـــاض

 304غرفة وجناح

المالك شركة مكة للفنادق
المحدودة .وتملك شركة
دور للضيافة  99.44%من
رأسمالها

المشغل شركة دور للضيافة
 -مكارم

المالك شركة تبوك
للفنادق المحدودة.
وتملك شركة دور
للضيافة  97.14%من
رأسمالها

المشغل شركة دور
للضيافة (تحت االمتياز
من مجموعة فنادق
انتركونتيننتال )IHG

المالك الشركة
السعودية للخدمات
الفندقية .وتملك شركة
دور للضيافة  70%من
رأسمالها

المشغل شركة دور للضيافة،
قصر الرياض

يتمي ــز فن ــدق م ــكارم أجي ــاد مك ــة بموقع ــه الفري ــد بج ــوار
المس ــجد الح ــرام ف ــي مك ــة المكرم ــة ،عل ــى بع ــد بض ــع
دقائــق ســيراً علــى األقــدام مــن بــاب الملــك عبــد العزيــز،
وهــو مصنــف مــن فئــة  5خمــس نجــوم ،ويضــم الفنــدق
 411غرفـــة تتفـــاوت بيـــن مفـــردة وثنائيـــة وثالثيـــة
ورباعي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى أجنح ــة فاخ ــرة .وق ــد ت ــم خ ــال
الع ــام 2015م إط ــاق الفن ــدق بهوي ــة م ــكارم الجدي ــدة.

يق ــع فن ــدق هولي ــداي ان تب ــوك عل ــى طري ــق المدين ــة
ً
غرفـــة وجناحـــاً.
المنـــورة – تبـــوك .حيـــث يضـــم 83
وكم ــا أش ــير إلي ــه س ــابقاً  ،فق ــد أكمل ــت الش ــركة خ ــال
عـــام  2015م إعـــادة إطـــاق هـــذا الفنـــدق تحـــت
اســـم هوليـــداي ان تبـــوك ممـــا يعـــزز قدرتـــه علـــى
تقديـــم أجـــود الخدمـــات .ويشـــتهر الفنـــدق بمطعـــم
«الوليمــة» الــذي يقــدم قائمــة واســعة مــن المأكــوالت
العالمي ــة والش ــرقية ،باإلضاف ــة إل ــى قاع ــة لالحتف ــاالت
والمناســـبات والمؤتمـــرات تتســـع ل  250شـــخصاً ،
كمـــا يقـــدم الفنـــدق خدمـــات النـــادي الصحـــي لنزالئـــه
مـــن الضيـــوف ورجـــال األعمـــال .وقـــد قامـــت الشـــركة
بتجديـــد الفنـــدق وإعـــادة تأهيلـــه مؤخـــراً ليواكـــب
أرقـــى المتغيـــرات فـــي مجـــال الضيافـــة الفندقيـــة.

يتميـــز هـــذا الفنـــدق العريـــق بموقعـــه وســـط
العاصمـــة وبقربـــه مـــن أهـــم الـــوزارات والهيئـــات
والمصـــارف التجاريـــة .وفـــي إطـــار الســـعي الـــدؤوب
لمواكبـــة أرقـــى معاييـــر الخدمـــة الفندقيـــة ،شـــهد
الفنـــدق مؤخـــراً عمليـــة تجديـــد لبعـــض مرافقـــه
مـــن أهمهـــا قاعـــات المناســـبات واالجتماعـــات
ومركـــز رجـــال األعمـــال والبهـــو والنـــادي الرياضـــي.
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قطاعات األعمال

 2.1.2قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

فندق مكارم الرياض

الرياض

المالك الهيئة العامة
للطيران المدني ،والمستأجر
شركة دور للضيافة

فلل داراق

 248غرفة وجناح

الرياض

 214وحدة سكنية

الريــاض

 19فيال و 59غرفة

الريـــاض

أكثر من 20,000م
مساحات تأجيرية

المشغل شركة دور
للضيافة  -مكارم

المالك الهيئة
العليا لتطوير
مدينة الرياض

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك
شركة دور للضيافة

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك
شركة دور للضيافة

المشغل
شركة دور للضيافة

ُيع ــد فن ــدق م ــكارم الري ــاض ،وه ــو م ــن فئ ــة خم ــس نج ــوم،
أق ــرب فن ــادق العاصم ــة الري ــاض إل ــى مط ــار المل ــك خال ــد
الدولــي ،ويضــم  248غرفـ ًـة وجناحــاً تــم تجهيزهــا علــى أعلى
المســتويات وأرقــى المعاييــر الفندقيــة .يضــم فندق مكارم
الري ــاض مجموع ــة م ــن المطاع ــم الممي ــزة ،منه ــا مطع ــم
البانورامـــا الـــذي يقـــدم تشـــكيلة واســـعة مـــن األطبـــاق
العالميـــة فـــي أجـــواء ســـاحرة ،وإطاللـــة بانوراميـــة .يضـــم
فن ــدق م ــكارم الري ــاض أيض ــا قاع ــات اجتماع ــات متع ــددة،
وصالـــة للحفـــات تتســـع ل  400شـــخص ،ومركـــزاً لرجـــال
األعم ــال ،كم ــا يوج ــد ف ــي الفن ــدق ن ــاد صح ــي ومالع ــب
رياضيــة .وكمــا أشــير إليــه ســابقاً ،فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة
مـــع الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي لتطويـــر الفنـــدق،
حيـــث ســـيتم زيـــادة طاقتـــه االســـتيعابية بمقـــدار 100
غرف ــة ليصب ــح  348غرف ــة باإلضاف ــة إل ــى تطوي ــر المراف ــق
المس ــاندة الت ــي تش ــمل ن ــادي صح ــي متكام ــل وتش ــغيل
الفن ــدق بع ــد تطوي ــره م ــن خ ــال عالم ــة تجاري ــة عالمي ــة.
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مجمع الجزيرة شرق

مركز التخصصي بالزا

وهـــي مجموعـــة مـــن الوحـــدات الســـكنية الفاخـــرة
موزعـــة داخـــل حـــي الســـفارات بمدينـــة الريـــاض حيـــث
تتوفـــر فيهـــا كافـــة مميـــزات الرفاهيـــة والخصوصيـــة
واألمـــان ،باإلضافـــة إلـــى المرافـــق العامـــة المميـــزة
والحدائـــق والمـــدارس النموذجيـــة والنـــوادي الرياضيـــة
ومراكـــز االســـتجمام والترفيـــه الخاصـــة .ويتألـــف
المجمـــع مـــن  214وحـــدة ســـكنية مختلفـــة األحجـــام،
تتك ــون م ــن  6نم ــاذج تت ــراوح بي ــن فل ــل بأحج ــام مختلف ــة
وشـــقق ســـكنية ،وتمتـــاز جميـــع الوحـــدات الســـكينة
بأنظمـــة البيـــوت الذكيـــة لتوفيـــر المزيـــد مـــن الحمايـــة
والرفاهيـــة والراحـــة باإلضافـــة إلـــى تطبيـــق أســـاليب
التنميـــة المســـتدامة وترشـــيد اســـتهالك الطاقـــة.

يغط ــي مجم ــع الجزي ــرة ش ــرق الس ــكني مس ــاحة قدره ــا
 20,000مت ــراً مربع ــاً ف ــي ش ــرق مدين ــة الري ــاض ويتك ــون
مـــن  19فيـــا ،باإلضافـــة إلـــى  59غرفـــة مخصصـــة
لألفـــراد مؤثثـــة وموزعـــة علـــى مبنييـــن منفصليـــن عـــن
الفلـــل بمداخـــل مســـتقلة .يتضمـــن المجمـــع العديـــد
مـــن المرافـــق الترفيهيـــة مـــن حدائـــق ومالعـــب
مختلف ــة باإلضاف ــة إل ــى الن ــادي الصح ــي ال ــذي يش ــتمل
عل ــى صالتي ــن لأللع ــاب وحم ــام بخ ــار وس ــاونا ومس ــبح
للكب ــار وآخ ــر للصغ ــار م ــع مس ــطحات خض ــراء ومالع ــب
لألطفـــال .كمـــا يقـــدم المجمـــع خدمـــات الصيانـــة
الشـــاملة والنقـــل إلـــى مراكـــز التســـوق والمـــدارس.

2

ُيعــد مــن أهــم المراكــز التجاريــة فــي مدينــة الريــاض ،حيــث
يتمي ــز بموقع ــه االس ــتراتيجي عل ــى تقاط ــع طري ــق مك ــة
المكرم ــة م ــع ش ــارع التخصص ــي ،المج ــاور لمستش ــفى
الملـــك فيصـــل التخصصـــي ومركـــز األبحـــاث ،يضـــم
المركــز نخبــة مــن العالمــات التجاريــة العالميــة والمحليــة
الشـــهيرة ومركـــزاً للتســـوق وعـــدد مـــن المطاعـــم.
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قطاعات األعمال

 3.1.2قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة

فندق مكارم أم القرى

فندق مكارم البيت

فندق مكارم منى

فندق مكارم الشرفات

مكة المكرمة

 336غرفة وجناح

مكة المكرمة

 270غرفة وجناح

مكة المكرمة

 294غرفة وجناح

مكة المكرمة

 104غرفة وجناح

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل شركة دور
للضيافة  -مكارم

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل شركة دور
للضيافة  -مكارم

المالك ورثة
الشيخ محمد بن
إبراهيم الغامدي

المشغل شركة دور
للضيافة  -مكارم

المالك شركة
شرفات الصفوة

المشغل شركة دور
للضيافة  -مكارم

يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف مــن فئــة خمــس
نج ــوم ف ــي مك ــة المكرم ــة عل ــى طري ــق أجي ــاد ،بالق ــرب
مــن الطريــق الدائــري المــؤدي إلــى المشــاعر المقدســة،
ويتميـــز بقربـــه مـــن المســـجد الحـــرام ،إذ يســـتغرق
خم ــس دقائ ــق للوص ــول إلي ــه بالحافل ــة .يض ــم الفن ــدق
 336غرف ـ ًـة وجناح ــاً ذات مس ــاحات رحب ــة والعدي ــد م ــن
المطاعـــم وقاعـــات االجتماعـــات والمحـــات التجاريـــة،
كمـــا تتوفـــر مواقـــف للســـيارات تتســـع ل  80ســـيارة.
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ّ
الشش ــة ف ــي
يق ــع فن ــدق م ــكارم البي ــت ف ــي منطق ــة
مكـــة المكرمـــة علـــى شـــارع الملـــك عبدالعزيـــز علـــى
مس ــافة  3كيلومت ــر م ــن الح ــرم المك ــي ،وعل ــى مقرب ــة
مـــن الجمـــرات .وهـــو مصنـــف مـــن فئـــة أربـــع نجـــوم
يتكـــون الفنـــدق مـــن  270غرفـــة وجناحـــاً  ،ويضـــم
الفنـــدق العديـــد مـــن المرافـــق والخدمـــات المتميـــزة
كالمطاع ــم وقاع ــات االجتماع ــات والمح ــات التجاري ــة.

يقـــع فنـــدق مـــكارم منـــى والمصنـــف مـــن فئـــة األربـــع
نجـــوم ،فـــي منطقـــة العزيزيـــة فـــي مكـــة المكرمـــة
ً
غرفـــة
بجـــوار مشـــعر منـــى ،يتكـــون الفنـــدق مـــن 294
وجناحـــاً  ،والعديـــد مـــن المرافـــق األخـــرى كالمطاعـــم،
وقاعـــات االجتماعـــات ،والمحـــات التجاريـــة.

يق ــع فن ــدق م ــكارم الش ــرفات بج ــوار فن ــدق م ــكارم أم
القــرى ،وبالقــرب مــن منطقــة كــدى ،على بعــد  1800متر
م ــن الح ــرم المك ــي الش ــريف ،والفن ــدق عب ــارة ع ــن مبن ــى
حديــث يتكــون مــن  7طوابــق ،يحتــوي علــى  104غرفــة.
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قطاعات األعمال

 3.1.2قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة

مجمع دور الياسمين

مجمع ريزيدنس الروضة

مجمع دور المعذر

مجمع الجزيرة بدر

جــــدة

 168وحدة سكنية

جـــدة

 28فيــال

الريــاض

 40فيــال

الريــاض

 73فيــال

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك
الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية

المشغل
شركة دور للضيافة

يق ــع المجم ــع ف ــي ح ــي الروض ــة بمدين ــة ج ــدة ،ويتك ــون
مـــن  168وحـــدة ســـكنية ،ويضـــم عـــدداً مـــن الشـــقق
مختلفـــة األحجـــام باإلضافـــة إلـــى عـــدد مـــن الغـــرف
المســـتقلة ونـــادي صحـــي ،ومواقـــف للســـيارات.

يقـــع المجمـــع فـــي مدينـــة جـــدة ويتكـــون المجمـــع
مـــن  28فيـــا ســـكنية بمســـاحات مختلفـــة ومواقـــف
ونـــاد
ٍ
ســـيارات ومبنـــى لـــإدارة والخدمـــات المســـاندة
صح ــي .ويتمي ــز المجم ــع باله ــدوء والخصوصي ــة العائلي ــة
والخدمـــات الفندقيـــة الراقيـــة وروعـــة التصميـــم.

يقـــع المجمـــع فـــي موقـــع فريـــد شـــرق مدينـــة الريـــاض
فـــي حـــي الريـــان ،ويتكـــون مـــن  40فيـــا مؤثثـــة تأثيثـــاً
فاخ ــراً .ويتمي ــز المجم ــع بالخصوصي ــة وباألج ــواء العائلي ــة
الهادئـــة ،ويشـــمل العديـــد مـــن المرافـــق الرياضيـــة
وخدمـــة التوصيـــل إلـــى المراكـــز التجاريـــة والمـــدارس.

يقـــع فـــي حـــي المعـــذر بمدينـــة الريـــاض ،ويتكـــون مـــن
نـــاد صحـــي متكامـــل
 73فيـــا مختلفـــة األحجـــام مـــع ٍ
ومواق ــف س ــيارات ،ويتمي ــز بموقع ــه االس ــتراتيجي مم ــا
يس ــهل لنازل ــه س ــهولة الوص ــول إل ــى الدوائ ــر الحكومي ــة
والشـــركات الكبـــرى بجميـــع أطـــراف مدينـــة الريـــاض.

مجمع ريزيدنس األندلس

مجمع ريزيدنس األندلس
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يق ــع المجم ــع ف ــي ح ــي األندل ــس المتف ــرع م ــن ش ــارع
التحليـــة فـــي مدينـــة جـــدة .ويضـــم المجمـــع  30فيـــا
مؤثثـــة تأثيثـــا فاخـــراً .يتميـــز مجمـــع دور األندلـــس
بعنص ــر الخصوصي ــة وطاب ــع األم ــان ،واألج ــواء العائلي ــة
الهادئـــة ،إضافـــة إلـــى توفيـــر خدمـــات رجـــال األعمـــال
ومرافـــق رياضيـــة وترفيهيـــة وغـــرف للســـائقين.

جــدة

 30فيــال

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

المشغل
شركة دور للضيافة
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 1.2.2المشاريع المنجزة

2-2

المشاريع تحت التطوير

تجديد فندق ومنتجع
مكارم النخيل

يعتبر قطاع المشاريع المحور الرئيسي والحيوي لتنفيذ مشاريع الشركة كونه المسؤول عن التخطيط ،الدراسات ،التصاميم والتنفيذ.
باإلضافة إلى تطوير وتحديث المشاريع والمرافق القائمة وذلك باالستفادة من خبراتنا العملية والعلمية لمواكبة األساليب الحديثة
والتقنية ،المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ .وفيما يلي تفصيل لمشاريعنا التي أنجزناها خالل العام باإلضافة إلى مشاريعنا
تحت التطوير والتنفيذ والمشاريع تحت الدراسة والتصميم:

المشاريع المنجزة

أتممنا في هذا العام تجديد مبنى فندق
ومنتجع مكارم النخيل الذي يحتوي على 112
فيال فاخرة ،و 21شقة فندقية ،وفندق يتكون
ً
غرفة وجناحاً ،باإلضافة إلى قاعات
من 43
اجتماعات ومطعم وناد صحي للرجال ،وآخر
للنساء ،ومرسى بحري لليخوت واألنشطة
البحرية ،وشاطئ بحري.

مشاريع تحت الدراسة والتصميم
إنشاء شقق فندقية وتوسعة فندق هوليداي إن تبوك

تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل

مشاريع تحت التطوير والتنفيذ
فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية بحي
السفارات (بمدينة الرياض)
داراق (المرحلة الثالثة)

بحي السفارات بمدينة الرياض
داراق (المرحلة الرابعة)

بحي السفارات بمدينة الرياض
مجمع طويق السكني
مجمع الوادي السكني
فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل
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توسعة فندق ومنتجع مكارم النخيل
تجديد وتوسعة فندق مكارم الرياض
دراسة تطوير أرض طريق الملك خالد بمدينة الرياض
فندق األحساء
فندق جدة
فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن
تجديد وتوسعة فندق مكارم أجياد مكة
التخصصي بالزا
مجمع دور الهدا
داراق المرحلة الخامسة بحي السفارات بمدينة الرياض
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 2.2.2مشاريع تحت التطوير والتنفيذ
فندق ماريوت وشقق
ماريوت التنفيذية
بحي السفارات
(بمدينة الرياض)
يتم تطوير أرض مســاحتها (25,000
متر مربع) داخل حي الســفارات في
مدينــة الرياض ،مســتأجرة من الهيئة
العليــا لتطويــر مدينــة الرياض ،لتنفيذ
مشــروع فندق ماريوت وشــقق ماريوت
التنفيذيــة عليهــا .يتكون المشــروع من
ً
غرفة وجناحاً  ،و140
فنــدق يضــم 80
شــقة فندقيــة فاخــرة من فئة  5نجوم
باإلضافــة إلى مطعم رئيســي وقاعات
وناد صحي ،ومن
اجتماعــات واحتفــاالت ٍ
المتوقــع اســتكماله بالربــع الثاني من
عــام  2018ميالدي.

تطوير داراق
(المرحلة الثالثة)
بحي السفارات
بمدينة الرياض

تطوير داراق (المرحلة الرابعة)
بحي السفارات بمدينة الرياض
يتم تطوير المشروع على مجموعة
من األراضي المستأجرة من الهيئة
العليا لتطوير مدينة الرياض داخل
حي السفارات بمساحة 37,774
متر مربع ،ويحتوي على  41فيال،
و 45شقة .تمتاز الوحدات السكينة
كسابقتها بأنظمة البيوت الذكية .ويتم
تجهيز الشقق لتكون مؤثثة بالكامل
كسابقتها .وقد تم تقدير تكلفة
المشروع ب 132مليون ريال .ومن
المتوقع استكمال المشروع بالربع
األول من عام  2018ميالدي.

مجمع طويق السكني
تم تخصيص أرض مساحتها 7,000
متر مربع تقع غرب مدينة الرياض بحي
طويق إلقامة مجمع سكني خاص
بطاقم الفنادق التابعة للشركة.
وذلك حرصاً من شركة دور على توفير
أفضل الخدمات لموظفيها .ويتم حالياً
تنفيذ أعمال اإلنشاء للمجمع المكون
من  464غرفة ،والذي يتضمن العديد
من المرافق الترفيهية من حدائق
ومالعب باإلضافة إلى نادي صحي.
ومن المتوقع استكمال المشروع في
الربع الثاني من عام  2017ميالدي.

تعمل الشركة على تطوير مجموعة
من األراضي المستأجرة من الهيئة
العليا لتطوير مدينة الرياض داخل حي
السفارات بمساحة  57,807متر مربع،
ويحتوي المشروع على  76فيال ،و35
شقة .تمتاز الوحدات السكينة بأنظمة
البيوت الذكية .ويتم تجهيز الشقق
لتكون مؤثثة بالكامل .وقد تم تقدير
تكلفة المشروع ب  198مليون ريال.
ومن المتوقع استكمال المشروع بالربع
الثاني من عام  2017ميالدي.
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 2.2.2مشاريع تحت التطوير والتنفيذ
مجمع الوادي السكني
تم تخصيص أرض مساحتها  5,000متر
مربع تقع غرب مدينة الرياض بحي وادي
لبن إلقامة مجمع سكني خاص لعائالت
موظفي الفنادق التابعة للشركة .وذلك
حرصاً من شركة دور على توفير أفضل
الخدمات لموظفيها .يتم حالياً تنفيذ
أعمال اإلنشاء للمجمع المكون من66
وحدة سكنية ،باإلضافة إلى العديد من
المرافق الترفيهية من حدائق ومالعب
ونادي صحي وحمامات سباحة .ومن
المتوقع استكمال المشروع في الربع
الثالث من عام  2018ميالدي.

فندق وأجنحة هوليداي إن
الجبيل
تقوم شركة دور للضيافة بتطوير أرض
تبلغ مساحتها حوالي  10,000متر
مربع تقريبا في مدينة جبيل الصناعية
مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل
وينبع .لبناء فندق تحت العالمة التجارية
ً
غرفة
هوليداي إن يتكون من 144
وجناحاً ونادي صحي ومطعم رئيسي.
وقد تم االنتهاء من التصاميم المعمارية
والداخلية للفندق .وسيتم دعوة
المقاولين لتنفيذ هذا المشروع ،ومن
المتوقع استكمال المشروع بالربع األول
من عام  2019ميالدي.

 3.2.2مشاريع تحت الدراسة والتصميم
توسعة فندق ومنتجع
مكارم النخيل
تعمل الشركة على توسعة فندق
ومنتجع مكارم النخيل الذي يقع على
خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة،
ً
غرفة وجناحاً
حيث سيتم إضافة 107
باإلضافة إلى صالة أفراح.

إنشاء شقق فندقية وتوسعة
فندق هوليداي إن تبوك
تعمل الشركة على تطوير شقق
مفروشة ،مكونة من  61وحدة فندقية
على أرض مساحتها  2,400متر مربع.
ومن المتوقع استكمال المشروع بالربع
الثاني من عام  2019ميالدي.

تجديد وتوسعة
فندق مكارم الرياض
تعمل الشركة حالياً على تطوير فندق
مكارم الرياض المستأجر من الهيئة
العامة للطيران المدني ويقع داخل حرم
مطار الرياض ،ليشمل التطوير تجديد
التصميم الداخلي للمبنى القائم بكافة
الغرف والملحقات .المبنى مكون
من  248غرفة فندقية وجناح وجاري
العمل حاليا مع شركة استشارية إلعادة
التصميم الداخلي للمبنى .كما يشمل
التطوير توسعة الفندق بإضافة 100
وجناح بمبنى ملحق بالمبنى
غرفة
ٍ
ٍ
القائم الذي سينشئ به نادي صحي
خاص للنساء .تم االنتهاء من تصميم
المبنى الجديد من قبل شركة استشارية
ويتم اآلن دعوة المقاولين إلنشائه.
ومن المتوقع استكمال المشروع في
الربع األخير من عام .2019

تطوير أرض طريق
الملك خالد بمدينة الرياض
تتم حالياً دراسة أفضل الخيارات لتطوير
أرض تملكها الشركة بمساحة إجمالية
تبلغ  29,500متر مربع تقع على طريق
الملك خالد في مدينة الرياض.
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 3.2.2مشاريع تحت الدراسة والتصميم
تطوير فندق األحساء
تعمل الشركة على تطوير فندق وشقق
فندقية على قطعة أرض مساحتها
 10,135متر مربع تقريباً بمدينة
الهفوف بمحافظة األحساء .وسيتكون
المشروع من  120وحدة سكنية و60
غرفة فندقيه و 60شقة فندقية مزودة
بمرافق ترفيهية ،وسيتم التعاقد مع
أحد المكاتب االستشارية للقيام بأعمال
التصميم.

فندق جدة
يتم العمل على تطوير فندق يتكون من
 238وحدة سكنية  149,غرفة فندقية
و 89شقة فندقية على قطعة أرض
تبلغ مساحتها  3,850متر مربع تقريباً
على طريق المدينة بحي المحمدية في
مدينة جدة ،وقد تم التعاقد مع مكتب
استشاري لتقديم التصاميم المعمارية
بطابع عصري ،ومن المتوقع استكمال
المشروع بالربع األخير من عام 2019
ميالدي.

تطوير داراق المرحلة الخامسة
بحي السفارات بمدينة الرياض
تطور الشركة مجموعة من األراضي
المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض داخل حي السفارات
بمساحة  8,736متر مربع ,المشروع
يحتوي على  13قطعة أرض ،و سيتم
تطوير  55وحدة سكنية وكسابقتها
سيتم تجهيز الشقق لتكون مؤثثة
بالكامل .وقد تم االنتهاء من مرحلة
التصميم ويتم اآلن دعوة المقاولين
لتنفيذ المشروع.

مجمع دور الهدا
يتم حاليا دراسة تطوير مشروع «مجمع
الهدا السكني» على أرض مساحتها
 19.900متراً مربعاً بحي الهدا في
مدينة الرياض مملوكة للشركة .ومن
المتوقع أن يضم المشروع  200وحدة
سكنية.
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فندق ينبع كورت
يارد وريزيدنس إن
يتم اآلن تطوير فندق ينبع كورت
يارد وريزيدنس إن على قطعة أرض
تبلغ مساحتها  7,500متر مربع تقريباً
مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل
وينبع .ويحتوي المشروع على 150
وحدة سكنية 90 ،غرفة فندقية و60
شقة فندقية .وقد تم التعاقد مع
مكتب استشاري لتقديم التصاميم
المعمارية بطابع عصري ،ومن المتوقع
استكمال المشروع بالربع األخير من عام
 2019ميالدي.

تجديد وتوسعة فندق
مكارم أجياد مكة
يتم اآلن العمل على تجديد وتوسعة
فندق مكارم «أجياد مكة»القريب من
المسجد الحرام والذي تملكه وتشغله
شركة دور للضيافة ويتكون الفندق من
ً
غرفة وجناحاً ومطعماً وقاعات
411
احتفاالت .يشمل التجديد المبنى القائم
ليتوافق مع الهوية الجديدة .وتشمل
متصل
التوسعة للفندق بناء برج جديد
ٍ
بالمبنى الحالي .إلضافة غرف جديدة
بإطاللة أفضل على الحرم .يتم اآلن
دعوة المكاتب االستشارية لتقديم
التصاميم المعمارية الهندسية.

التخصصي بالزا
ُيعد من أهم المراكز التجارية في مدينة
الرياض ،حيث يتميز بموقعه االستراتيجي
على تقاطع طريق مكة المكرمة مع
شارع التخصصي ،المجاور لمستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث،
يضم المركز نخبة من العالمات التجارية
العالمية والمحلية الشهيرة ومركزاً
للتسوق وعدد من المطاعم.
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4-2
تقنية المعلومات

3-2
التشغيل الفندقي في دور للضيافة

تختص إدارة تقنية المعلومات بشركة
دور للضيافة بتوفير المتطلبات التقنية
التي تضمن سير العمل بيسر وسهولة.
وتشمل كل ما يختص بالبنية التحتية
للتقنية مثل الخادمات الرئيسية،
الشبكات ،النسخ االحتياطية ،األجهزة
والطابعات وتأمين األنظمة التي تدير
موارد الشركة مع تقليل نسبه التدخل
البشرى لتقليل نسبه الخطأ واالستمرار
بتطوير هذه األنظمة لتتماشى مع
استراتيجية الشركة التوسعية.
وخالل العام 2016م تم بحمد الله إنجاز
عدد من المشاريع وهي:
 .1االنتهاء من المرحلة األولى من
نظام تخطيط الموارد والتي تتضمن
برامج رئيسية وفرعية تشمل التالي:

يتميز قطاع التشغيل الفندقي الذي
ُيعد الذراع التشغيلي لشركة دور
للضيافة بإمكانياته وتنوع خياراته،
مكنته ليكون الشريك األمثل للشركات
االستثمارية والجهات المالكة للفنادق
عودية معتمداً
الس
في المملكة
ّ
العربية ّ
ّ
على قاعدة من الخبرات المحلية
السوق السعودية
ومعرفة في ّ
شغيلية من عمله
ومكتسباً قدراته التّ
ّ
الوثيق مع ّ
الشركاء العالميين لتقديم
الضيافة بمقاييس عالمية وبروح
محلية.
ّ
وقد أسست شركة دور من خالل
قطاع التشغيل الفندقي عالقات
متينة مع كبرى شركات الضيافة في
العالم ،حيث تمتلك حقوق امتياز
الستخدام العالمات التجارية لفنادق
ماريوت الدولية ومجموعة فنادق
انتركونتيننتال .IHG

 42اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2016

ولم تقف إمكانيات شركة دور في
التشغيل الفندقي باالعتماد على
العالمات التجارية العالمية فحسب،
الخاصة
السعودية
ّ
بل ابتكرت العالمة ّ
بها «مكارم» المتخصصة في خدمة
ضيوف مكة المكرمة والمدينة المنورة
فريدة من نوعها
ٍ
خدمات
ٍ
وأطلقت
كبطاقة الوالء «كرم» وخدمة التوجيه
الديني كما أطلقت مؤخراً موقعاً بسبع
ليسهل من تواصلها مع ضيوفها
لغات
ٍ
ّ
من جميع أنحاء العالم وحازت العالمة
الفندقية مكارم على جوائز عالمية
أثبتت جدارتها وتميزها.
وتستند إدارة التشغيل الفندقي على
اإلمكانيات التي تتمتع بها شركة
دور للضيافة في التطوير الفندقي
واالستثمار وإدارة األصول ،فهي على
علم بما يواجه المستثمرين ومالك
وصعوبات
ٍ
تحديات
ٍ
الفنادق من

حلوال متكاملة
تشغيلية ،وتقدم
ً
لتشغيل وإدارة الفنادق تشمل
التّ صميم والهندسة والتّ حضير لمرحلة
ما قبل االفتتاح ،والتّ سويق والمبيعات
وإدارة اإليرادات والمشتريات وتقنية
المعلومات ،باإلضافة لما تتميز به من
استقطاب للكفاءات الخبيرة والماهرة
لتشغيل الفنادق وتدريبهم وتطويرهم.
ومما يميز إدارة التشغيل الفندقي
هو توجهها نحو إرساء وتطبيق معايير
االستدامة واألبنية الخضراء في جميع
نقلة نوعيةً
ً
فنادق مكارم التي ستشكِّ ل
في هذا المجال في المملكة.

•المالية
•الموارد البشرية
•إدارة المشاريع
•إدارة المشتريات
•إدارة التطوير العقاري
•إدارة األصول
 .2تم تفعيل الشركات الشقيقة
لتشمل التالي:
•شركة النخيل للمناطق السياحية
•شركة تبوك للفنادق
•شركة مكة للفنادق
•شركة مكارم المعرفة للضيافة
•شركة السواعد الكريمة
•شركة جود العلياء
•شركة المصدر األمني

 .4تم االنتهاء من أتمتة عدد من
خدمات إدارة الموارد البشرية مثل:
طلبات اإلجازة ،طلبات رحالت العمل،
خطابات الموظفين ،طلبات القروض
وغيرها من الخدمات كمرحلة أولى،
وجاري العمل على أتمتة ما تبقى من
إجراءات وخدمات في المرحلة الثانية.
وستتركز جهود إدارة تقنية المعلومات
خالل العام 2017م على عدد من
المشاريع من أهمها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

 1التكامل األتوماتيكي بين الشركات
2تطوير برنامج إدارة االستثمارات
 3تطبيق برنامج شؤون الموظفين
واحتساب الرواتب في منشآت
الشركة التابعة
4تطوير برنامج المشتريات في
المنشآت ليدعم رقابة المشتريات
المركزية.
5توسيع خصائص برنامجي المشاريع
والمشتريات لتحقيق االستفادة
القصوى من البرنامج
6استكمال المرحلة الثانية من
مشروع أتمتة خدمات الموارد
البشرية
7ولمواكبة تطور مشاريع تقنية
المعلومات بالشركة ،سيتم العمل
على أتمتة إجراءات نظام الدعم
الفني إلدارة تقنية المعلومات
بعد اعتماد السياسات واإلجراءات
الجديدة.
8إعداد دليل موحد لألنظمة الذكية
بمختلف أنواعها لفنادق الشركة

 .3تم االنتهاء من تصميم وتنفيذ
نظام ضمان استمرارية عمل أنظمة
الشركة واستعادتها في حالة الكوارث
ال قدر الله.
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5-2
الموارد البشرية

أوال :التوظيف والتوطين

ثانيا :مسح الرضا الوظيفي

ثالثا :أدلة الموارد البشرية

إيماناً بالدور المحوري الذي يساهم به
رأس مالنا البشري في تحقيق أهداف
الشركة وتنفيذ خططها ،فقد ركزت
إدارة الموارد البشرية على وضع آليات
حديثة في استقطاب وتعيين أفضل
الكفاءات الوطنية ،وقامت بإنشاء «
دليل استقطاب الكفاءات» الذي يحتوي
على آليات استقطاب واختيار وتعيين
أفضل الكفاءات المتوفرة.

أولت إدارة الموارد البشرية اهتماماً
كبيراً بتوفير قنوات تواصل متعددة مع
الموظفين بهدف بناء بيئة عمل مثالية
تمكن الموظفين من تقديم أفضل
مستويات االنتاجية لديهم وتحفزهم
على اإلبداع واالبتكار.

عملت إدارة الموارد البشرية على
تحديث وإعداد دليل متكامل لسياسات
وإجراءات الموارد البشرية يشمل
جميع وظائف ومهام الموارد البشرية
المختلفة من توظيف وتدريب وقياس
وتطوير األداء وغيرها من الوظائف.
وكذلك قامت اإلدارة بإعداد (دليل
الموظف) الستقبال وتهيئة الموظف
الجديد.

كما شاركت في تبني ودعم برنامج
«تحسين» الذي أطلقته ماريوت الدولية
بشراكة عدد من الشركات المحلية وهو
برنامج مصمم لتدريب وتنمية مهارات
القيادة لدى الشباب السعودي في أحد
الجامعات المتخصصة في الضيافة لمدة
من  12إلى  18شهراً ومن ثم توفير فرص
تطبيق ما اكتسبوه من معارف وقدرات
في فنادقنا.

تعتبر شركة دور للضيافة مواردها
البشرية محور عملياتها التشغيلية
والمحرك األساس لخططها
االستراتيجية .وعملت خالل العام
2016م على التركيز على استقطاب
وتعيين أفضل الكفاءات الوطنية
بإضافة  330موظفاً جديداً .وفي إطار
سعيها المستمر لتطوير موظفيها،
فقد نفذت ما يزيد عن  6,352ساعة
تدريب من خالل  245برنامج تدريبي
مختلف .ولتقديم خدمات أفضل وأسرع
لموظفينا ،فقد تم تحويل العديد من
إجراءات وخدمات الموارد البشرية
المقدمة لهم من ورقية إلى الكترونية.
ونظراً ألهمية توفير بيئة عمل محفزة
تمكن موظفينا من اإلبداع واالبتكار
فقد تم إطالق العديد من المبادرات
بناء
وتحديث للسياسات واإلجراءات ً
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على ما يرد من مالحظات ومشاركات
واستمرارا لنهج
من كافة الموظفين.
ً
إدارة الموارد البشرية في الدعم
المتواصل لموظفينا ،فإن من أهم
خططها خالل العام القادم هو التوسع
بتعيين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص
التدريب لهم ،وكذلك تطبيق خطط
تطوير المسار الوظيفي ،وخطط اإلحالل
والتعاقب للوظائف الهامة والحرجة في
الشركة.
وفيما يلي أهم إنجازات إدارة الموارد
البشرية خالل عام 2016م:

+330

وتوسعت كذلك باستقطاب الكوادر
البشرية الوطنية المؤهلة في جميع
المستويات الوظيفية وخاصة في
الوظائف العليا.
كما حافظت على مستويات توطين جيدة
تصل إلى  % 50على مستوى اإلدارة
العامة ،و 33%على مستوى جميع
المنشآت بشكل عام.

فقد قامت باستحداث
(ورش عمل دور – نحو بيئة عمل
احترافية) والتي تعقد بشكل ربع
سنوي ويتمكن فيها الموظفين بكافة
مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية من إبداء
رأيهم وتقديم اقتراحاتهم بشكل شفاف
وصريح بهدف الرقي في بيئة العمل
الحالية والوصول بها الى أعلى درجات
االحترافية.
وواصلت شركتنا مشاركتها في
االستفتاء السنوي (أفضل بيئة عمل)
للمرة الثانية على التوالي ،وأحرزت
نتائجها تقدماً كبيراً.

كما تم العمل خالل هذا العام إنهاء
المرحلة األولى من (دليل الكفاءات
الوظيفية) الذي يوضح المستويات
المتعددة من المعارف والقدرات
والمهارات المطلوبة والتميز في
الوظائف المختلفة في الشركة.
كما تم االنتهاء من عمل األوصاف
الوظيفية للوظائف القيادية واإلدارية.
فيما يلي األدلة التي تم االنتهاء
تحديثها وإعدادها:
.1
.2
.3
.4
.5

دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية
دليل الموظف الجديد
دليل الكفاءات الوظيفية
مكتبة الوصوف الوظيفية
وثيقة االلتزام وسلوكيات الموظف

موظف جديد

245
برنامج تدريبي

6,352
ساعة تدريبة
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خامسا :التدريب والتطوير

·

يعتبر االستثمار في تطوير وتدريب
الموارد البشرية من أهم ركائز العمل
لدينا .ولمواكبة خطط التوسع الطموحة
والمستهدفة فقد تم التركيز على
عمليات التدريب والتأهيل لبناء قدرات
ومهارات الموظفين بكافة مستوياتهم
القيادية واإلدارية واإلشرافية والتنفيذية.
حيث تم عقد حوالي  245برنامج تدريبي
فردي وجماعي وبرامج التدريب على رأس
العمل ،وذلك لمختلف موظفي الشركة
خالل عام  2016وبما يقرب من 6,352
ساعة تدريبية مقارنة بعام  2015م الذي
بلغ  3,478ساعة تدريبية ،و 2,250ساعة
في عام 2014م

·
·
·
·
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·

العادات السبع لألشخاص ذوي
الفعالية العالية
تجربة الفنادق التراثية
برنامج التحكم بإجراءات االستثمار ICP
استراتيجية دور
الطريق إلى برلين لحضور منتدى
االستثمار الفندقي العالمي
التحول إلى المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية

طلبات اإلجازة ،طلبات رحالت العمل،
خطابات الموظفين ،طلبات القروض
وغيرها من الخدمات كمرحلة أولى،
وجاري العمل على أتمتة ما تبقى من
إجراءات وخدمات في المرحلة الثانية.

• التوسع في عمليات التدريب والتأهيل
للموظفين باستعمال بوابة برامج
تدريبية إلكترونية موسعة.

21%

واصلنا في عام  2016م توجهنا في
عقد ورش العمل الداخلية التي تسهم
في تبادل المعارف والخبرات بين
األقسام الداخلية للشركة ،حيث تم عقد
 10ورش في هذا العام ليبلغ مجموعها
منذ انطالقها منتصف عام  2014إلى
 26ورشة عمل في مختلف المواضيع
ذات العالقة بتنمية وتطوير بيئة العمل،
ومن األمثلة على ذلك:

• الوصول إلى نسبة توطين قدرها
 %35بنهاية عام  2017م.

24%

سادسا :شراكة المعرفة

لزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد
البشرية ،فقد تم التركيز على أتمتة
العديد من اإلجراءات والخدمات
المقدمة إلى الموظفين ،بحيث تم
تحويل العديد من طلبات الخدمة
المقدمة من ورقية إلى الكترونية مثل:

33%

إضافة الى المكافآت والحوافز القصيرة
والطويلة المدى ،فقد تم تنفيذ العديد
من المبادرات لتحفيز الموظفين في عام
 2016أهمها:
 .1مكافأة الموظفين ذوي اإلنجازات
االستثنائية بجوائز نقدية وعينية.
 .2مكافأة الموظفين ذوي الخدمة
الطويلة بجوائز تتناسب مع مدة
خدمتهم
 .3جائزة أفضل موظف على مستوى
كل إدارة وقطاع
 .4مشاركة الموظفين المتميزين من
كافة منشآت الشركة في يوم دور
السنوي

سنســعى خالل العام القادم بمشــيئة
اللــه إلــى البناء علــى المنجزات التي
تحققــت فــي عام 2016م وإضافة
المزيد من النشــاطات والخدمات
النوعيــة أهمها:

33%

رابعا :أنظمة التحفيز

وقد شملت البرامج التدريبية كافة
مجاالت العمل والوظائف من برامج
فنية وإدارية وقيادية وبرامج لغات
وحاسوب وتقنية.

سابعا :األتمتة
والخدمات االلكترونية

نظرة نحو المستقبل

نسب التوطين خالل
األعوام األربعة الماضية

• استكمال العمل بإعداد األوصاف
الوظيفية للوظائف اإلشرافية
والتنفيذية والخدمية.
• استكمال أتمتة عمليات الموارد
البشرية وإضافة المزيد من الخدمات
اإللكترونية الذاتية للموظفين.
• استمرار العمل على ورش دور
(نحو بيئة عمل احترافية) وتفعيل
المزيد من المبادرات التي تم الوصول
إليها من خالل مشاركة الموظفين،
وذلك لتحقيق درجة أفضل في
استبيان (أفضل بيئة عمل).
• تطبيق خطط تطوير المسار الوظيفي،
وخطط اإلحالل والتعاقب للوظائف
الهامة

2013

2014

2015

*2016

*ألغراض تنظيمية ولاللتزام بتعديالت قوانين وأنظمة العمل ،تم
العمل على فصل بعض السجالت التجارية عن السجل الرئيسي
لشركة دور مما أدى إلى ثبات نسبة التوطين على الرغم من ارتفاع
نسبة التوطين بشكل عام على مستوى جميع الشركات.
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قطاعات األعمال

6-2
المسؤولية
االجتماعية
برنامج «دورنا»
الستضافة الفعاليات
الخيرية
من منطلق مسؤولية شركة دور للضيافة
تجاه المجتمع ،احتضنت فنادق دور ضمن
برنامج دورنا عدداً من الفعاليات الهادفة
التي تدعم مختلف القضايا اإلنسانية
واالجتماعية والخيرية .ويسعى برنامج
دورنا إلى تعزيز عالقته مع مختلف
الجمعيات الخيرية واالجتماعية غير
الربحية في المملكة ،وتؤمن لهم الدعم
الالزم ومساعدتهم على التركيز على
تحقيق أهدافهم ،وقد شهد هذا العام
عدد من الفعاليات التالية:
احتضان ٍ

 .1ملتقى أوشينات 4
هي مبادرة لمد جسر التواصل بين
العقول المبدعة والمستثمرين ،وفرصة
لرواد األعمال لعرض مشاريعهم التقنية
عبر تطبيقات الجوال ،أقيمت بفندق
مكارم الرياض .وقد شهد الملتقى
وإقباال كبيراً مما يبرهن نجاحه
حضوراً
ً
في جذب المهتمين بهذا المجال.

 .2ورشة عمل تدعم ثقافة
المرأة السعودية من الناحية
التسويقية واالقتصادية
هي ورشة عمل تحت عنوان
«استراتيجية رفع الوعي التجاري ودخول
السوق التجاري» بالتعاون مع مؤسسة
بصمة الفكر ،وأقيمت في مدينة الرياض
بفندق الكورت يارد .وتهدف الدورة
إلى توجيه النساء أصحاب المنتجات
والمشاريع الصغيرة وذوات المواهب
اللواتي يعملن على استثمارها تجارياً
لتعزيز مهاراتهن القيادية وبالتالي
تمكينهن من العمل بشكل فعال في
إطار بيئة تنافسية على الصعيدين
المحلي واإلقليمي.
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 .3أطفال دسكا في اليوم الوطني
بمناسبة االحتفال باليوم الوطني
السعودي احتفلت دور للضيافة
بأطفال الجمعية الخيرية لمتالزمة داون
«دسكا» في فندق ماريوت الرياض.
حيث استمتع األطفال بالفعاليات
واألنشطة الترفيهية.

 .4رعاية ملتقى التجارب الناجحة
للعمل التطوعي
شاركت شركة دور للضيافة في ملتقى
التجارب الناجحة للعمل التطوعي كراعي
ذهبي ،والذي أقيم بالتزامن مع يوم
التطوع العالمي .وتهدف رعاية شركة
دور لهذا الملتقى إلى نشر وغرس
ثقافة العمل التطوعي لدى األفراد
والجماعات في المملكة ،كواحدة
من برامج االستدامة والمسؤولية
االجتماعية في الشركة التي من شأنها
تقديم أفضل ما لديها لخدمة العمل
التطوعي داخل المملكة.

مبادرة (دفء)
هي مبادرة أطلقتها شركة دور للضيافة
وتنص على التبرع بالبياضات والمناشف
والشراشف والوسادات والبطانيات
واألغطية المستخدمة في جميع فنادق
دور للضيافة ،إلى الجمعيات المختصة
بالعناية بالمحتاجين والفقراء ،باإلضافة
إلى التبرع بجزء من األقمشة لجمعيات
الرعاية والرفق بالحيوان.

سلة البركة
في تجسيد لقيمة العمل التطوعي في
الشركة قام موظفو المركز الرئيسي
بشركة دور للضيافة بالتبرع بتجهيز 172
صندوقاً مكوناً من  14عنصراً من عناصر
الغذاء األساسية والضرورية وتقديمها
لألسر المحتاجة خالل شهر رمضان
المبارك.
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قطاعات األعمال

6-2
المسؤولية
االجتماعية

رحلة صيف «بناء»
رحلــة أطلقتهــا الجمعيــة الخيريــة لرعايــة
االيتــام بالمنطقــة الشــرقية «بناء»،
وتــم تصميمهــا لتحقيــق مجموعــة من
األهــداف تســاعد على تنشــئة األبناء
وتعويدهــم علــى االعتمــاد علــى النفس
وتحمــل المســؤولية والتطلــع لبنــاء
المســتقبل .وتضمنــت الرحلــة عدة
محطات حيث اســتضافت شــركة دور
للضيافــة األيتــام ومنظمــي الرحلــة في
فنــدق قصــر الريــاض وفندق مكارم
أجيــاد مكة.

دور تساهم في برنامج
«إقامة وعطاء»
وقعت شركة دور الضيافة اتفاقية
تعاون مع جمعية األطفال المعوقين
لتنفيذ برنامج «إقامة وعطاء»
والذي يهدف لدعوة نزالء فنادق
دور للضيافة لإلسهام في مساندة
رسالة الجمعية وبرامجها الخيرية في
خطوة تُ عد تدشيناً لشراكة خيرية
بين الجمعية ودور الضيافة ،في
ظل الخدمات التي تقدمها الجمعية
لهذه الفئة من فئات المجتمع ،كما
تسعى لحشد الدعم والتبرعات لصالح
تنفيذ مشاريعها المتنوعة ،والتي
تتوافق مع رغبة مسؤولي الشركة
في المساهمة في دعم الجمعية
وأنشطتها بالوسائل المتاحة لديها
ضمن شروط هذه االتفاقية.

حملة للتبرع بالدم
استمرت شركة دور للضيافة بحملة
للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى
الملك فيصل التخصصي في المقر
الرئيسي للشركة .وتقوم الشركة
بتنظيم حملة التبرع بالدم كل عام في
المركز الرئيسي وعدد من فنادقها.

مبادرة حفظ النعمة

دور للضيافة وجمعية
إنسان في شراكة
مجتمعية

قامت شركة دور للضيافة بتنطبيق
آليات حفظ بقايا الطعام وفق معايير
الجودة والسالمة العالمية واإلفادة
منه بالتعاون مع عدد من الجمعيات
المتخصصة في حفظ النعمة منها بنك
الطعام السعودي «إطعام».
جاءت هذه المبادرة تأكيداً على حرص
الشركة على مساهمتها االجتماعية
في اإلفادة من بقايا الطعام ونشر
الوعي لضرورة التعامل الصحيح مع
النعمة ،والحفاظ عليها باالستخدام
األمثل ،والتخلص منها بطريقة أكثر
نفعاً .

المصدرsaudifoodbank.com :
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عقدت شركة «دور للضيافة» شراكة
مجتمعية مع الجمعية الخيرية لرعاية
األيتام «إنسان» ،تنص على أن تقوم
شركة دور للضيافة برعاية ودعم
الفعاليات واألحداث التي تتبناها
الجمعية من خالل توفير المرافق
التابعة للشركة .ولكي يكون للقطاع
غير الربحي فاعلية أكبر ستقوم شركة
دور للضيافة بتسخير خبراتها في
مجال االستثمار لتقديم االستشارات
للجمعية ،وتحقيق االستغالل األمثل
للموارد التي تملكها الجمعية ،وعمل
دراسات الجدوى لضمان استمرار
عمل الجمعية وتعظيم العائد ليعود
بالمنفعة الكبرى على المستفيدين.
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 1-3النتائج المالية لخمس سنوات سابقة

 1.1.3قائمة الدخل لخمس سنوات سابقة

توضح قائمة الدخل أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة :

البيان
(بآالف الرياالت)

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

التغير
ّ
16/15

التغير
نسبة
ّ
16/15

إيرادات النشاط

396,103

432,438

479,548

532,620

499,213

()33,407

-6.3%

تكلفة النشاط

()235,080

()294,055

()312,078

()353,421

()351,714

1,707

-0.5%

مجمل ربح النشاط

161,023

138,383

167,470

179,199

147,499

()31,700

-17.7%

مصروفات عمومية وإدارية

()17,000

()19,114

()31,567

()35,863

()37,463

()1,600

4.5%

مصروفات بيع وتسويق

ـ

ـ

()588

()1,195

()1,509

()314

26.3%

انخفاض قيمة الممتلكات
والمعدات

ـ

ـ

()49,733

ـ

-

-

-

انخفاض غير مؤقت في
استثمارات متاحة للبيع

ـ

ـ

ـ

()2,411

-

2,411

-100.0%

إيرادات استثمارات في
شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

5,986

11,903

6,943

2,808

()1,727

()4,535

-161.5%

أرباح محققة من بيع
استثمارات أوراق مالية لإلتجار

-

-

-

-

6,917

6,917

-

150,010

131,173

92,525

142,538

113,717

()28,821

-20.2%

أرباح من استبعاد استثمارات
في شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

-

-

-

893

-

()893

-100.0%

ربح ناتج من عملية االستحواذ

-

-

-

1,563

-

()1,563

-100.0%

57,768

18,792

19,667

8,419

4,557

()3,862

-45.9%

207,778

149,965

112,192

153,413

118,274

()35,139

-22.9%

مخصص الزكاة

()8,011

()6,630

()8,052

()5,421

()4,984

437

-8.1%

صافي الربح قبل حقوق
الملكية غير المسيطرة

199,768

143,335

104,140

147,992

113,290

()34,702

-23.4%

()90

()314

()373

()1,162

406

1,568

-134.9%

199,676

143,021

103,767

146,830

113,696

()33,134

-22.6%

الربح التشغيلي

إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة

حصة حقوق الملكية غير
المسيطرة في صافي أرباح
الشركات التابعة

صافي الربح

تم إعادة تبويب بعض أرقام القائمة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.
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 2.1.3بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة
سجلت انخفاضاً في إيرادات النشاط لتصل إلى ( )499.2مليون ريال تقريباً
أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام 2016م والتي ّ
وذلك بانخفاض قدره ( )33.4مليون ريال وبنسبة ( )6.3%عن العام السابق 2015م.

يمثل الجدول التالي بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة:

وبلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2016م ( )113.7مليون ريال تقريباً بانخفاض قدره ( )28.8مليون ريال وبنسبة ( %)20.2عن العام السابق 2015م.

البيان
(بآالف الرياالت)

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

إجمالي األصول المتداولة

297,541

306,078

408,692

334,281

315,774

500

إجمالي األصول غير
المتداولة

206,661

264,986

303,608

295,185

413,413

400

صافي الممتلكات
والمعدات

1,543,490

1,535,318

1,424,467

1,648,075

1,683,442

إجمالي األصول

2,047,692

2,106,382

2,136,767

2,277,541

2,412,629

197,294

178,228

209,284

204,559

251,754

54,258

123,295

144,252

238,788

336,418

251,552

301,523

353,536

443,347

588,172

1,789,056

1,801,209

1,779,270

1,796,162

1,786,986

7,084

3,650

3,961

38,032

37,471

إجمالي الخصوم وحقوق
المساهمين

2,047,692

2,106,382

2,136,767

2,277,541

2,412,629

نسبة حقوق المساهمين
إلى األصول

87%

86%

83%

79%

74%

600

300

إجمالي الخصوم المتداولة

200

إجمالي الخصوم غير
المتداولة

100

إجمالي الخصوم

0
)ﺑـﻤـﻼﻳـﻴـﻦ اﻟﺮﻳـــﺎﻻت(

2012
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

2013

2014

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

2015

2016

إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط

وقد انخفض صافي الربح ليصل إلى ( )113.2مليون ريال تقريباً خالل عام 2016م منخفضاً بنسبة ( )22.9%مقارنة بعام 2015م
نتيجة انخفاض إيرادات بعض منشآت الشركة نظراً لتأثر القطاع الفندقي من انخفاض الطلب من قبل شريحة قطاع األعمال،
باإلضافة إلى تأثر سوق العمرة والحج ،وارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية لمواكبة احتياجات الخطط المستقبلية للشركة،
باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات األخرى خالل العام الحالي .كما تضمن عام 2015م إضافة مبلغ ( )2.4مليون ريال في قائمة الدخل
عبارة عن أرباح ناتجة عن تحديد القيمة العادلة لعملية االستحواذ على حصص إضافية في الشركة السعودية للخدمات الفندقية
التي تمت في عام 2015م.

 56اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2016

إجمالي حقوق
المساهمين
حقوق الملكية غير
المسيطرة

تم إعادة تبويب بعض أرقام القائمة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.
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3-3
األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات

 3.1.3بيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يمثل الجدول التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة وبعض األوجه األخرى لعام 2016م:

يوضح الجدول التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:
العام

حقوق المساهمين
(بآالف الرياالت)

الزيادة (النقص)

نسبة التغير ()%

2016

1,786,986

()9,176

-0.5%

2015

1,796,162

16,892

0.9%

2014

1,779,270

()21,939

-1.2%

إجمالي الربح

2013

1,801,209

12,153

0.7%

2012

1,789,056

82,486

4.8%

صافي الربح قبل الزكاة
وحقوق الملكية غير
المسيطرة

2-3
القـــــروض

المعامالت
المتبادلة

البيان
(بآالف الرياالت)

الفنادق
المملوكة

العقارات
المملوكة

الخدمات
والتشغيل

اإلجمالي

أخرى

499,213

اإليرادات

426,578

72,862

28,814

600

()29,641

التكاليف

()334,380

()19,042

()15,390

()13,266

30,364

()351,714

92,198

53,820

13,424

()12,666

723

147,499

72,278

36,077

11,548

295

()1,924

118,274

األرقام (بماليين الرياالت)

28.8
72.9

426.6

))15.4

))334.4

))19.0

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي (بالريال السعودي):

البيان

إجمالي مبلغ
القرض

إجمالي الدفعات
المستلمة من
القرض

المستلم من
القرض خالل
العام

إجمالي الدفعات
المسددة من القرض
خالل عام 2016م

إجمالي
المسدد

الرصيد بنهاية
عام 2016م

الدفعات
المستحقة
السداد خالل
عام 2017م

إيضاح

قروض حكومية

80,000,000

80,000,000

-

5,000,000

80,000,000

-

-

تم االنتهاء من
السداد خالل عام
1438هـ.

قروض من بنوك
محلية (مرابحة
إسالمية)

609,200,000

324,222,304

127,894,535

6,219,636

9,329,453

314,892,860

22,422,123

سيتم سداد
القرض على
دفعات خالل
فترة زمنية تتراوح
من  10-7سنوات
اعتباراً من عام
2016م.

اإلجمالي

689,200,000

404,222,304

127,894,535

11,219,636

22,422,123 314,892,860 89,329,453

اﻹﻳﺮادات
13.4

92.2

11.5

53.8

اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
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اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

72.3

36.1

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة

اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
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4-3
التحليل الجغرافي
لإليرادات

5-3
المدفوعات النظامية
المستحقة

تتوزع أعمال شركة دور للضيافة في ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومنطقة مكة المكرمة وتبوك ،وقد
بلغت إيرادات كل منطقة خالل العام المالي 2016م كما يلي:

تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام
المالي 2016م كما يلي:

المنطقة (بآالف الرياالت)

اإليرادات

البيان

الرياض

394,572

اشتراكات التأمينات االجتماعية

مكة المكرمة

120,330

تبوك

13,952

المجموع

528,854

المعامالت المتبادلة

()29,641

اإلجمالي (الصافي)

499,213

اإليرادات حسب كل منطقة (بماليين الرياالت)

المستحق بنهاية العام
(بالريال السعودي)

474,565

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في
المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميله على
قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب القانوني ،وقد بلغ
مخصص الزكاة للشركة وشركاتها التابعة في عام 2016م ( )4,983,911ريال.
بناء على
وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصوره مستقلة ً
القوائم المالية الخاصة بكل شركة ،وقد قامت شركة دور للضيافة بتقديم إقراراتها
للمصلحة وتسديد الزكاة حتى نهاية العام المالي 2015م ولم تتمكن الشركات التابعة
من تسديد المبالغ المستحقة عليها حتى العام المالي 2015م بسبب طلب المصلحة
لبعض المستندات والتي تعمل الشركة على استيفائها .وتبلغ الزكاة المستحقة على
الشركات التابعة ولم تسدد حتى العام المالي 2016م مبلغ ( )4,594,935ريال.

14
395

120

كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.
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 7-3المخاطر

 6-3سياسات توزيع األرباح
( )1توزع أرباح الشركة الصافية وفقاً
لما نصت عليه المادة ( )42من نظامها
األساسي وذلك على النحو التالي:

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

•تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.

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

•يجنب  10٪من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز
للجمعية العامة العادية وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور نصف رأس المال ،علماً بأن
رصيد االحتياطي قد بلغ  50٪من
راس المال.
•تجنب كذلك  5٪من األرباح
الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي
يخصص ألعمال الصيانة واألغراض
التي يحددها مجلس اإلدارة،
ويجوز وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي المذكور ُعشر

•يخصص بعد ما تقدم نسبة من
الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة
بمقدار تسمح به التعليمات
الصادرة من الجهات المختصة،
ويوزع المتبقي بعد ذلك على
المساهمين جزئياً أو كلياً كحصة
إضافية في األرباح أو يرحل لألعوام
القادمة.
( )2انطالقاً من حرص الشركة على
التجاوب مع تطلعات المساهمين
وتحقيق عوائد مجزية لهم ،وفي

ضوء التوسع الجيد والنمو المتواصل
ألعمال الشركة وإيراداتها ،فقد قرر
مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين
عن النصف األول من عام 2016م
بواقع  45هللة للسهم الواحد ،وبمبلغ
إجمالي وقدره  45مليون ريال .كما
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه
المنعقد بتاريخ 2017/2/07م بتوزيع
أرباح للمساهمين بواقع  45هللة
للسهم الواحد عن النصف الثاني من
عام 2016م وبمبلغ إجمالي قدره
 45مليون ريال ،وبذلك يصبح إجمالي
األرباح المقترح توزيعها عن عام 2016م
90مليون ريال وبنسبة  9%من رأس
المال وذلك بعد الحصول على موافقة
الجمعية العامة للمساهمين حسب
التاريخ الذي سيتم اإلعالن عنه على
موقع تداول.

العام

مخاطر السوق وطبيعة
نشاط العمل
تتمثل المخاطر السوقية المحتملة
والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة
فيما يلي:
•تأثر موسم الحج والعمرة لظروف
أو عوامل تنظيمية خارجية
•تزايد المنافسة بسوق الفنادق
بمدينة الرياض مما قد يؤثر على
أداء فنادق الشركة في نفس
المدينة
•تغير السياسات واألنظمة للجهات
الحكومية ذات العالقة وخاصة
أنظمة مكتب العمل ونسبة توطين
الوظائف

يوضح الجدول التالي ملخصاً عن األرباح الصافية المحققة
خالل السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية:
صافي الربح

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد
تواجه الشركة فيما يلي:

التوزيعات النقدية

(ريال سعودي)

(ريال سعودي)

2016م

113,696,429

*90,000,000

2015م

146,829,645

120,000,000

2014م

103,989,443

120,000,000

2013م

143,020,655

120,000,000

2012م

198,869,434

150,000,000

•ارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات
األساسية مثل الطاقة والمياه
والمواد االستهالكية
•العوامل الخارجية واالقتصادية
التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز
المشاريع
•الظروف االقتصادية وانخفاض
أسعار النفط التي قد تؤدي إلى
خفض اإلنفاق العام

مخاطر االئتمان
ھي المخاطر الناجمة عن فشل أحد
األطراف بالوفاء بالتزاماته المالیة حین
استحقاقھا مما یتسبب في خسائر مالیة
للطرف اآلخر ،الموجودات المالیة التي من
المحتمل تعرضھا لتركیز مخاطر االئتمان
تتكون بشكل رئیسي من النقد لدى
البنوك والذمم المدینة التجاریة ،یتم إیداع
النقدیة التي تمتلكھا الشركة في بنوك
محلیة ذات تصنیف ائتماني جید لذا فإن
مخاطر االئتمان محدودة كذلك فإن خطر
االئتمان المتعلق بالذمم المدینة التجاریة
محدود ألن معظم تعامالت الشركة تتركز
مع عمالء ذوي مراكز مالیة قویة ،وتقوم
إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة
الذمم المدینة التجاریة لتقلیل أي مخاطر
ائتمان مرتبطة بھا ومتابعة تحصیلھا
واتخاذ أي إجراءات الزمة بشأنھا لحفظ
حقوق الشركة.

مخاطر العمالت
تتمثل في تذبذب القیمة المالیة
لألصول وااللتزامات المالیة بالعمالت
األجنبیة ،ونظرا ألن جمیع المعامالت

الجوھریة للشركة تتم بالريال السعودي
فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف
التي تتعرض لھا الشركة محدودة جداً.

مخاطر سعر القیمة العادلة
والتدفقات النقدیة لسعر
العمولة
وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة
بتأثیر تذبذب أسعار العمولة السائدة
على المركز المالي والتدفقات النقدیة
للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة
للشركة من المرابحات اإلسالمیة

والقروض البنكیة قصیرة األجل والدیون

طویلة األجل والتي تكون بأسعار عمولة
معومة .وتخضع جمیع الدیون والودائع
إلعادة التسعیر بصورة منتظمة .وتراقب
اإلدارة التغیرات التي تطرأ على أسعار
العمولة وبرأیھا أن مخاطر القیمة العادلة
والتدفقات النقدیة ألسعار العمولة غیر
جوھریة بالنسبة للشركة.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على
توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها
المتعلقة باألدوات المالية .حيث تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على

بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب
قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة
وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من
توفر السيولة الكافية من خالل متابعة
جداول التحصيل المتوقع للمستحقات
من العمالء وكذلك أدوات التمويل
البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها
المستقبلية حين حلولها.

* خاضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين
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اإلفصاح
والشفافية
انطالقاً من حرص مجلس إدارة
شركة دور للضيافة على عالقته مع
المساهمين والشركاء والمستثمرين
وأصحاب المصالح ،وإيماناً بأهمية
اإلفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك،
فيسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم
أهم اإلفصاحات ،بجانب النتائج المالية
والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب
الئحة حوكمة الشركات الصادرة من
هيئة السوق المالية السعودية الموقرة
واألنظمة األخرى ذات العالقة وهي
كما يلي:

1-4
الشركات التابعة
بلغ عدد الشركات التي تستثمر بها
شركة دور للضيافة  12شركة ذات
مسؤولية محدودة (فيما عدا «الشركة
السعودية للضيافة التراثية» فهي عبارة
عن مساهمة مقفلة) ،تم تأسيسها
وتزاول جميع أنشطتها داخل المملكة
العربية السعودية .وتتركز أغراضها في
األنشطة الفندقية والعقارية.

يوضح الجدول التالي الشركات التي تستثمر بها شركة دور للضيافة:
الشركة التابعة

النشاط الرئيسي

سنة التأسيس

رأس المال (ريال)

المنشأة المملوكة للشركة التابعة

نسبة مساهمة دور
()٪

إجمالي إيرادات الشركة لعام
2016م (ريال)

شركة مكة للفنادق

فندقي

1982م

165,600,000

فندق مكارم أجياد بمكة

99.44%

77,083,952

شركة النخيل للمناطق
السياحية

فندقي – عقاري

1992م

59,250,000

قرية مكارم النخيل بجدة

98.73%

43,353,343

شركة تبوك للفنادق

فندقي

1985م

27,300,000

فندق هوليداي إن بتبوك

97.14%

13,977,799

الشركة السعودية للخدمات
الفندقية

فندقي

1976م

70,000,000

فندق قصر الرياض بالرياض

70%

25,139,271

الشركة الوطنية للسياحة
(سياحية)

فندقي – عقاري

1989م

422,000,000

عدد من المنشآت بمنطقة
عسير

1.65%

لم يتم االنتهاء من إعداد
حساباتها الختامية

شركة مكارم المعرفة
للضيافة

عقاري

2012م

21,400,000

إنشاء فندق بالمدينة المنورة

50%

شركة المصدر األمني

األمن والسالمة

2015م

100,000

ــ

95%

شركة جود العلياء

التشييد والبناء

2014م

100,000

ـ

99%

شركة السواعد الكريمة

تقديم خدمات المساندة

2015م

100,000

-

99%

الشركة السعودية للضيافة
التراثية (نزل)

فندقي

2015م

62,500,000

فندق سمحان – تحت التصميم

25%

شركة المدينة للفنادق

فندقي – عقاري

1983م

1,000,000

-

50%

الشركة اإلعالمية لخدمات
التسويق

تسويق -ترويج -عالقات
عامة

1996م

2,000,000

-

25%

لم تسجل هذه الشركات
التابعة إيرادات بعد

تحت التصفية

نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله.
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3-4
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

2-4
إفصاحات
جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية
وبكل شفافية ،فيما يلي وصف لتلك اإلفصاحات:
يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:
عدت
• أن سجالت الحسابات ُأ ّ
بالشكل الصحيح.
عد على
•أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
أسس سليمة ونُ ّفذ بفاعلية.
•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة
الشركة على مواصلة نشاطها.
•ال يوجد فروقات عن معايير
المحاسبة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
فيما عدا تقييم استثمارات الشركة
اإلعالمية لخدمات التسويق نظراً
لدخولها طور التصفية.
•لم تستلم الشركة أي بالغ عن
أي مصلحة في فئة األسهم
ذات األحقية في التصويت تعود
ألشخاص (عدا أعضاء مجلس
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك
الحقوق بموجب المادة ( )45من
قواعد التسجيل واإلدراج لدى هيئة
السوق المالية.
•ال توجد لدى الشركة أية فئات أو
أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات
حق االكتتاب أو حقوق مشابهة
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل
السنة المالية.
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•ال توجد لدى الشركة أي حقوق
تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات
دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها
الشركة
•ال يوجد أي استرداد أو شراء أو
إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها
التابعة ألي أدوات دين قابلة
لالسترداد.
•ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل
بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن
أي راتب أو تعويض.
•ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل
بموجبه أحد مساهمي الشركة عن
أي حقوق في األرباح.
•ال توجد أية استثمارات محددة
أو احتياطيات مجنبة ،أنشئت
لمصلحة موظفي الشركة ما عدا
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة
كما نص عليها نظام العمل في
المملكة العربية السعودية .حيث
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين في شركة دور للضيافة
كما في  31ديسمبر 2016م مبلغ
( )53,025,255ريال سعودي.

•ال يوجد أي تحفظ من المحاسب
القانوني على القوائم المالية
السنوية.
•لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال
المحاسب القانوني قبل انتهاء
الفترة المعين من أجلها.
•لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات
أو قيود احتياطية على الشركة
من جهات رقابية أو تنظيمية أو
إشرافية أو قضائية خالل العام
المالي 2016م.

تعمل الشركة بشكل مستمر على
تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه
بفاعلية ،كما أنه يوجد لدى الشركة
إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بالتأكد
من تطبيق األنظمة الرقابية المناسبة
وتحديد التصور العام عن المخاطر
التي تواجه الشركة والتعامل معها

بكل شفافية ،وتقوم كذلك بمراجعة
عمليات الشركة المختلفة حسب
خطة المراجعة المعتمدة واالطالع
على كافة المستندات والمعامالت
وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة
المراجعة ومجلس اإلدارة.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية
خالل العام برفع تقارير عن نتائج
أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه ال
توجد مالحظات جوهرية تستدعي أي
إجراءات تصحيحية ،وأن ما ورد فيها من
مالحظات يتم متابعتها وتالفيها.

4-4
الحوكمة
تطبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فيما عدا ما يلي:
رقم المادة

نص المادة /الفقرة

أسباب عدم االلتزام

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت
الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

لم يتم اتباع التصويت التراكمي عند
التصويت الختيار أعضاء المجلس لدورته
الحالية التي بدأت من تاريخ  01يناير
2016م نظراً لعدم موافقة الجمعية
العامة للمساهمين على ذلك .وسيتم
اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند
التصويت الختيار أعضاء المجلس في
دورته القادمة.

مادة  /6فقرة د

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين
يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق االستثمار  -اإلفصاح عن
سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية،
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد
يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

نظراً لعدم انطباق ذلك على الشركة،
كما لم يقم أي من تلك الشخصيات
االعتبارية بتزويد الشركة بما يفيد ذلك
خالل العام 2016م.

مادة  /12فقرة ط

ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية  -الذي يحق له بحسب نظام
الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة  -التصويت على اختيار
األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة.

نظراً لعدم انطباق ذلك على الشركة،
حيث يتم اختيار جميع أعضاء مجلس
اإلدارة عن طريق التصويت في الجمعية
العامة.

مادة  /6فقرة ب
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 5-4أعضاء مجلس اإلدارة
ويبين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الشركة ،ملكيتهم في الشركة بداية
بدأت دورة المجلس الحالية بتاريخ 2016/01/01م،
ّ
ونهاية عام 2016م ،باإلضافة إلى عضويتهم في الشركات المساهمة األخرى:
االسـم

صفة العضوية

عدد األسهم بداية العام

عدد األسهم نهاية العام

التغير

غير تنفيذي

1,449

1,449

-

مستقل

1,449

1,449

-

غير تنفيذي

16,628,458

16,628,458

-

الشركة السعودية للضيافة التراثية (غير مدرجة)

مستقل

1,743,215

1,743,215

-

الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه (غير مدرجة)

األستاذ /ناصـر بن محمد السبيعي

مستقل

1,000

1,000

-

 .1بنك البالد
 .2شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده (غير مدرجة)
 .3شركة أكوان العقارية (غير مدرجة)
 .4شركة مشاريع األرجان (غير مدرجة)

األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية)

غير تنفيذي

6,540,591

6,540,591

-

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

غير تنفيذي

1,485

1,485

-

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

مستقل

1,100

1,100

-

 .1شركة دلة للخدمات الصحية
 .2شركة جرير للتسويق
 .3مجموعة صافوال
 .4بنك البالد
 .5شركة ناقل إكسبريس (غير مدرجة)
 .6شركة د .محمد راشد الفقيه وشركاه (غير مدرجة)
 .7شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار (غير مدرجة)
ممثال عن شركة دور
 .8الشركة السعودية للضيافة التراثية (غير مدرجة)
ً

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

مستقل

1,000

1,000

-

 .1عدة شركات من مجموعة المهيدب (غير مدرجة)
 .2جولدمان ساكس السعودية (غير مدرجة)
 .3شركة مصدر لمواد البناء (غير مدرجة)
 .4شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
 .5شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى
(رئيس مجلس اإلدارة)

الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول
المهندس /فهد بن عبدالله الشريف

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)
األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

العضوية في الشركات المساهمة األخرى
 .1بنك الرياض
 .2الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
 .3شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
 .4شركة إتحاد اتصاالت (موبايلي)
-

 .1مجموعة صافوال
 .2البنك السعودي الفرنسي
 .3شركة المراعي
 .4شركة صافوال لألغذية (غير مدرجة)
 .5الشركة المتحدة للسكر (غير مدرجة)
 .6شركة بنده للتجزئة (غير مدرجة)
 .7أصيلة لالستثمار (غير مدرجة)

• يقر مجلس اإلدارة بأنه ،باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول أعاله ،ال توجد مصالح
القصر في الشركة أو شركاتها
خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم
َّ
سواء أكانت في أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخالفه.
التابعة
ً
• ال توجد أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القصر في الشركة .كما ال توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات
االعتبارية في مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر.
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المكافآت والتعويضات
المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة

سجــل حضــور اجـتـمـاعــات مجلس اإلدارة
مرات خالل عام 2016م ،ويوضح الجدول التالي سجل حضور األعضاء لهذه االجتماعات:
اجتمع مجلس اإلدارة (ّ )6

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

2016/9/20

2016/12/25

اإلجمالي

االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

تقاضى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2016م بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه باإلضافة إلى مكافأة عن
العام المالي 2015م ،والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام،
وذلك على النحو التالي (المبالغ بالريال السعودي):

م

االسم

1

المهندس /عبدالله بن محمد العيسى

6

2

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

6

3

المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

6

4

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

6

5

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

6

6

األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية)

6

2016/02/15

2016/03/29

2016/04/21

2016/06/14

االجتماعات

المكافأة بعد توزيع
األرباح

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى
(رئيس مجلس اإلدارة)

27,000

200,000

227,000

الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

39,000

200,000

239,000

المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

42,000

االسـم

بدل حضور

المجموع

242,000

200,000

األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

27,000

200,000

227,000

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

42,000

200,000

242,000

األستاذ /ناصـر بن محمد السبيعي

21,000

200,000

221,000

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

39,000

200,000

239,000

األستاذ /فهدبن عبدالله القاسم

39,000

200,000

239,000

7

األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى

6

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

27,000

200,000

227,000

8

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

6

اإلجمالي

303,000

1,800,000

2,103,000

9

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

6

كما تم في عام 2016م صرف مكافأة سنوية إضافية قدرها ( )200,000ريال لرئيس مجلس اإلدارة نظير جهوده في خدمة

الشركة ،ومكافأة مقطوعة قدرها ( )50,000ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من غير أعضاء المجلس وذلك عن العام
المالي 2015م وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بذلك.
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6-4
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة:
بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية ،فقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة كما هو مبين أدناه .وقد عقدت لجنة
المراجعة خالل عام 2016م ( )7اجتماعات .وقد اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م
ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة ،وتتكون اللجنة من كل من:

لجنة الترشيحات والمكافآت :
المنصب

2016/1/17
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االجتماع األول

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

االجتماع الثاني
2016/1/24

•المراجعة السنوية لالحتياجات
المطلوبة من المهارات المناسبة
لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد
وصف للقدرات والمؤهالت
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة،
بما في ذلك تحديد الوقت الذي
يلزم أن يخصصه العضو ألعمال
مجلس اإلدارة.

7

رئيساً

2

2

األستاذ /طالل بن
عبدالمحسن المالفخ
(عضو مجلس اإلدارة)

عضواً

7

عضواً

2

3

األستاذ /إبراهيم بن
سالم الرويس

عضواً

7

عضواً

2

عضواً

2

4

األستاذ /عبدالرحمن بن
صالح الخليفي

6

عضواً

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي :

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح
لعضوية المجلس وفقاً للسياسات
والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة
عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته
بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

2016/2/14

بوبشيت

االجتماع الثالث

األستاذ /فوزي بن عبدالرحمن

2016/4/17

المهيدب

االجتماع الرابع

األستاذ /مصعب بن سليمان

االجتماع الخامس
2016/7/24

العبدالجبار

2016/10/19

4

األستاذ /عبدالله بن محمد

االجتماع السادس

3

العيسى

2016/12/19

2

المهندس /عبدالله بن محمد

2016/2/10

2016/12/20

1

المهندس /فهد بن
عبدالله الشريف
(عضو مجلس اإلدارة)

رئيساً

االجتماع السابع

م

1

االسم

المنصب

االجتماع األول

االجتماع الثاني

اإلجمالي

م

االسم

المجموع

بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية ،فقد تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو مبين أدناه .وقد
عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 2016م ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة .وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في
اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م ضوابط عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة ،وتتكون لجنة الترشيحات
والمكافآت من:

•تحديد جوانب الضعف والقوة في
مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها
بما يتفق مع مصلحة الشركة.
•التأكد بشكل سنوي من استقاللية
األعضاء المستقلين ،وعدم وجود
أي تعارض مصالح إذا كان العضو
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة
أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات
ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع
تلك السياسات استخدام معايير
ترتبط باألداء.

•دراسة القوائم المالية األولية
والسنوية قبل عرضها على مجلس
اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في
شأنها.
•دراسة السياسات المحاسبية
والمالية التي تتبناها الشركة
وأي تغيير في هذه السياسات
إلبداء الرأي والتوصية بشأنها قبل
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
•النظر في كفاءة تقدير الشركة
للمخاطر المهمة التي قد تتعرض
لها والخطوات التي اتخذتها إدارة
الشركة لمراقبة ومواجهة هذه
المخاطر.
•دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع
تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها
في شأنه ورفعه دورياً لمجلس
اإلدارة للتقرير حول فاعليته.
•التأكد من وجود آلية سليمة
الستخدام موارد الشركة وأصولها

بما يخدم مصلحتها بأفضل وجه،
والنظر في كفاءة استخدام
الصالحية من قبل منسوبي
الشركة.
•التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين
المراجع الخارجي وتحديد أتعابه
باالسترشاد بضوابط ترشيح
المراجع الخارجي المرفقة بالضوابط
المنظمة لعمل لجنة المراجعة،
ويراعى عند التوصية بالتعيين
التأكد من استقالليته.
•دراسة التقارير والمالحظات التي
يقدمها المراجع الخارجي للشركة
على القوائم المالية ومتابعة
ما تم بشأنها ودراسة التقارير
والمالحظات التي تقدمها الجهات
الرقابية الخارجية وإبداء الرأي
حيالها ،ومتابعة اإلجراءات المالئمة
لمعالجة المالحظات التي تضمنتها
هذه التقارير.

•االشراف على المراجعة الداخلية
من أجل التحقق من مدى فاعليتها
في تنفيذ األعمال والمهمات التي
حددها لها مجلس اإلدارة والتأكد
من استقالليتها.
•تقوم اللجنة بدراسة طلبات
الترشيح لوظيفة مدير المراجعة
الداخلية والمكافآت والبدالت
والمزايا األخرى المخصصة له
وترشيح الشخص األكثر مالئمة
مع بيان األسباب والنظر في
إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية
سواء بسبب االستقالة أو العجز أو
اإلعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه
من توصيات في هذا الشأن إلى
مجلس اإلدارة.
•االستعانة كلما دعت الحاجة بمن
تراه اللجنة مناسباً للقيام بأعمال أو
دراسات متخصصة تساعدها في
تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
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 7-4اإلدارة التنفيذية

لجنة االستثمار
بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية ،فقد تم إعادة تشكيل لجنة االستثمار كما هو مبين أدناه .وقد عقدت لجنة
االستثمار خالل عام 2016م ( )6اجتماعات ،ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة .وتتكون اللجنة من كل من:

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة ،ممثلة بالرئيس التنفيذي ،ويعاونه نوابه ورؤساء
القطاعات والشركات التابعة .وتتولى هذه اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية
والمالية واإلدارية والفنية والمعلوماتية وإدارة المخاطر ،وجميع األنشطة ذات العالقة بأعمال الشركة ،ويساعد في متابعة بعض
لجان يتم تشكيلها من اإلدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة.
األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذها
ٌ
بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2016م:

المنصب

2016/2/11

االجتماع األول

االجتماع الثاني
2016/3/21

2016/5/18

االجتماع الثالث

2016/9/19

االجتماع الرابع

االجتماع الخامس
2016/10/23

2016/11/30

االجتماع السادس

اإلجمالي

االسم

1

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

رئيساً

6

2

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

عضواً

6

3

األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى

عضواً

6

4

الدكتور /بدر بن حمود البدر

عضواً

6

م

االسم

الصفة

الدكتور /بدر بن حمود البدر

الرئيس التنفيذي

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

نائب الرئيس للممتلكات واألصول

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

مدير إدارة المحاسبة

بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2016م*:

تتلخص مهام اللجنة بما يلي :
•التوصية بأولويات االستثمار
للشركة ووضع معايير ومقاييس
االختيار للمشاريع االستثمارية
والتوصية والعمل على اعتمادها
وإقرارها من قبل مجلس اإلدارة.
•التوصية أو الموافقة على فرص
االستثمار وشراء وبيع الممتلكات
واألراضي ضمن حدود أولويات
االستثمار.

االسم

الملكية بداية العام

الملكية نهاية العام

التغير خالل العام
ّ

التغير %
نسبة
ّ

الدكتور /بدر بن حمود البدر

2,429

2,429

-

-

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

-

-

-

-

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

-

-

-

-

*ال توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأوالدهم القصر في الشركة.
•مراجعة خطط االستثمار للشركة،
ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.
•مراجعة وتقييم مدى فعالية
وشمول ضوابط لجنة االستثمار
سنوياً وطلب موافقة مجلس
اإلدارة على التغيرات المقترحة.
•القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها
من مجلس اإلدارة.

بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2016م*:
البيان

المبلغ (ريال سعودي)

الرواتب والتعويضات

3,809,139

البدالت

1,333,199

المكافآت والحوافز

2,064,561

اإلجمالي

7,206,899

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة.
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8-4
معامالت مع أطراف ذات عالقة
ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة
طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض
أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس
التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص
ذو عالقة بأي منهم باستثناء ما يلي:
•عقود إدارة وتشغيل مدتها 10
جدد تلقائياً لمجمع
سنوات تُ ّ
ريزدنس األندلس وفندق مكارم
أم القرى وفندق مكارم البيت
ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع

الجزيرة بدر ،ومجمع دور الياسمين
السكني والمملوكة لشركة أصيلة
لالستثمار ،والتي من ضمن إدارتها
كل من رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله بن محمد
العيسى وعضو مجلس اإلدارة
األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود
إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها
بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة

من إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من
إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة.
وقد حصلت الشركة على أتعاب بما
مجموعه  2,478,919ريال خالل عام
2016م مقارنة بمبلغ  3,198,279ريال
خالل العام السابق 2015م لقاء إدارة
وتشغيل تلك المنشآت.
ويوضح الجدول التالي تفصيل تلك
األتعاب:

ضمن مشروع دار الهجرة بالمدينة
المنورة ،والذي يعتبر أحد المشاريع
العمالقة المقترحة لتطوير
المدينة ،ويقع على بعد ثالثة
كيلومترات جنوب غرب المسجد
النبوي الشريف.
•وحيث إن «شركة أصيلة لالستثمار»
و«شركة عبدالله بن محمد

االسم

العيسى وأوالده» من ضمن
مساهمي شركة دور للضيافة،
فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس
عبدالله بن محمد العيسى (رئيس
مجلس اإلدارة) و األستاذ بدر بن
عبدالله العيسى (عضو مجلس
االدارة) لهما مصلحة مع «شركة
كال
أصيلة لالستثمار» .كما أن ً
من المهندس عبدالله بن محمد

عدد األسهم بداية

عدد األسهم نهاية

العام

العيسى واألستاذ بدر بن عبدالله
العيسى لهما مصلحة مع «شركة
عبدالله بن محمد العيسى
وأوالده».
ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية
األسهم لهاتين الشركتين خالل عام
2016م:

التغير

العام

نسبة التملك نهاية
العام

البيان (ريال سعودي)

سنة التعاقد

2015م

2016م

شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

-

27.1%

مجمع ريزدنس األندلس

1995م

494,738

533,308

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

28,982

28,982

-

0.03%

فندق مكارم أم القرى

2008م

1,376,957

894,317

مجمع ريزدنس الروضة

2010م

471,496

356,875

فندق مكارم البيت

2008م

366,619

203,601

مجمع الجزيرة بدر

1998م

488,469

490,818

مجمع دور الياسمين*

2014م

-

-

3,198,279

2,478,919

اإلجمالي

* الزال مجمع دور الياسمين السكني في طور االفتتاح التجريبي وال يوجد حتى اآلن مبالغ تعامالت معه
•يمتلك األستاذ عبدالرحمن عبدالله
الدحيم والذي يشغل منصب أمين
سر مجلس اإلدارة ما نسبته 1%
َ
من رأس مال شركة جود العلياء
المحدودة ،وتمتلك شركة دور
للضيافة نسبة  99%من رأسمال
تلك الشركة.
•تم في عام 2008م توقيع عقد
إدارة وتشغيل مدته  10سنوات
جدد تلقائياً لفندق مكارم منى
ُي ّ
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والمملوك لورثة الشيخ محمد
بن إبراهيم الغامدي (أحد كبار
المساهمين) والذي يملك ما
نسبته  5%من رأس مال شركة دور
للضيافة ،وقد حصلت الشركة خالل
عام 2016م على مبلغ ()930,176
ريال عبارة عن أتعاب اإلدارة
والتشغيل للفندق.
•وقعت شركة دور للضيافة مذكرتي
تفاهم بتاريخ  17أغسطس 2016م

مع شركة دار الهجرة للتنمية
واالستثمار العقاري (المملوكة
لصندوق االستثمارات العامة
والذي يعتبر طرف ذو عالقة)،
تقوم بموجبهما شركة دور للضيافة
بتشغيل فندقين جديدين بمشروع
دار الهجرة بالمدينة المنورة
لمدة  15سنة تبدأ من االفتتاح
التشغيلي .الجدير بالذكر أن شركة
دار الهجرة للتنمية واالستثمار
العقاري ستقوم بتطوير الفندقين

•تم بتاريخ 2015/06/10م توقيع
عقد بين كل من شركة دور
للضيافة وشركة أصيلة لالستثمار
والتي من ضمن إدارتها كل من
رئيس مجلس اإلدارة المهندس/
عبدالله بن محمد العيسى
وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/
بدر بن عبدالله العيسى ،تقوم
شركة أصيلة بموجبه باستئجار
مساحة مكتبية قدرها (400م)2
في فندق كورت يارد ماريوت
المملوك لشركة دور للضيافة
لقاء إيجار سنوي قدره ()400,000
ريال سنوياً ولمدة ثالث سنوات
ميالدية.
•تم بتاريخ 2015/6/18م توقيع
اتفاقية بين شركة دور للضيافة
والشركة السعودية للضيافة
التراثية (نزل) تقوم دور بموجبها
بتقديم الخدمات المساندة والفنية

للشركة السعودية للضيافة التراثية
لتطوير أول مشاريعها وهو فندق
سمحان التراثي بالدرعية وذلك
بهدف االستفادة من الخبرات
العريقة التي تمتلكها شركة دور
للضيافة في هذا المجال.
•يقوم بعض أعضاء مجلس اإلدارة
(أو الشخصيات االعتبارية التي
يمثلونها) بالمتاجرة في بعض أوجه
النشاط المماثلة لنشاط الشركة
(فنادق وعقارات) ،ووفقاً للمادة
الثامنة من الئحة حوكمة الشركات
الصادرة من هيئة السوق المالية،
فقد تم الحصول على ترخيص بذلك
من الجمعية العامة بتاريخ 29
مارس 2016م لمدة سنة وسيتم
عرض ذلك على الجمعية القادمة
بإذن الله لتجديده وفقاً لالئحة
الحوكمة .وهؤالء األشخاص أو
الشخصيات االعتبارية هم كالتالي:

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1شركة أصيلة لالستثمار والذين
من ضمن إدارتها رئيس مجلس
اإلدارة المهندس عبدالله بن محمد
العيسى وعضو مجلس اإلدارة
األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
2صندوق االستثمارات العامة.
3المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.
4المؤسسة العامة للتقاعد.
5عضو مجلس اإلدارة األستاذ ناصر
بن محمد السبيعي.
6عضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح
بن علي الهذلول.
7عضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد
بن عبدالله القاسم.
8عضو مجلس اإلدارة األستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب.
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9-4
كبار المساهمين
وفيما يلي بيان بمبالغ المعامالت مع األطراف ذات العالقة والرصيد الناتج عنها خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر،
2015م و2016م:
أ) مستحق من أطراف ذات عالقة (بالريال السعودي):

االسم

طبيعة
المعامالت

الرصيد

مبلغ المعامالت

المساهم

2016م

2015م

2016م

2015م

فندق مكارم أم القرى

خدمات

10,305,666

2,255,967

2,568,033

78,743

شركة مكارم المعرفة

خدمات

1,090,109

715,340

1,667,076

712,231

مجمع ريزيدنس االندلس

خدمات

659,815

743,879

983,228

164,145

الجزيرة بدر

خدمات

1,147,860

5,602,716

978,305

868,171

مجمع ريز يدنس الروضة

خدمات

1,850,927

1,340,920

354,277

15,405

الشركة السعودية للضيافة التراثية

خدمات

1,958,617

1,813,900

286,846

295,904

شركة أصيلة لالستثمار

خدمات

470,943

-

-

-

6,837,765

2,134,599

اإلجمالي

ب) مستحق إلى أطراف ذات عالقة (بالريال السعودي):

االسم

طبيعة
المعامالت

مبلغ المعامالت

الرصيد

2016م

2015م

2016م

2015م

فندق مكارم البيت

خدمات

2,962,225

6,413,625

2,847,223

4,107,424

شركة المدينة المحدودة

مصروفات
باإلنابة

1,825,027

960,000

13,327,063

2,960,235

فندق مكارم منى

خدمات

862,460

2,618,123

1,607,549

2,273,114

مجمع الجزيرة الرياض

خدمات

545,517

2,358,263

382,536

545,518

18,164,371

9,886,291

اإلجمالي
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لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك ،خالل عام 2016م (من أشخاص باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وعائالتهم وأوالدهم القصر الواردة تفاصيلهم بشكل منفصل أعاله) ،وفقاً للمادة  45من قواعد التسجيل واإلدراج .وعلى أي حال،
فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم خالل عام 2016م ما ال يقل عن  5%من رأسمال الشركة:

األسهم المملوكة بداية العام

األسهم المملوكة نهاية
العام

نسبة التملك نهاية العام

شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

27.1%

صندوق االستثمارات العامة

16,628,458

16,628,458

16.6%

الشيخ /محمد بن إبراهيم العيسى

12,001,449

12,001,449

12%

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6,540,591

6,540,591

6.5%

ورثة الشيخ /محمد بن إبراهيم الغامدي

5,000,000

5,000,000

5%

10-4
تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية
وفقاً لتعميم هيئة سوق المال بتاريخ
2014/3/25م القاضي بتطبيق المعايير
المحاسبية الدولية دفعة واحدة بعد
استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين على القوائم
المالية المعدة عن الفترات المالية التي
تبدأ من  2017/1/1للشركات المالية
المدرجة في السوق المالية مما يعني
ان القوائم المالية للربع االول من عام
 2017للشركات المدرجة في السوق
المالية يجب إعدادها وفقاً للمعايير
المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.

فقد تم البدء بحمد الله في مشروع
التحول لتطبيق المعايير المحاسبية
ّ
الدولية ،حيث تم تطبيق خطة العمل
الموضوعة بالتعاون مع المستشار
الخارجي للمشروع والتي تتلخص
فيما يلي:
1 .1تشخيص المعايير الدولية المحتمل
تأثيرها على تقارير الشركة المالية
والمحاسبية.
2 .2دراسة وتقييم أثر التغيرات الناتجة
من التحول على نظام المعلومات
المعمول به.

.3
.4
.5

.6

3تصميم ،وتطوير ،وتطبيق المعايير
الخاصة بالتحول للمعايير المحاسبية
الدولية.
4تدريب العاملين ضمن اإلدارات
المختصة على ذلك.
5إصدار التقارير المالية والمحاسبية
ابتداء
للشركة وفقاً لهذه المعايير
ً
من الربع األول للعام المالي
2016م ألغراض التحليل والمقارنة.
6اعتماد السياسات المحاسبية
لتتوافق مع تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية (.)IFRS
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تقرير مراجعي الحسابات
إلى السادة المساهمين
شركة دور للضيافة – شركة مساهمة سعودية
الرياض  -المملكة العربية السعودية
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة دور للضيافة – شركة مساهمة سعودية – (الشركة) وشركاتها التابعة (ويشار إليهم معاً
بـ «المجموعة») والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2016م و القوائم الموحدة للدخل والتدفقات
النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،واإليضاحات من ( )1إلى ( )28المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من هذه
القوائم المالية الموحدة.
مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في
المملكة العربية السعودية ووفقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة
ضرورياً إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية ،سواءاً كانت ناشئة عن غش أو خطأ .كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة
المعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي
الحسابات

مسئولية مراجعي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها .تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير
المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ
أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية الموحدة خالية من األخطاء الجوهرية.
تشتمل المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .تعتمد
اإلجراءات التي يتم اختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة سواءاً كانت
ناشئة عن غش أو خطأ .وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية
موحدة عادلة للمجموعة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف المتاحة ،ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة
الداخلية للمجموعة .كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية
التي استخدمتها اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.
الرأي
وفي رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة ككل:
 -1تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي لشركة دور للضيافة وشركاتها «المجموعة» كما في  31ديسمبر 2016م
ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،و فقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية المالئمة لظروف المجموعة.
 -2تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن كي بي إم جي الفوزان وشركاه

الرياض في  12 :جمادى األولى 1438هـ
الموافق  9 :فبراير 2017م

خليل ابراهيم السديس
ترخيص رقم 371
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قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

كما في  31ديسمبر 2016م (ريال سعودي)
الموجودات
موجودات متداولة

نقد بالصندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مخزون

دفعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

مستحق من أطراف ذات عالقة

إجمالي الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

إيضاح

2016م

2015م

()4

188.460.042

210.180.082

()6

26.596.735

28.312.599

()5

()7

()1-8

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()9

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

()11

استثمارات متاحة للبيع

مشروعات تحت التنفيذ

إجمالي الموجودات غير المتداولة

66.747.009

27.132.154
6.837.765

315.773.705

()12

2.096.855.804
2.412.629.509

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

()15

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

()14

115.446.302

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()2-8

18.164.371

دائنو توزيعات أرباح
مخصص الزكاة

إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

()16

()15

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

رأس المال

احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
أرباح مبقاه

أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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21.338.694

334.281.045

46.241.691

216.779.541

2.277.541.356

9.294.281

14.770.828
99.897.810

47.387.944
17.917.222

17.343.025

251.754.533

9.886.291

204.558.723

283.392.860

188.923.680

336.418.115

238.787.870

53.025.255

49.864.190

443.346.593

()1-1

1.000.000.000

1.000.000.000

()17

143.002.490

143.002.490

500.000.000
143.983.184
--

1.786.985.674
37.471.187

1.824.456.861
2.412.629.509

إيرادات النشاط
تكلفة النشاط

مجمل ربح النشاط

()18
()19

2016م

2015م
(معدلة)

499.212.778

532.619.594

147.498.908

179.198.718

()353.420.876

()351.713.870

()20

()37.462.600

()35.863.111

أرباح محققة من بيع استثمارات أوراق مالية لإلتجار

()2-10

6.917.327

--

خسائر) /ارباح استثمارات في شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

()9

مصروفات عمومية وإدارية

مصروفات بيع وتسوق

انخفاض غير مؤقت في استثمارات متاحة للبيع

الربح التشغيلي

()1-10

()1.194.844

()1.509.105

()2.410.464

--

2.808.140

()1.727.467

142.538.439

113.717.063

1.943.260.311

53.366.488

588.172.648

حقوق الملكية

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

2.134.599

1.683.442.191

31.500.000

ذمم دائنة تجارية

21.406.454

1.648.075.221

375.977.222

المطلوبات وحقوق الملكية

72.247.311

30.436.391

()10

إيضاح

(معدلة – إ یضاح )13

32.163.858

7.000.000

إجمالي الموجودات

مطلوبات متداولة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (ريال سعودي)

500.000.000

147.086.755

أرباح من استبعاد استثمارات في شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية
ربح ناتج من عملية االستحواذ

إيرادات أخرى
صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير
المسيطرة
مخصص الزكاة

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

--

892.546

()13

--

1.563.304

()21

4.557.243

8.418.435

()16

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح
الشركات التابعة
صافي الربح
ربحية السهم من:

صافي الربح

الربح التشغيلي

اإليرادات األخرى

()22
()22
()22

118.274.306

153.412.724

()4.983.911

()5.420.873

147.991.851

113.290.395
406.034

()1.162.206

113.696.429

146.829.645

1.47

1.14

1.43

1.14

0.084

0.046

6.073.039

1.796.162.284
38.032.479

1.834.194.763
2.277.541.356
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (ريال سعودي)
2016م

2015م
(معدلة)

إيضاح

118.274.306

153.412.724

()11

54.731.863

54.004.007

()20

2.487.732

2.487.732

--

()892.546

--

()1.563.300

--

()1.126.089

10.196.742

7.971.663

1.478.478

5.523.086

()2.511.957

()1.594.783

--

2.410.464

610.000

1.027.206

()6.917.327

--

()6.073.039

--

1.727.467

()2.808.140

174.004.265

218.852.024

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح الفترة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية الناتجة
من األنشطة التشغيلية:
استهالكات

إطفاء مصروفات مؤجلة

أ رباح من استبعاد استثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة
حقوق الملكیة
ربح ناتج من عملیة االستحواذ

أ رباح من بیع ممتلكات ومعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مخصصات انتفي الغرض منها
انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
مخصص مخزون بطيء الحركة
أرباح محققة من بيع استثمارات مالية لالتجار

()5
()21
()1-10
()6
()2-10

أرباح غير محققة من استثمارات مالية متاحة للبيع

(خسائر) /أرباح استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

()9

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
6.021.825

()34.231.588

ذمم مدينة تجارية
دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

()5.725.700

()2.323.671

مستحق من أطراف ذات عالقة

()4.703.166

804.884

مخزون

1.105.864

842.084

ذمم دائنة تجارية

6.567.866

7.252.028

16.060.449

()4.614.304

8.278.080

()924.117

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
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إيضاح

2015م
(معدلة)

2016م

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية (تتمة):
متحصالت من بيع استثمارات مالية لإلتجار

()2-10

46.159.018

--

الزكاة المدفوعة

()4.409.714

()4.752.404

مخصص مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()7.035.677

()3.970.062

236.323.110

176.934.874

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات عن شراء ممتلكات ومعدات
مدفوعات عن مشروعات تحت التنفيذ

متحصالت من استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

صافي النقد المستحوذ عليه من شركات مستحوذ عليها

()11
()12

()16.265.517

()101.771.859

()235.518.729

()143.816.614

()9

--

4.608.140

--

6.798.536

--

6.065.444

()251.784.246

()228.116.353

()13

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المحصل من قروض طويلة األجل

()15

127.894.535

96.778.927

()11.219.636

()10.233.817

()1.800.000

()1.800.000

()120.978.545

()118.063.425

()155.258

()162.160

()6.258.904

()33.480.475

صافي النقص في النقدية وما في حكمها خالل السنة

()21.720.040

()84.661.954

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

210.180.082

294.842.036

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

188.460.042

210.180.082

مسدد من قروض طويلة األجل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة للمساهمين
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()15
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قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (ريال سعودي)
لمساهمي الشركة

حقوق الملكية العائدة
رأس المال

إحتياطي نظامي

احتياطي اتفاقي

أرباح مبقاه

أرباح غير
محققة

اإلجمالي

حقوق الملكية
غير المسيطرة

حقوق الملكية

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

122.057.110

14.210.564

1.779.270.164

3.961.227

1.783.231.391

صافي ربح السنة

--

--

--

144.373.794

--

144.373.794

1.162.206

145.536.000

توزيعات أرباح

--

--

--

()120.000.000

--

()120.000.000

()162.160

()120.162.160

خسائر غير محققة عن استثمارات مالية متاحة
للبيع

--

--

--

--

()8.137.525

()8.137.525

()3.099

()8.140.624

--

--

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

--

--

--

--

--

31.500.000

31.500.000

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

144.630.904

6.073.039

1.793.706.433

36.458.174

1.830.164.607

--

--

--

2.455.851

--

2.455.851

1.574.305

4.030.156

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

147.086.755

6.073.039

1.796.162.284

38.032.479

1.834.194.763

صافي ربح السنة

1.000.000.000
--

500.000.000

143.002.490

147.086.755

6.073.039

1.796.162.284

38.032.479

1.834.194.763

الرصيد في  1يناير 2015م

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

نصيب حقوق الملكية الغير مسيطرة من القيمة
الدفترية في رؤوس أموال شركات تابعة خالل
العام (إيضاح)13-

الرصيد في  31ديسمبر 2015م (قبل التعديل)

تعديالت ناتجة من القيمة العادلة لشركات تابعة
مستحوذ عليها خالل الفترة (إيضاح)13-
الرصيد في  31ديسمبر 2015م بعد التعديل
الرصيد في  1يناير 2016م بعد التعديل

--

113.696.429

()406.034

113.290.395

توزيعات أرباح

--

--

--

()115.000.000

--

()115.000.000

()155.258

()115.155.258

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

--

--

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

--

--

--

()6.073.039

()6.073.039

--

()6.073.039

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

143.983.184

--

1.786.985.674

37.471.187

1.824.456.861

تحويل األرباح غير المحققة من االستثمارات في
قائمة الدخل
الرصيد في  31ديسمبر 2016م
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اإليضاحات المتممة للقوائم
المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م (ريال سعودي)

 .1التنظيم والنشاط
تأسســت شــركة دور للضيافــة (الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية
ســابقاً ) («الشــركة» أو «الشــركة األم») شــركة مســاهمة ســعودية طبقــاً ألحــكام
نظــام الشــركات ،ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري
رقــم  1010010726بتاريــخ  6محــرم 1397هـــ الموافــق  27ديســمبر 1976م كشــركة
مســاهمة ســعودية.
بــدال مــن الشــركة
تــم تغييــر االســم التجــاري للشــركة ليصبــح شــركة دور للضيافــة
ً
الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة غيــر
العاديــة والمعتمــدة مــن وزارة التجــارة بتاريــخ  18محــرم 1436هـــ الموافــق 11
نوفمبــر 2014م ،وقــد صــدر الســجل التجــاري المعــدل باســم الشــركة الجديــد بتاريــخ
 27محــرم 1436هـــ الموافــق  20نوفمبــر 2014م.
يتمثــل نشــاط الشــركة فــي اإلنشــاء والتملــك واإلدارة والتشــغيل واالســتثمار والشــراء
والمشــاركة واالســتئجار واإليجــار للفنــادق والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات ومراكــز
الترفيــه ووكاالت الســفر والســياحة والشــواطئ الخاصــة علــي اختــاف مســتوياتها
وأحجامهــا فــي المــدن والطــرق العامــة والمناطــق الســياحية ،وتملــك األراضــي
وتطويرهــا وتقســيمها وإقامــة المبانــي عليهــا أو تأجيرهــا ،وتقديــم خدمــات المعتمريــن
وزوار المســجد النبــوي الشــريف وممارســة كافــة األعمــال األساســية والوســيطة
الالزمــة لتنفيــذ وتجهيــز ومباشــرة أوجــه النشــاط المختلفــة لألعمــال ســالفة الذكــر بمــا
يتــاءم والغــرض المخصصــة مــن أجلــه .حيــث تقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه األعمــال
ســالفة الذكــر بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك مــع الغيــر ولهــا أن تبــرم كافــة العقــود
الالزمــة لحســن تنفيــذ مــا تقــدم.

 .1التنظيم والنشاط (تتمة)

 2-1القوائم المالية الموحدة

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة دور للضيافــة وشــركاتها التابعــة (يشــار
إليهــا مجتمعــة «بالمجموعــة») ،والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا حصــة فــي حقــوق
ملكيتهــا بطريقــة مباشــرة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا ،وهــذه الشــركات كمــا فــي
 31ديســمبر 2016م كمــا يلــي:

اسم الشركة

رأس المال (ريال سعودي)

نسبة الملكية العملية

شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة

302.500.000

٪100

شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة

206.000.000

٪100

شركة مكة للفنادق المحدودة

165.600.000

٪99.44

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

70.000.000

٪70

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

59.250.000

٪98.73

شركة تبوك للفنادق المحدودة

27.300.000

٪97.14

شركة جود العلياء المحدودة

100.000

٪99

شركة المصدر األمني المحدودة

100.000

٪95

شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير
العقاري

100.000

٪95

تــم إصــدار نظــام شــركات جديــد بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م 3/بتاريــخ 11
نوفمبــر 2015م (يشــار إليــه فيمــا يلــي بـــ «النظــام») والــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ
1437/7/25هـــ (الموافــق  2مايــو 2016م) .يجــب علــى الشــركة ان تقــوم بتعديــل عقــد
تأسيســها عنــد وجــود أيــة تغيــرات ليتماشــى مــع مــواد النظــام .وعليــه يجــب على الشــركة
عــرض عقــد التأســيس المعــدل علــى المســاهمين باجتماعهــم فــي جمعيــة عامــة غيــر
عاديــة للمصادقــة عليــه .هــذا ويتوقــع ان يتحقــق االلتــزام الكامــل بالنظــام فــي موعــد ال
يتجــاوز 1438/7/24هـــ (الموافــق  21أبريــل 2017م).

 1-1رأس المال
يبلــغ رأس مــال الشــركة  1.000.000.000ريــال ســعودي بواقــع  100مليــون ســهم
قيمــة الســهم  10ريــال ســعودي.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
ص.ب  5500الرياض 11422
المملكة العربية السعودية
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وفيما يلي بيانات عن الشركات التابعة وطبيعة نشاطها:

 .1التنظيم والنشاط (تتمة)

شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة

شركة تبوك للفنادق المحدودة

تأسســت شــركة الريــاض للفنــادق والترفيــه المحــدودة  -شــركة ذات مســئولية محــدودة
ومســجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 1010099444
بتاريــخ  3ربيــع األول 1413هـــ الموافــق  31أغســطس 1992م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط
الشــركة فــي إنشــاء وشــراء وإيجــار والمشــاركة فــي إدارة المنشــآت الســكنية والتجاريــة
والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات والشــواطئ الســياحية
وصــاالت األلعــاب.

شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة
تأسســت شــركة الخليــج للمناطــق الســياحية المحــدودة -شــركة ذات مســئولية
محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010074800بتاريــخ  18جمــادى األول 1410هـــ الموافــق  17ديســمبر 1989م،
ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع المنشــآت الســكنية
والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم واالســتراحات والشــواطئ الســياحية
وصــاالت األلعــاب والنــوادي الرياضيــة.

شركة مكة للفنادق المحدودة
تأسســت شــركة مكــة للفنــادق المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4031011879
بتاريــخ  20رمضــان 1402هـــ الموافــق  12يوليــو 1982م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط
الشــركة فــي ممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه عــام داخــل المملكــة وخارجهــا عــن
طريــق التملــك واالســتثمار أو المشــاركة للفنــادق والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة
فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة بمدينــة مكــة المكرمــة.

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
تأسســت شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة -شــركة ذات مســئولية
محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 4030092204بتاريــخ  22جمــادي ثانــي 1413هـــ الموافــق  17ديســمبر 1992م،
ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع المنشــآت الســكنية
والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم واالســتراحات والشــواطئ الســياحية
وصــاالت األلعــاب والنــوادي الرياضيــة .وتمتلــك الشــركة قريــة مــكارم النخيــل بمدينــة
جــدة .قامــت الشــركة خــال ســنة 2008م باالســتحواذ علــى  48٪إضافيــة فــي رأس
مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء آخريــن ،وال تــزال الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات
النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس والســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.
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تأسســت شــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  3550006303بتاريــخ
 5ربيــع ثانــي 1406هـــ الموافــق  17ديســمبر 1985م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة
فــي إقامــة فنــدق مــن الدرجــة األولــي بالمنطقــة الشــمالية بمدينــة تبــوك ومــا يتطلبــه
ذلــك مــن التســهيالت الفندقيــة ومرافــق وخدمــات وممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه
عــام داخــل المملكــة وخارجهــا عــن طريــق التملــك واالســتئجار والمشــاركة للفنــادق
والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة فنــدق مــكارم تبــوك بمدينــة تبــوك .قامــت الشــركة خــال
ســنة 2008م باالســتحواذ علــى  ٪44إضافيــة فــي رأس مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء
آخريــن ،وال تــزال الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس
والســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.

الشركة السعودية للخدمات الفندقية
تأسســت الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة -شــركة ذات مســئولية محــدودة
ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010010454بتاريــخ  11ذوالقعــدة 1433هـــ الموافــق  4نوفمبــر 1996م ،ويتمثــل
طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء فنــدق مــن الدرجــة الســياحية الممتــازة فــي مدينــة
الريــاض وإدارتــه واســتثماره وممارســة وإجــراء كافــة اإلجراءات القانونية بشــأنه وممارســة
جميــع األعمــال األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ وتجهيــز ومباشــرة أوجــه النشــاط
المختلفــة للفنــدق بمــا يتــازم والغــرض المخصــص مــن أجلــة و التعاقــد مــع الغيــر فــي
كافــة مــا يتعلــق بالفنــدق وتمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــال إدارة وتشــغيل فنــدق
قصــر الريــاض بموجــب رخصــة رقــم  1306بتاريــخ  25ذو القعــدة 1416هـــ الموافــق 16
أبريــل 1996م.

شركة جود العلياء المحدودة
تأسســت شــركة جــود العليــاء المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010433370
بتاريــخ  27ذو الحجــة 1435هـــ الموافــق  21أكتوبــر 2014م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط
الشــركة فــي التشــييد والبنــاء.

شركة المصدر األمني المحدودة
تأسســت شــركة المصــدر األمنــي المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010428949بتاريــخ
 16شــوال 1435هـ الموافق  13أغســطس 2014م ،ويتمثل طبيعة نشــاط الشــركة في
تأميــن وتقديــم خدمــة الحراســة األمنيــة المدنيــة الخاصــة فــي جميــع مناطــق المملكــة
مــن الفئــة الثالثــة بعــدد ال يتجــاوز أربعمائــة حــارس أمــن مدنــي ســعودي بموجــب خطــاب
األمــن العــام رقــم ( )3/1078413بتاريــخ  28رجــب 1435هـــ.
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 .2أسس اإلعداد (تتمة)
شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري
تأسســت شــركة الســواعد الكريمــة لالســتثمار وللتطويــر العقــاري -شــركة ذات مســئولية
محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010437489بتاريــخ  30شــعبان 1436هـــ الموافــق  17يونيــو 2015م ،ويتمثــل طبيعة
نشــاط الشــركة فــي التشــييد ،البنــاء ،النقــل ،التخزيــن ،التبريــد ،خدمــات المــال واألعمــال
والخدمــات األخــرى ،خدمــات اجتماعيــة وجماعيــة وشــخصية ،التجــارة ،تقنيــة المعلومــات
باإلضافــة إلــي اإليــواء الســياحي بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة للســياحة واألثــار رقــم
(ف )37/0096/بتاريــخ  6صفــر 1437هـــ.

 .2أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة

استخدام األحكام والتقديرات

(تتمة)

فيمــا يلــي معلومــات حــول المجــاالت الهامــة للتقديــرات وحــاالت عــدم التأكــد واألحــكام
الهامــة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا تأثيــراً جوهريــاً علــى المبالــغ
المدرجــة فــي القوائــم الماليــة:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات بغــرض احتســاب
االســتهالك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ باالعتبــار االســتخدام المتوقــع
للموجــودات والضــرر المــادي الــذي تتعــرض لــه هــذه الموجــودات .وتقــوم اإلدارة
بمراجعــة القيمــة المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنوياً ويتــم تعديــل التغيــر فــي مصروفات
االســتهالك (إن وجــدت) فــي الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة وفقــاً للمعاييــر المحاســبية المتعــارف
عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونيــن.

يتــم تكويــن مخصــص لالنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة عندمــا يكــون
هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن المجموعــة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل كافــة المبالــغ
المســتحقة وفقــاً للشــروط األصليــة لالتفاقيــة .إن الصعوبــات الماليــة الكبيــرة التي تواجه
العميــل ،وامكانيــة دخــول العميــل فــي مرحلــة إفــاس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة ،والعجــز
أو التأخــر فــي الســداد تعتبــر جميعهــا مؤشــرات علــى وجــود دليــل موضوعــي لالنخفــاض
فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة .بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة ،يتــم إجــراء تقييــم
علــى أســاس فــردي .وبالنســبة للمبالــغ غيــر الفرديــة الهامــة ،ولكنهــا متأخــرة ،فيتــم
تقييمهــا بشــكل جماعــي ،ويتــم إثبــات مخصــص باألخــذ باالعتبــار طــول المــدة الزمنيــة
وفقــاً لمعــدالت االســترداد الســابقة.

تــم تعديــل أرقــام المقارنــة بأثــر عمليــة تخصيــص ســعر الشــراء للموجــودات
والمطلوبــات التــي تــم االســتحواذ عليهــا والخاصــة بالشــركة الســعودية للخدمــات
الفندقيــة (إيضــاح – .)13

االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات الماليــة المتاحــة
للبيــع

أسس القياس
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا
االســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي تــم تقييمهــا وفقــاً للقيمــة العادلــة وباســتخدام مبــدأ
االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية.

عملة العرض والنشاط

يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط.

استخدام األحكام والتقديرات
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة اســتخدام التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات
التــي تؤثــر فــي تطبيــق السياســات والقيــم الظاهــرة للموجــودات والمطلوبــات
واإليــرادات والمصروفــات .إن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

تمــارس اإلدارة حكمهــا لحســاب خســارة االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات المتاحــة
للبيــع .وهــذا يتضمــن تقييــم األدلــة الموضوعيــة التــي تتســبب فــي حــدوث انخفــاض غيــر
مؤقــت فــي قيمــة االســتثمارات .وفــي حالــة كانــت اســتثمارات فــي أدوات الملكيــة
وأي انخفــاض كبيــر ومتواصــل فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي األســهم أقــل مــن
تكلفتهــا ،يتــم اعتبــار ذلــك كدليــل موضوعــي لهــذا االنخفــاض فــي القيمــة .إن تحديــد
ماهيــة االنخفــاض «الكبيــر» و «المتواصــل» يتطلــب مــن اإلدارة إجــراء تقديــرات .كمــا تــرى
اإلدارة أن فحــص االنخفــاض فــي القيمــة ســيكون مالئمــاً عنــد وجــود دليــل علــى تراجــع
الوضــع المالــي للشــركة المســتثمر فيهــا ،وأداء القطاعــات واألعمــال ،والتغيــرات فــي
التكنولوجيــا ،والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والتمويليــة.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى أســاس مســتمر ،ويتــم إظهــار
أثــر التعديــات التــي تترتــب عــن مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي فتــرة المراجعــة
والفتــرات المســتقبلية التــي تتأثــر بهــذه التعديــات.
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 .3السياسات المحاسبية

 .3السياسات المحاسبية (تتمة)

أسس توحيد القوائم المالية

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

الشــركات التابعــة هــي منشــآت تســيطر عليهــا المجموعــة .وتتوفــر الســيطرة عندمــا
يكــون للمجموعــة القــدرة علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة
للحصــول علــى منافــع مــن أنشــطتها .وعنــد تقييــم الســيطرة ،تؤخــذ باالعتبــار حقــوق
التصويــت المحتملــة القابلــة للممارســة فــي الوقــت الحالــي .يتــم توحيــد الشــركات
التابعــة مــن تاريــخ االســتحواذ (التاريــخ الــذي تحصــل فيــه الشــركة علــى الســيطرة) ويتــم
االســتمرار فــي التوحيــد حتــى تاريــخ توقــف الســيطرة.

تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات والموجــودات غيــر المتداولــة
األخــرى للتأكــد مــن وجــود أي دليــل علــى حــدوث خســارة نتيجــة االنخفــاض فــي قيمتهــا،
وعندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظـــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة غيــر قابلــة
لالســترداد .يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت بقائمــة
الدخــل الموحــدة ،والتــي تمثــل زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد .إن
القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة المقــدرة بعــد خصــم مصروفــات البيــع
أو قيمــة األصــل عنــد االســتخدام ،أيهمــا أكبــر .ولغــرض تقييــم االنخفــاض فــي قيمــة
الموجــودات ،يتــم تجميــع الموجــودات إلــى أدنــى مســتوى لهــا بحيــث يمكــن تحديــد
التدفقــات النقديــة بصــورة منفصلــة.

الشركات التابعة

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة للشــركة األم والشــركات
التابعــة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم ( )2-1والتــي تمتلــك فيهــا الشــركة حصــة
مســيطرة.
كافــة األرصــدة داخــل المجموعــة والمعامــات والمصروفــات واألرباح والخســائر الناتجة عن
المعامــات داخــل المجموعــة المدرجــة فــي الموجــودات يتــم اســتبعادها بالكامــل .كذلــك
أي أربــاح وخســائر غيــر محققــة ناتجــة عــن المعامــات داخــل المجموعــة يتم اســتبعادها عند
التوحيد.
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة التــي تــم
إعدادهــا لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة وباســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة.

الحصص غير المسيطرة
تتمثــل الحصــص غيــر المســيطرة فــي الحصــص فــي الشــركات التابعــة التــي ال تحتفــظ
الشــركة بهــا والتــي تقــاس بالحصــة التناســبية فــي صافــي الموجــودات المحــددة للشــركة
التابعــة .ويتــم معالجــة المعامــات مــع أطــراف الحصــص غيــر المســيطرة كمعامــات مــع
أطــراف مــن خــارج المجموعــة.

النقد وما في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق والنقــد فــي الحســابات الجاريــة
لــدى البنــوك واالســتثمارات األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة والودائــع البنكيــة ذات
االســتحقاق األصلــي ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع (ان وجــدت) والمتاحــة للشــركة
دون أي قيــود.

إندماج األعمال (عمليات الشراء)

الذمم المدينة التجارية
تظهــر الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلــغ الفاتــورة األصلــي بعــد خصــم المخصصــات بالديــون
المشــكوك فــي تحصيلهــا .ويتــم تكويــن مخصــص بالديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا
عنــد وجــود دليــل موضوعــي يشــير إلــى عــدم مقــدرة المجموعــة علــى تحصيــل المبالــغ
المســتحقة وفقــاً للشــروط األصليــة للذمــم المدينــة .ويتــم شــطب الديــون المعدومــة
عنــد تحديدهــا مقابــل المخصصــات المتعلقــة بهــا .ويتــم تحميــل المخصصــات علــى قائمة
الدخــل الموحــدة .وأي اســتردادات الحقــة لمبالــغ الذمــم المدينــة والتــي تــم شــطبها
ســابقاً تضــاف إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

المخزون
تظهــر بنــود المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة لالســترداد أيهمــا أقــل .يتــم
احتســاب المنصــرف مــن المخــزن بطريقــة المتوســط المرجــح .وتتضمــن التكلفــة النفقــات
التــي يتــم تكبدهــا لشــراء المخــزون والتكاليــف األخــرى التــي يتــم تكبدهــا مــن أجــل إحضــار
المخــزون إلــى الموقــع بحالتــه الراهنــة .تتكــون صافــي القيمــة القابلــة لالســترداد مــن
ســعر البيــع التقديــري خــال الســير االعتيــادي لألعمــال بعــد خصــم مصروفــات البيــع.
ويتــم تكويــن مخصــص (عنــد اللــزوم) بالمخــزون المتقــادم وبطــيء الحركــة والتالــف.

االستثمارات

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،تقــرر المجموعــة عنــد شــراء اســتثمار
مــا التصنيــف المناســب لذلــك االســتثمار ،ويعكــس هــذا التصنيــف نيــة اإلدارة بخصــوص
كل اســتثمار ويخضــع كل تصنيــف مــن تصنيفــات االســتثمار المعنيــة إلــى المعالجــة
المحاســبية العائــدة لهــا كمــا يلــي:

يتــم المحاســبة عــن اندمــاج األعمــال باســتخدام طريقــة الشــراء .ويتــم قيــاس تكلفــة
الشــراء بالقيمــة العادلــة لألصــول المقتنــاة ،وأداة حقــوق الملكيــة الصــادرة والمطلوبــات
المتكبــدة أو المفتــرض تحملهــا فــي تاريــخ التبــادل ،وتتضمــن التكاليــف العائــدة مباشــرة
إلــى الشــراء .ويتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات القابلــة للتحديــد وااللتزامــات
المتكبــدة والمفتــرض تحملهــا فــي عمليــات اندمــاج األعمــال مبدئيــاً بالقيــم العادلــة
بتاريــخ الشــراء .التكلفــة فــي عمليــات اندمــاج األعمــال التــي تزيــد علــى حصــة المجموعــة
فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات المقتنــاة القابلــة للتحديــد والمطلوبــات
وااللتزامــات المحتملــة ،يتــم تصنيفهــا كشــهرة .وإذا كانــت تكلفــة الشــركة المســتثمر
فيهــا المقتنــاة أقــل مــن قيمتهــا العادلــة بتاريــخ الشــراء ،يتــم تســوية هــذا الفــرق مــن
خــال تخفيــض القيــم العادلــة لألصــول المقتنــاة غيــر المتداولــة للشــركة المســتثمر فيهــا
بمــا يتناســب مــع قيمتهــا الدفتريــة.
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 .3السياسات المحاسبية (تتمة)
استثمارات متاحة للبيع
هــي ليســت اســتثمارات لغــرض االتجــار وال تمتلــك المجموعــة فيهــا أي تأثيــر جوهــري أو
ســيطرة .وتقيــد هــذه االســتثمارات مبدئيــاً والحقــاً يعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة .ويتــم
قيــد أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة كاحتياطــي قيمــة عادلــة
حتــى يتــم اســتبعاد تلــك االســتثمارات .ويتــم قيــد أي انخفــاض كبيــر ومتواصــل فــي قيمــة
االســتثمارات المتاحــة للبيــع (إن وجــد) فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم تحديــد القيمــة
العادلــة لالســتثمارات المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط بالرجــوع إلــى أســعار الســوق
المدرجــة فيــه تلــك االســتثمارات بنهايــة يــوم التــداول فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة .وبالنســبة لالســتثمارات غيــر المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط ،بمــا فــي ذلــك
االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام
تقنيــات تقييــم معينــة.
وتتضمــن هــذه التقنيــات اســتخدام معامــات الســوق األخيــرة التــي تمــت بيــن أطــراف
جاديــن ،والرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة ألداة أخــرى والتــي تماثلهــا إلــى حــد كبيــر،
وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة وخيــار نمــاذج التســعير ،وبخــاف ذلــك ،تعتبــر
التكلفــة هــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات.

االستثمارات في األوراق المالية لالتجار
يتــم تســجيل االســتثمارات فــي األوراق الماليــة لالتجــار التــي يتــم شــراؤها ألغــراض
تجاريــة مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة ومــن ثــم يعــاد قياســها وقيدهــا فــي قائمــة المركــز
المالــي بالقيمــة العادلــة وتــدرج ضمــن الموجــودات المتداولــة .وتقيــد األربــاح أو الخســائر
المحققــة مــن بيــع األوراق الماليــة لالتجــار والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة علــى قائمــة
الدخــل الموحــدة.

استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية
يتــم احتســاب االســتثمارات فــي هــذه الشــركات باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة
(شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة) وتقيــد مبدئيــا بســعر التكلفــة بمــا
فــي ذلــك الشــهرة المحــددة عنــد الشــراء .يتــم إدراج حصــة المجموعــة فــي أربــاح وخســائر
الشــركات والمنشــآت المســتثمر فيهــا بعــد الشــراء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ،ويتــم
إدراج حصتهــا فــي حركــة االحتياطيــات بعــد الشــراء ضمــن حقــوق الملكيــة للشــركة.
وعندمــا تزيــد حصــة المجموعــة مــن الخســارة علــى حصتهــا فــي االســتثمار فــي الشــركة
المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة فــإن القيمــة الدفتريــة للشــركة تنخفــض إلــى
الصفــر ويتــم االســتمرار بتحميــل أي خســائر إضافيــة عندمــا تتكبــد الشــركة التزامــات
قانونيــة أو تعاقديــة أو إذا دفعــت أي مبالــغ نيابــة عــن الشــركة المســتثمر فيهــا.
ويتــم اســتبعاد أيــة أربــاح غيــر محققــة للتعامــات بيــن المجموعــة والشــركات المســتثمر
فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بالقــدر الــذي تكــون عليــه حصــة المجموعــة فــي هــذه
ـا علــى
الشــركات .كمــا يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة مالــم توفــر المعاملــة دليـ ً
انخفــاض قيمــة الموجــودات المحولــة.
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الممتلكات والمعدات
يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم والخســارة
المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة .تتضمن التكلفة النفقات المباشــرة القتناء األصل .يتم
رســملة تكاليــف التمويــل للقــروض التــي اســتخدمت مباشــرة لتمويــل إنشــاء الموجــودات
خــال الفتــرة الزمنيــة الالزمــة الســتكمال تلــك الموجــودات وإعدادهــا لالســتخدامات
المحــدد لهــا.
يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية
الكامنــة فــي بنــد الممتلــكات والمعــدات .ويتــم قيــد جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة عنــد تكبدهــا.
يتــم تحميــل االســتهالك علــى قائمــة الدخــل الموحــدة واحتســابه بطريقــة القســط الثابت
علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد مــن الممتلــكات والمعدات.
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم استهالكها:
المباني

العمر اإلنتاجي

 75 – 70سنة

تحسينات على مباني

 5سنوات

السيارات

 4سنوات

أثاث

األجهزة والمعدات

 10سنوات
 5سنوات

مشروعات تحت التنفيذ
تتمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ فــي النفقــات التــي تتكبدهــا المجموعــة فــي ســبيل
بنــاء وتشــييد التجهيــزات والمرافــق الجديــدة والتــي يتــم رســملتها قبــل بــدء االســتخدام
التجــاري لهــا .ويتــم تحويــل المشــروعات تحــت التنفيــذ إلــى الممتلــكات والمعــدات عندمــا
يكــون األصــل معــد لالســتخدام فــي الغــرض المحــدد لــه.

القروض
يتــم إدراج القــروض بالمبالــغ المســتلمة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة .ويتــم
رســملة تكاليــف االقتــراض العائــدة مباشــرة إلنشــاء موجــودات مؤهلــة حتــى تصــل إلــى
المرحلــة التــي يكتمــل عندهــا بشــكل جوهري جميع األنشــطة الالزمة إلعــداد الموجودات
المؤهلــة لالســتخدام المحــدد لهــا ،وبخــاف ذلــك ،يتــم تحميــل هــذه التكاليــف علــى
قائمــة الدخــل الموحــدة.

تكلفة اإلقتراض
تحمــل تكلفــة االقتــراض كمصروفــات تمويــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة خــال الســنة
التــي تكبــدت فيهــا المجموعــة هــذه التكاليــف مــا لــم تكــن تخــص موجــودات مؤهلــة
للرســملة فإنــه يتــم رســملتها علــى تلــك الموجــودات حتــى تصبــح جاهــزة لالســتخدام.
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 .3السياسات المحاسبية (تتمة)
الذمم الدائنة التجارية والمصروفات المستحقة
يتــم إثبــات االلتزامــات للمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع والخدمــات
التــي تــم الحصــول عليهــا ،ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن المــورد أم ال.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث ســابقة أن لــدى المجموعــة التــزام
حالــي قانونــي أو تعاقــدي يمكــن تقديــر مبلغــه بشــكل موثــوق ومــن المحتمــل أن
يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع اقتصاديــة لتســوية هــذا االلتــزام.

مكافأة نهاية الخدمة
يتــم قيــد اســتحقاق مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقــاً لنظــام العمــل والعمــال
بالمملكــة العربيــة الســعودية ويحمــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم احتســاب هــذا
االلتــزام علــى أســاس المزايــا المقــررة التــي يســتحقها الموظــف فــي حالــة تركــه العمــل
فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

الزكاة
يتــم احتســاب الــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة
الســعودية (الهيئــة) ويتــم إدراج مخصــص الــزكاة عــن الســنة ضمــن قائمــة الدخــل
الموحــدة .ويجــري تســجيل أيــة فروقــات بيــن المخصــص المكــون والربــط النهائــي فــي
الســنة التــي يتــم فيهــا اعتمــاد الربــط النهائــي.

اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
•وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
•يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.
•امكانيــة تحديــد التكلفــة المتكبــدة والتكاليــف المســتقبلية المتوقعــة حتــى تاريخــه
وامكانيــة قياســها بشــكل موثــوق.
يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو لشــروط الدفــع المحــددة
تعاقديــاً .ويجــب كذلــك اســتيفاء معاييــر التحقــق المحــددة أدنــاه قبــل تحقــق اإليــرادات

إيرادات الضيافة
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن اإلقامــة الفندقيــة وخدمــات الطعــام والشــراب والخدمــات
األخــرى ذات الصلــة بعــد اســتبعاد الخصومــات ورســوم البلديــة إلــى المرحلــة التــي يتــم
فيهــا تقديــم تلــك الخدمــات.

أتعاب اإلدارة والتشغيل

يتــم احتســاب أتعــاب اإلدارة بنســبة متفــق عليهــا طبقــاً لعقــد اإلدارة المبــرم مــع الشــركات
المالكــة.
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اإليرادات

(تتمة)

إيرادات اإليجار
يتم إثبات اإليرادات من اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار.

المصروفات
مصروفــات البيــع والتســويق هــي تلــك المصروفــات الناجمــة عــن جهــود المجموعــة التــي
تقــوم بهــا إدارات التســويق والبيــع .ويتــم تصنيــف جميــع المصروفــات األخــرى ،باســتثناء
تكلفــة اإليــرادات ،كمصروفــات عموميــة وإداريــة .ويتــم إجــراء توزيــع للمصروفــات
المشــتركة بيــن تكلفــة اإليــرادات ومصروفــات البيــع والتســويق والمصروفــات العموميــة
واإلداريــة ،عنــد اللــزوم ،علــى أســاس ثابــت.

االحتياطي النظامي
وفقــاً للنظــام األساســي ،علــى المجموعــة تحويــل مــا نســبته  ٪10مــن صافــي ربحهــا
الســنوي إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يصــل هــذا االحتياطــي  ٪50مــن رأس المــال.
هــذا االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع علــى المســاهمين.

عقود اإليجار التشغيلي
يتــم اثبــات المدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد االيجــار .ويتــم اثبــات حوافــز
كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصروفــات عقــد اإليجــار علــى
عقــد االيجــار المســتلمة
ً
مــدى فتــرة عقــد االيجــار.

المعامالت بالعمالت األجنبية
المعامــات بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار
الصــرف الســائدة عنــد حــدوث تلــك المعامــات ،أمــا الموجــودات وااللتزامــات ذات
الطبيعــة النقديــة المحــددة بالعمــات األجنبيــة فيتــم تحويلهــا إلــى الريــال الســعودي
وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المركــز المالــي ،وتــدرج خســائر أو أربــاح فروقات
أســعار الصــرف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة للفتــرة الجاريــة.

توزيعات األرباح
يتــم اثبــات توزيعــات األربــاح الســنوية المســتحقة فــي الســنة التــي تعتمــد فيهــا مــن قبــل
الجمعيــة العامــة للمســاهمين.

ربحية السهم

يتــم تحديــد ربحيــة الســهم لــكل مــن ربــح التشــغيل ومــن اإليــرادات األخــرى وصافــي ربــح
الســنة علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال العــام.

101

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2016

 .6مخزون
التقارير القطاعية

 .4نقد بالصندوق ولدى البنوك
بنوك حسابات جارية

مرابحات إسالمية ()1-4

نقد في الصندوق

بياضات ومفروشات

أدوات ومعدات مطبخ

4.297.355

4.650.128

قطع غيار

2.792.886

مستلزمات تشغيل
أغذية ومشروبات

أدوات كتابية ومطبوعات

وبالنســبة القطاعــات الجغرافيــة يقــوم علــى أســاس الموقــع الجغرافــي لعمليــات
المجموعــة ،وتــزاول المجموعــة أنشــطتها بشــكل رئيســي فــي الريــاض ومكــة المكرمــة
وتبــوك.

2016م

6.081.898

الصيني والفضيات

يتــم عــرض معلومــات قطاعــات أعمــال المجموعــة وفقــاً لطبيعــة أنشــطة المجموعــة
وكذلــك وفقــاً للتوزيــع الجغرافــي لألنشــطة التــي تمارســها المجموعــة ،ويتــم تحديــد
قطاعــات األعمــال مــن قبــل إدارة المجموعــة وفقــاً للشــكل العــام لهيــكل التقاريــر
الداخليــة عــن قطاعــات األعمــال والتــي تشــمل قطاعــات الفنــادق وقطــاع العقــارات
المملوكــة وقطــاع الخدمــات والتشــغيل.

2015م (معدلة)

7.054.773

يخصم :مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

6.655.055

4.843.388
2.666.088

2.771.064

5.260.402

2.645.145

3.796.680
1.273.696

955.472

28.846.541

26.897.489

()533.942

()300.754

28.312.599

26.596.735

فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2016م

2015م (معدلة)

87.570.257

150.726.583

464.200

528.100

100.425.585
188.460.042

58.925.399

210.180.082

الرصيد في بداية السنة

المكون خالل السنة (إيضاح – )19

2016م

533.942

1.016.531

610.000

مخصصات ناتجه من االستحواذ على شركات تابعة

--

الرصيد في نهاية السنة

300.754

شطب

2015م (معدلة)

1.027.206
222.352

()1.732.147

()843.188

533.942

( )1-4تمثل المرابحات اإلسالمية مرابحات لدى بنوك تجارية بمتوسط عائد  0.8٪ويبلغ متوسط استحقاق تلك الودائع ما بين 30
إلى  90يوم.

 .5ذمم مدينة تجارية ،صافي
ذمم مدينة تجارية

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصلها
فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر:
الرصيد في بداية السنة

المكون خالل السنة (إيضاح – )20

مخصصات ناتجة من االستحواذ على شركات تابعة

رد مخصصات

شطب ديون معدومة

الرصيد في نهاية السنة
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 .7دفعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
2016م

2015م (معدلة)

()17.229.912

()18.487.410

83.976.921
66.747.009

90.734.721
72.247.311

2016م

2015م (معدلة)

1.478.478

5.523.086

18.487.410
--

()2.000.000
()735.976

17.229.912

10.613.996
2.987.705
-

()637.377

2016م

2015م (معدلة)

5.383.841

5.383.841

موردون دفعات مقدماً

8.468.567

إيجارات مدفوعة مقدماً

4.445.939

رسوم واشتراكات مدفوعة مقدماً

1.569.635

1.320.800

صيانة مدفوعة مقدماً

1.277.489

1.128.022

مساهمات عقارية

تأمين مدفوع مقدماً
سكن عاملين مقدم

سلف وعهد عاملين

موجودات متداولة أخرى

االنخفاض في قيمة الموجودات المتداولة األخرى

4.061.484
4.099.634
2.877.936

2.854.100

1.429.421

1.436.353

1.050.610

1.252.831

304.706

693.399

21.656.454

28.382.154

()250.000

()250.000

21.406.454

27.132.154

18.487.410
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 .8أطراف ذات عالقة

تتعامــل المجموعــة فــي ســياق معامالتهــا االعتياديــة مــع شــركات وفنــادق مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة أو أحــد مســاهميها
عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة (شــركات وفنــادق شــقيقة) ،وتتــم هــذه المعامــات وفقــاً للشــروط المعتمــدة مــن قبــل
اإلدارة .وتتمثــل المعامــات فــي الخدمــات المتبادلــة بيــن المنشــآت.

فيما يلي بيان بمبلغ المعامالت والرصيد الناتج عنها خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر:

مبلغ المعامالت
2016م

2016م

2015م (معدلة)

فندق مكارم أم القرى

خدمات

10.305.666

2.255.967

2.568.033

78.743

مجمع ريزيدنس األندلس

خدمات

659.815

743.879

983.228

164.145

مجمع ريزيدنس الروضة

خدمات

شركة مكارم المعرفة
الجزيرة بدر

الشركة السعودية للضيافة
التراثية
شركة أصيلة لالستثمار

1.090.109

خدمات

1.147.860

خدمات

1.850.927
1.958.617

خدمات

470.943

خدمات

715.340

5.602.716
1.340.920
1.813.900
--

1.667.076
978.305

354.277
286.846
--

6.837.765

712.231
868.171
15.405

295.904
--

2.134.599

فندق مكارم البيت
شركة المدينة المحدودة
فندق مكارم مني

مجمع الجزيرة الرياض

خدمات

مصروفات
باإلنابة
خدمات

خدمات

الرصيد في بداية السنة

32.163.858

(خسائر)  /أرباح استثمارات خالل السنة ()2-9

()1.727.467

2.808.140

16.032.500

--

تحويل استثمارات في شركات زميلة لشركات تابعة ()3-9

--

()43.191.859

توزيعات أرباح

--

1.800.000

--

الرصيد في نهاية السنة

()730.698

32.163.858

30.436.391

 1-9تمثــل إضافــات االســتثمارات خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م بصفــة أساســية ،مبلــغ  15.9مليــون ريــال ســعودي
والــذي يمثــل جــزء مــن حصــة المجموعــة فــي رأس مــال الشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة (شــركة مســاهمة مقفلــة) والتــي تأسســت
خــال عــام 2014م والبالغــة  62.5مليــون ريــال ســعودي (مــا نســبته  25٪مــن رأس مــال الشــركة) ،علمــاً بــأن المجموعــة قامــت
باالكتتــاب فــي تأســيس تلــك الشــركة والبالــغ رأســمالها  250مليــون ريــال ســعودي.
 2-9تمثــل خســائر االســتثمارات خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016نصيــب المجموعــة فــي أربــاح وخســائر الشــركات المســتثمر
فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بينمــا فــي  31ديســمبر 2015م تتمثــل فــي حصــة الشــركة من أرباح الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقية
وال يوجــد لهــا مقابــل فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م نتيجــة لتوحيــد القوائــم الماليــة للشــركة ضمــن القوائــم الماليــة
للمجموعة.
 3-9تتمثــل فــي قيــام المجموعــة باالســتحواذ علــى  30٪مــن حصــص الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة وبالتالــي أصبحــت تمتلــك
حصــة مســيطرة وعلــى أساســها تــم توحيــد هــذه القوائــم الماليــة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح ( )1و(.)13

 2-8مستحق إلى طراف ذات عالقة
طبيعة
المعامالت

2015م (معدلة)

59,045,775

حصة المجموعة في الخسائر غير المحققة

الرصيد

2015م

2016م

إضافات ()1-9

 1-8مستحق من أطراف ذات عالقة
طبيعة
المعامالت

 .9استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

وفيما يلي بيان بالشركات المستثمر فيها:

مبلغ المعامالت
2015م
2016م

2.962.225

6.413.625

2016م

2.847.223

الرصيد

2015م

4.107.424

شركة المدينة للفنادق المحدودة

٪50

1.825.027

960.000

13.327.063

862.460

2.618.123

1.607.549

2.273.114

الشركة اإلعالمية لخدمات التسويق
والعالقات العامة

545.517

2.358.263

18.164.371

9.886.291

٪50

9.856.601

٪50

الشركة السعودية للضيافة التراثية

2.960.235

382.536

٪

٪25

شركة مكارم المعرفة للضيافة

545.518

٪

2016م
قيمة االستثمار

٪25

15.937.500
4.142.290

500.000

٪25

2015م
قيمة االستثمار
10.700.000

15.937.500
5.026.358

٪50

500.000

٪25

32.163.858

30.436.391

جميع الشركات أعاله شركات مسجلة بالمملكة العربية السعودية.
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 .10استثمارات في أوراق مالية
( )1-10استثمارات متاحة للبيع
الرصيد في بداية السنة
خسائر غير محققة

انخفاض غير مؤقت

تسييل محفظة االستثمار

المحول إلى استثمارات في أوراق مالية لإلتجار

الرصيد في نهاية السنة

2016م

46.241.691

2015م (معدلة)

62.860.618

--

()7.409.927

--

()2.410.464

46.241.691
--

()39.241.691
7.000.000

55.450.691

()6.798.536
--

46.241.691

( )2-10استثمارات في أوراق مالية لإلتجار
الرصيد في بداية السنة

محول من استثمارات مالية متاحة للبيع

أرباح محققة

بيع استثمارات

الرصيد في نهاية السنة

2015م

2016م

--

--

6.917.327

--

--

39.241.691

--

()46.159.018

--

--

ـاء علــى توصيــة لجنــة االســتثمار باجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  12جمــادي الثانــي 1437هـــ الموافــق  21مــارس 2016م ،وكذلــك اجتمــاع
بنـ ً

مجلــس اإلدارة المنعقــد بتاريــخ  20جمــادي الثانــي 1437هـــ الموافــق  29مــارس 2016م فقــد تمــت الموافقــة علــى تفويــض اإلدارة
بتســييل االســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي ســوق األســهم بنهايــة عــام 2016م .وبالتالــي فقــد تــم إعــادة تصنيــف االســتثمارات المتاحــة
للبيــع بالقوائــم الماليــة الموحــدة إلــى اســتثمارات فــي أوراق ماليــة لإلتجــار.
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 .11ممتلكات ومعدات ،صافي
مباني

تحسينات على
مباني

727.818.069

1.214.173.634

38.876.752

239.217.556

--

--

3.683.491

4.752.942

--

69.109.100

أراضي
التكلفة
الرصيد في  1يناير
إضافات

محول من مشروعات
تحت التنفيذ
استبعادات

إضافات نتيجة االستحواذ
على شركة تابعة
الرصيد في  31ديسمبر

51.559.917
7.829.084

16.265.517

--

73.833.316

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

الرصيد في  1يناير

1.283.282.734

4.724.216

42.560.243

248.694.714

--

421.645.351

18.047.265

165.845.426

29.387.739

5.834.096

11.353.704

استهالك إستبعادات

--

--

--

--

الرصيد في  31ديسمبر

--

451.033.090

23.881.361

177.199.130

المحمل للسنة

8.087.545

اإلجمالي

اإلجمالي

2.279.733.473

727.818.069

اإلستهالك المتراكم

أثاث

سيارات

أجهزة ومعدات

2016م

2015م (معدلة)

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2016م

727.818.069

832.249.644

18.678.882

71.495.584

في  31ديسمبر 2015م

727.818.069

792.528.283

20.829.487

73.372.130

---

8.087.545

7.488.516

59.389.001

2.369.832.306

18.631.694

631.658.252

--

7.831.318

54.731.863

--

--

7.813.522

26.463.012

686.390.115

325.006

274.023
599.029

32.925.989
32.928.223

1.683.442.191

2.073.939.442
101.771.859
105.076.724
()71.302.061
70.247.509
2.279.733.473

648.956.306
54.004.007
()71.302.061
631.658.252

1.648.075.221

تم تحميل االستهالك للسنة المنتهية في  31ديسمبر كما يلي:
تكلفة النشاط (إيضاح – )19

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح – )20

2016م

2015م (معدلة)

3.692.485

1.727.995

51.039.378
54.731.863

52.276.012
54.004.007

•بدأت إدارة المجموعة خالل عام 2016م بدراسة شاملة لألعمار اإلنتاجية المقدرة لمباني المجموعة باالستعانة بإحدى الشركات
بناء على
المتخصصة في هذا المجال .وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية لم يتم االنتهاء من هذه الدراسة .وتقدر إدارة المجموعة ً
بعض النتائج األولية التي توصلت إليها الدراسة عدم وجود تعديل جوهري عن األعمار اإلنتاجية المطبقة حالياً والبالغة  70سنة
إلى  75سنة.
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 .12مشروعات تحت التنفيذ

2016م

2015م (معدلة)

الرصيد في  1يناير (في بداية السنة)

216.779.541

180.527.383

محول للممتلكات والمعدات (إيضاح )11-

()73.833.316

()105.076.724

الرصيد في نهاية السنة

375.977.222

إضافات خالل العام

إطفاءات (إيضاح )20 -

235.518.729
()2.487.732

143.816.614
()2.487.732

216.779.541

تتمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ كمــا فــي  31ديســمبر 2016م بصفــة أساســية فــي مشــروع دراق المرحلــة الثالثــة والرابعــة
والــذي بلــغ إجمالــي تكلفتهمــا حتــى ذلــك التاريــخ  157مليــون ريــال ســعودي (2015م :بمبلــغ  130مليــون ريــال ســعودي) ومــن
المتوقــع اكتمــال المرحلــة الثالثــة فــي النصــف األول مــن عــام 2017م وكذلــك مشــروع تجديــد قريــة النخيــل بمبلــغ  51.7مليــون
ريــال ســعودي (2015م 46 :مليــون ريــال ســعودي) ومشــروع فنــدق حــي الســفارات بمبلــغ  63مليــون ريــال ســعودي (2015م:
 13.4مليــون ريــال ســعودي).

قامت إدارة المجموعة باالنتهاء من الدراسة النهائية للقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة السعودية للخدمات الفندقية
(الشركة المستحوذ عليها) خالل فترة القياس والمحددة بسنة كحد أقصي من تاريخ االستحواذ والذي تم في  30ابريل 2015م
كما هو موضح أعاله.
حيث أنه قد تم اثبات صافي الموجودات المستحوذ عليها بقيم أولية مؤقتة في القوائم المالية الموحدة األولية للمجموعة
في  30يونيو 2015م 30 ،سبتمبر 2015م 31 ،مارس 2016م وكذلك القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 31
وبناء عليه ،تم تعديل األرقام المقارنة للقوائم المالية الموحدة المرفقة بالقيم النهائية لصافي الموجودات
ديسمبر 2015م.
ً
المستحوذ عليها .وفيما يلي بيان بتكلفة االستحواذ والقيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها ،حقوق الملكية غير
المسيطرة والربح الناتج عن عملية االستحواذ.
وفيما يلي القيم المبدئية لصافي الموجودات المستحوذ عليها:

القيمة العادلةالمعترف بها
عند االستحواذ يونيو ( 2015نهائي)

ذمم مدينة تجارية

دفعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

مخزون

نقد بالصندوق ولدى البنوك
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11.227.719

مصروفات مستحقة ومطلوبات ومتداولة أخرى

1.757.326

مخصص الزكاة

12.985.045

110.211.013

صافي الموجودات المستحوذ عليها

2016م

صافي الموجودات المستحوذ عليها
ربح ناتج من عملية االستحواذ

110.211.013
()1.563.304

()33.063.304
75.584.405

إجمالي تكلفة االستحواذ

بتاريخ  27جمادي الثاني 1436م الموافق  16أبريل 2015م قامت المجموعة باالستحواذ على  ٪10من حصص رأس المال في
الشركة السعودية للخدمات الفندقية مقابل عوض نقدي قدره  10.5مليون ريال سعودي وبتاريخ  11رجب 1436م الموافق
 30أبريل 2015م (تاريخ االستحواذ) قامت المجموعة باالستحواذ على  ٪20إضافية وذلك مقابل عوض نقدي قدره  21مليون
بدال من  ٪40علماً بأنه يتم حالياً استكمال
ريال سعودي .وبذلك أصبحت حصة المجموعة في صافي أصول هذه الشركة ً ٪70
اإلجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس هذا وقد ترتب على ذلك قيام المجموعة بتوحيد القوائم المالية للشركة السعودية
بدال من معالجتها كاستثمار وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
للخدمات الفندقية كشركة تابعة ً

الموجودات

المطلوبات

حقوق الملكية الغير مسيطرة

 .13تجميع المنشآت

ممتلكات ومعدات

 .13تجميع المنشآت (تتمة)

العوض النقدي

القيمة العادلة لحصص المجموعة قبل االستحواذ والمسجلة وفقا لطريقة حقوق
الملكية

37.565.444

123.196.058

75.584.405

التدفقات النقدية عند االستحواذ

37.565.444

النقدية المستحوذ عليها من الشركة التابعة

العوض النقدي

()31.500.000

صافي التدفقات النقدية

6.065.444

• بلغت التكاليف المرتبطة بعملية االستحواذ مبلغ  75ألف ريال تم تحميلها على المصروفات العمومية واإلدارية ضمن قائمة الدخل
الموحدة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2015م.
• قامت المجموعة باالعتراف بمبلغ  892ألف ريال سعودي كربح ناتج عن قياس القيمة العادلة لحصة المجموعة قبل االستحواذ
على الشركة السعودية للخدمات الفندقية.
بدء من  30أبريل 2015م حتى  31ديسمبر 2015م الخاصة بالشركة السعودية
• إن اإليرادات واألرباح المتضمنة في قائمة الدخل الموحدة ً
للخدمات الفندقية بلغت  22.3مليون ريال سعودي و 2مليون ريال سعودي علي التوالي .كما بلغت اإليرادات والخسائر المتضمنة
بدء من  1يناير 2016م حتى  31ديسمبر 2016م  22مليون ريال سعودي )3.8( ،مليون ريال سعودي علي التوالي.
في قائمة الدخل ً
• فيمــا يلــي بيــان بتعديــل أرقــام المقارنــة لصافــي ربــح الســنة ،وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة واألربــاح المبقــاة نتيجــة لالنتهــاء مــن
دراســة تخصيــص ســعر الشــراء للقيمــة العادلــة لصافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ عليهــا:

التعديالت

 31ديسمبر 2015م
(بعد التعديل)

 31ديسمبر 2015م
(قبل التعديل)
صافي الربح

144.373.794

حقوق الملكية غيرة المسيطرة

2.455.851

146.829.645

36.458.174

1.574.305

144.630.904

2.455.851

8.198.812
4.323.412

44.084.405

اإلجمالي

71.955.119
1.153.271

31.500.000

األرباح المبقاة

38.032.479
147.086.755
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 .14مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
2016م

2015م (معدلة)

مرتبات ومزايا عاملين مستحقة

24.178.957

21.668.138

مستحق لجهات حكومية ()1-14

9.186.651

عمالء دفعات مقدمة

2.965.416

46.277.224

إيرادات محصلة مقدماً

18.589.072

محتجزات حسن تنفيذ

7.409.950

إيجارات مستحقة

2.927.728

صيانة ومرافق خدمية مستحقة

2.174.414

أتعاب إدارة مستحقة لشركات تشغيل عالمية

289.449

مصروفات تأمين مستحقة

أتعاب خدمات مهنية واستشارية مستحقة

531.640

أخرى

502.793

413.008

مصروفات دعاية وإعالن مستحقة

115.446.302

وقد تم عرضها في قائمة المركز المالي الموحدة كما في  13ديسمبر كما يلي:

31.514.165

2016م

18.591.399
9.186.651
7.029.866
5.060.680
2.098.384
2.834.650
985.410
416.000
219.103
293.364

99.897.810

الجزء المتداول من قروض طويلة
األجل – التزامات متداولة

الجزء الغير متداول من قروض طويلة
األجل -االلتزامات غير المتداولة

وزارة المالية

بنوك تجارية
محلية

2015م (مراجعة)

اإلجمالي

اإلجمالي

--

31.500.000

31.500.000

9.294.281

--

283.392.860

283.392.860

188.923.680

--

314.892.860

314.892.860

198.217.961

 .16الزكاة
الموقف الزكوي

( )1-14يتمثل هذا الرصيد في المستحق إلى هيئة الطيران المدني (المالك لفندق مكارم الرياض) وتمثل التزامات تمويل
مصروفات ما قبل االفتتاح وإيرادات لم تورد للمالك تخص العقد السابق ،ولم يتم االتفاق على جدول محدد لسداد هذا الرصيد.

تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة بصــورة مســتقلة بنــاءاً علــى القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل شــركة ،وعليــه
يتــم تحديــد الوعــاء الزكــوي واحتســاب الــزكاة للشــركة وكل مــن شــركاتها التابعــة بصــورة مســتقلة ،ويتــم إظهــار إجمالــي الــزكاة المقــدرة
ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعــة.

 .15قروض طويلة األجل

وقــد قامــت شــركة دور للضيافــة بإنهــاء موقفهــا الزكــوي مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (الهيئــة) للســنوات حتــى  31ديســمبر
2009م ،وقدمــت إقراراتهــا الزكويــة للســنوات حتــى 2015م وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا وال تــزال بانتظــار الحصــول علــى
ربــوط الهيئــة.

أبرمت المجموعة اتفاقيات تمويل طويلة األجل مع وزارة المالية وعدة بنوك تجارية محلية للحصول على تمويل في صيغة تمويل
وبيع آجل ومرابحات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،بقيمة إجمالية قدرها  371.9مليون ريال سعودي (2015م 371.9 :مليون
ريال سعودي) وذلك بأسعار مرابحة متغيرة .كما في  31ديسمبر 2016م.
إن هذا التمويل مضمون بسندات ألمر بكامل قيمة التسهيالت لصالح البنوك التجارية المحلية وتنازل عن متحصالت إيجار مشروع
دراق (المرحلة الثانية والثالثة) بقيمة سنوية قدرها  42.6مليون ريال سعودي ،إضافة إلي خطاب تعهد بالتنازل عن متحصالت
العقود التي يصدر لها البنك خطابات ضمان نهائية و/أو خطابات ضمان دفعة مقدمة.
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر كالتالي:

وزارة المالية
الرصيد في بداية السنة

مسحوبات خالل السنة
سداد خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

2016م
بنوك تجارية
محلية

5.000.000

193.217.961

()5.000.000

()6.219.636

--

--

127.894.535
314.892.860

2015م (مراجعة)

اإلجمالي

اإلجمالي

198.217.961

111.672.851

()11.219.636

()10.233.817

127.894.535

314.892.860

96.778.927

198.217.961

لــم يتــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة إلــى الهيئــة عــن الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2014م و 31ديســمبر 2015م لشــركاتها
التابعــة (شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة وشــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة وشــركة مكــة للفنــادق المحــدودة) وتعمــل
اإلدارة علــى تقديــم هــذه اإلقــرارات خــال الفتــرة الالحقــة وعــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م .وفيمــا يلــي بيــان بمصــروف
الــزكاة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م:

الوعاء الزكوي

يتم احتساب الزكاة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر على أساس وعاء الزكاة وتفاصيله كما يلي:

2016م

صافي الربح الدفتري (ا) ويعدل بما يلي:

118.274.306

153.412.724

صافي الربح المعدل (أ)

130.559.526

177.599.821

المخصصات المكونة خالل العام

24.187.097

12.285.220

يضاف:
رأس المال
احتياطيات

األرباح المبقاة

قروض طويل األجل
دائنو توزيعات

مخصصات
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2015م

1.000.000.000

1.000.000.000

147.086.755

122.057.110

643.002.490

643.002.488

198.217.961

314.892.860

53.366.488

47.387.944

87.262.090

89.261.232

2.281.505.960

2.372.190.805
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 .18التقارير القطاعية

 .16الزكاة (تتمة)

تقسم المجموعة نشاطها إلى ثالثة قطاعات تشغيلية رئيسية كما يلي:

الوعاء الزكوي (تتمة)
يخصم:

ممتلكات ومعدات

مشروعات تحت التنفيذ
توزيعات أرباح
استثمارات

وعاء الزكاة (ب)

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

الزكاة المستحقة بواقع ٪2.5

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

()1.683.442.191

()1.648.075.221

()75.978.544

()120.025.585

()375.977.222

()216.779.541

()37.436.392

()78,405,549

199.356.456

218.220.064

()2٫172٫834٫349
199.356.456
4.983.911

2016م

()2.063.285.896
218.220.064
5.455.502

2015م

الرصيد في أول السنة

17.343.025

14.917.230

المسدد خالل السنة

()4.409.714

()4.752.403

المكون خالل السنة

مخصص الزكاة الناتج من االستحواذ على شركات تابعة

الرصيد في نهاية السنة

 .17االحتياطي االتفاقي

4.983.911
--

17.917.222

• قطاع الفنادق :يتمثل في الفنادق وما تحققه من إيرادات منها كمالك لهذه الفنادق والمراكز التي يتم تشغيلها ذاتيا من خالل
مكارم للضيافة أو الجزيرة أو من خالل مشغل خارجي مستقل عن المجموعة.
• قطاع العقارات المملوكة :يتمثل في العقارات المملوكة للمجموعة التي يتم االنتفاع منها من خالل تأجيرها للغير وتتمثل بصفة
أساسية في مجمعات سكنية ومراكز تجارية.
• قطاع الخدمات والتشغيل :يتمثل في إدارة وتشغيل الفنادق والعقارات سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة للمجموعة.

5.420.873
1.757.325

17.343.025

وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة يتــم تجنيــب  ٪5مــن صافــي الربــح الســنوي لتكويــن احتياطــي اتفاقــي ويجــوز للشــركة أن تتوقــف عــن
ذلــك عندمــا يبلــغ رصيــد االحتياطــي االتفاقــي  ٪10مــن رأس المــال.

 31ديسمبر 2016م
اإليرادات

التكاليف

إجمالي الربح

ذمم مدينة تجارية
بالصافي

الممتلكات والمعدات
بالصافي

القروض

صافي الربح قبل
الزكاة وحقوق
الملكية غير
المسيطرة

 31ديسمبر 2015م

اإليرادات

التكاليف

إجمالي الربح

ذمم مدينة تجارية،
بالصافي

الممتلكات والمعدات
بالصافي

القروض

صافي الربح قبل
الزكاة وحقوق
الملكية غير
المسيطرة

 114اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم 2016

العقارات
المملوكة

المعامالت
المتبادلة

اإلجمالي

426.578.483

72.861.632

28.813.677

600.000

()29.641.014

499.212.778

92.198.288

53.819.538

13.423.339

()12.666.315

724.058

147.498.908

الفنادق

()334.380.195

()19.042.094

الخدمات
والتشغيل

()15.390.338

أخرى

()13.266.315

30.365.072

()351.713.870

56.717.307

10.029.702

--

--

--

66.747.009

476.515.873

1.206.926.318

--

--

--

1.683.442.191

--

314.892.860

--

--

--

314.892.860

72.278.215

36.077.463

11.548.050

294.636

()1.924.058

118.274.306

464.751.654

62.527.721

29.625.265

4.358.314

()28.643.360

532.619.594

128.747.400

43.112.698

18.853.242

()10.314.622

()1.200.000

179.198.718

()336.004.254

()19.415.023

()10.772.023

()14.672.936

27.443.360

()353.420.876

54.367.065

17.880.246

--

--

--

72.247.311

860.871.719

787.203.502

--

--

--

1.648.075.221

5.000.000

193.217.961

--

--

--

198.217.961

103.336.726

43.365.716

17.259.386

()10.549.104

--

153.412.724
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 .20مصروفات عمومية وإدارية

 .18التقارير القطاعية (تتمة)
القطاعات الجغرافية

رواتب وما في حكمها

استهالك (إيضاح – )11

تتــوزع أعمــال المجموعــة فــي ثــاث مناطــق جغرافيــة رئيســية داخــل المملكــة هــي الريــاض ومنطقــة مكــة
المكرمــة ،وتبــوك .البيانــات الماليــة األساســية لــكل منهــا هــي كمــا يلــي:
كما في  31ديسمبر 2016م

الرياض

مكة المكرمة
تبوك

المعامالت المتبادلة
كما في  31ديسمبر 2015م (مراجعة)

الرياض

مكة المكرمة
تبوك

المعامالت المتبادلة

أتعاب خدمات مهنية واستشارية

الموجودات

المطلوبات

اإليرادات

2.476.631.556

612.673.965

394.571.993

47.071.390

4.300.935

13.951.769

443.286.214

2.966.989.160
()554.359.651

2.412.629.509
4.623.446.175
435.696.803

50.754.937

77.675.805

120.330.030

694.650.705

528.853.792

588.172.648

499.212.778

()106.478.057

1.381.367.435
78.312.168
4.913.285

()29.641.014

409.966.438
121.749.169

20.547.347

5.109.897.915

1.464.592.888

552.262.954

2.277.541.356

443.346.593

532.619.594

()2.832.356.559

()1.021.246.295

رواتب وما في حكمها

استهالك (إيضاح – )11

أغذية ومشروبات

مستلزمات تشغيل

2016م

2015م (معدلة)

51.039.378

52.276.012

139.487.548
45.500.671
25.824.442

140.758.102
46.883.521
25.244.048

مرافق خدمية وهاتف وإنترنت
إيجارات

15.483.128

16.791.924

10.899.949

10.745.962

إصالح وصيانة

أنشطة ترويجية

16.727.957

11.161.933

21.362.967
16.070.027
11.972.833

عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

4.209.959

أمن وحراسة

1.590.380

1.535.189

1.219.903

550.745

تأمين

نظافة وضيافة

مصروفات نظم معلومات
تدريب

االنخفاض في قيمة المخزون (إيضاح – )6
أخرى
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2.940.604

1.953.064

3.692.485

إطفاء مصروفات مؤجلة (إيضاح – )12

2.487.732

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح – )5

1.478.478

ضيافة

1.035.146

رسوم اشتراكات وتصديقات
مصروفات بنكية

1.727.995

2.487.732
992.947

1.916.356

5.523.086
795.779

1.386.292

389.468

مرافق خدمية وهاتف

395.361

مساهمات اجتماعية

360.251

59.202

صيانة ونظافة

229.311

293.211

تأمين

تدريب

مصروفات ترفيه

أخرى

607.842
315.001

375.566

206.726

327.457

120.000

412.350

37.462.600

35.863.111

898.104

759.121

 .21إيرادات أخرى
تتمثل اإليرادات األخرى في  31ديسمبر فيما يلي:

23.555.415

أتعاب خدمات وتشغيل

19.958.440

19.200.604

()28.643.360

 .19تكلفة النشاط

تتمثل تكلفة اإليرادات في  31ديسمبر فيما يلي:

2016م

2015م (معدلة)

1.442.930
1.231.514
794.128

4.556.709
1.446.334

1.347.908

عوائد مرابحات

إيجار مواقف ومساحات مكتبية ()1-21
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

غرامات تأخير

مبيعات خردة

إيرادات الموارد البشرية

أخرى

2016م

1.594.783

2.511.957

561.150

1.047.679

1.157.224

715.395

1.126.089

--

--

1.980.000

--

555.136

98.248

9.393

1.345.805

272.819

8.418.435

4.557.243

( )1-21يتضمن بند إيجار مواقف ومساحات مكتبية قيمة إيجار مساحات مكتبية لشركة أصيلة لالستثمار (طرف ذو عالقة) وذلك
في فندق ماريوت الكورت يارد.

417.569

610.000

1.027.206

351.713.870

353.420.876

934.635

رد مخصصات

2015م (معدلة)

433.820
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 .22ربحية السهم

يتــم احتســاب ربحيــة الســهم علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم المصــدرة
والقائمــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر2016م والســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2015م والبالــغ  100مليــون ســهم (2015م 100 :مليــون ســهم).

 2-26المجموعة كمؤجر
قامــت المجموعــة بتأجيــر بعــض العقــارات التجاريــة والســكنية ألطــراف أخــرى بموجــب
عقــود تأجيــر تشــغيلية .ان عقــود اإليجــار لفتــرات أوليــة تمتــد مــن ســنة واحــدة إلــى ثــاث
ســنوات مــع خيــار تجديــد العقــود بعــد انتهــاء فتــرة عقــود التأجيــر .إن القيمــة اإليجاريــة
ثابتــة ســنوياً .بلغــت التكلفــة وصافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات المؤجــرة كمــا فــي
 31ديســمبر 2016م مبلغ  517.896.313ريال ســعودي (2015م 444.012.997 :ريال
ســعودي) و 393.193.098ريــال ســعودي (2015م 398.802.800 :ريــال ســعودي)
علــى التوالــي.

 .23االرتباطات الرأسمالية

تبلغ االرتباطات الرأسمالية المستقبلية للمجموعة كما في  31ديسمبر 2016م
مبلغ  440مليون ريال سعودي (2015م 286.5 :مليون ريال سعودي) وهي تتعلق
بالعقود المبرمة إلنشاء فندق حي السفارات والمرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من
مشروع دراق وقرية النخيل وفندق الجبيل.

كما في  31ديسمبر بلغ الحد األدنى من إيرادات اإليجار بموجب عقود التأجير كما يلي:

 .24االلتزامات المحتملة

2016م
2017م

أصــدرت المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ  36.8مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ـاء
ديســمبر 2016م (2015م 22.7 :مليــون ريــال ســعودي) ،وهــذه الخطابــات بــدون غطـ ً
نقديــاً.

اإلجمالي

 1-26المجموعة كمستأجر
لــدى المجموعــة عقــد إيجــار تشــغيلي لفتــرة تمتــد مــن ســنة واحــدة إلــى عشــر ســنوات
مــع خيــار تجديــد العقــد بعــد انتهــاء فتــرة عقــد اإليجــار .بلغــت مصروفــات اإليجــار للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م  15مليــون ريــال ســعودي (2015م 15 :مليــون ريــال
ســعودي).
كما في  31ديسمبر بلغ مجموع التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية
كما يلي:

2016م

2015م

15.000.000

15.000.000

2016م

--

2018م

15.000.000

اإلجمالي
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1.700.000

مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه
الماليــة حيــن اســتحقاقها ممــا يتســبب فــي خســائر ماليــة للطــرف اآلخــر ،الموجــودات
الماليــة التــي مــن المحتمــل تعرضهــا لتركيــز مخاطــر االئتمــان تتكــون بشــكل رئيســي
مــن النقــد لــدى البنــوك والذمــم المدينــة التجاريــة ،يتــم إيــداع النقديــة التــي تمتلكهــا
المجموعــة فــي بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتمانــي جيــد لــذا فــإن مخاطــر االئتمــان
محــدودة كذلــك فــإن خطــر االئتمــان المتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة محــدود ألن
معظــم تعامــات المجموعــة تتركــز مــع عمــاء ذات مراكــز ماليــة قويــة ،وتقــوم إدارة
المجموعــة بمراقبــة ومتابعــة أرصــدة الذمــم المدينــة التجاريــة لتقليــل أي مخاطــر ائتمــان
مرتبطــة بهــا ومتابعــة تحصيلهــا واتخــاذ أي إجــراءات الزمــة بشــأنها لحفــظ حقــوق
المجموعــة.

 .26عقود اإليجار التشغيلية

2020م

10.900.000

تتضمــن األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة نقــد ومــا فــي
حكمــه ،ذمــم مدينــة تجاريــة وموجــودات متداولــة أخــرى ،اســتثمارات ،قــروض قصيــرة
األجــل ،ذمــم دائنــة ،مطلوبــات متداولــة أخــرى وقــروض طويلــة األجــل.

وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ  20جمــادي األخــرة 1437هـــ
الموافــق  29مــارس 2016م علــى توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن العــام المالــي
2015م بمبلغ  120مليون ريال ســعودي بواقع  1.1ريال ســعودي لكل ســهم (2015م:
مبلــغ  120مليــون ريــال ســعودي عــن العــام المالــي 2014م بواقــع  1.2ريــال ســعودي
لــكل ســهم).

2019م

1.700.000

1.700.000

--

9.200.000

 .27األدوات المالية وإدارة المخاطر

 .25توزيعات األرباح

2017م

2016م

2015م (معدلة)

15.000.000
15.000.000

60.000.000

15.000.000

مخاطــر العمــات تتمثــل فــي تذبــذب القيمــة الماليــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة
بالعمــات األجنبيــة ،ونظــراً ألن جميــع المعامــات الجوهريــة للمجموعــة تتــم بالريــال
الســعودي فــإن مخاطــر العمــات وأســعار الصــرف التــي تتعــرض لهــا المجموعــة
محــدودة جــداً .

15.000.000
15.000.000
15.000.000
75.000.000
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 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (تتمة)

مخاطــر ســعر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر العمولــة وهــي التعــرض
لمخاطــر متنوعــة مرتبطــة بتأثيــر تذبــذب أســعار العمولــة الســائدة علــى المركــز المالــي
والتدفقــات النقديــة للمجموعــة .وتنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة للمجموعــة مــن
المرابحــات اإلســامية والقــروض البنكيــة قصيــرة األجــل والديــون طويلــة األجــل والتــي
تكــون بأســعار عمولــة معومــة .وتخضــع جميــع الديــون والودائــع إلعــادة التســعير بصــورة
منتظمــة .وتراقــب اإلدارة التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار العمولــة وبرأيهــا أن مخاطــر
القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العمولــة غيــر جوهريــة بالنســبة للمجموعــة.

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة
للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة
علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .تــدار مخاطــر الســيولة
وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال متابعــة جــداول
التحصيــل المتوقــع للمســتحقات مــن العمــاء وكذلــك أدوات التمويــل البنكــي المتاحــة
للمجموعــة للوفــاء بالتزاماتهــا المســتقبلية حيــن حلولهــا.

القيمــة العادلــة هــي المبالــغ المســتخدمة فــي مبادلــة الموجــودات وااللتزامــات بيــن
أطــراف علــي علــم كامــل ورغبــة فــي إتمــام العمليــة فــي ظــل ظــروف متكافئــة.
ونظــراً إلــى أن القوائــم الماليــة الموحــدة يتــم إعدادهــا علــي أســاس التكلفــة
التاريخيــة باســتثناء االســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي تقــاس وفقــاً للقيمــة العادلــة
فقــد تحــدث اختالفــات بيــن القيمــة الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة .تــري إدارة
المجموعــة أن القيمــة العادلــة لموجــودات ومطلوبــات المجموعــة الماليــة ال تختلــف
جوهريــة عــن قيمتهــا الدفتريــة.
بصــورة
ً

 .29إعتماد القوائم المالية الموحدة

تــم إعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  11جمــادي
األولــى 1438هـــ الموافــق  8فبرايــر 2017م.
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لالستفسار يرجى التواصل
مع قسم عالقات المستثمرين
T: +966 11 481 6666 Ext. 500
E: IR@dur.sa
شركة دور للضيافة
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع مليار ريال
سجل تجاري1010010726 :

Dur Hospitality Co.
Diplomatic Quarter
P. O. Box 5500
Riyadh 11422, Saudi Arabia
T: +966 11 481 6666
F: +966 11 480 1666
www.dur.sa
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