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السادة مساهمي شركة دور للضيافة،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
ّ
يطيــب لنــا أن نضــع بيــن أيديكــم فــي مثــل هــذا الوقــت مــن كل عــام التقريــر الســنوي
لشــركة دور للضيافــة ،والــذي يكشــف عــن نتائجهــا الماليــة المحققــة فــي عــام 2018م،
والتقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي تعزيــز قيمــة الشــركة مــن خــال تنفيــذ اســتراتيجيتها
التــي ترتكــز علــى التوســع فــي التطويــر والتشــغيل الفندقــي والعقــاري ،تماشــياً مــع
متطلبــات الســوق الحاليــة والمســتقبلية ،وبمــا ينســجم مــع أهــداف رؤيــة المملكــة
2030م التــي أولــت االســتثمار فــي قطــاع الضيافــة أهميــة كبــرى.
ـاوزة جملـ ًـة
لقــد أظهــرت نتائــج العــام 2018م تطــورات عــدة فــي مســار الشــركة ،متجـ ً
مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة علــى الرغــم ممــا تعــرض لــه قطــاع الضيافــة مــن
انخفــاض ،وذلــك باالرتــكاز علــى خطــة طويلــة المــدى لتعزيــز تنــوع مصــادر دخــل الشــركة.
إذ ســجلت تلــك النتائــج إيــرادات إجماليــة بقيمــة ( )454.1مليــون ريــال خــال عــام
2018م ،منخفضــة بنســبة ( )6.1%مقارنــة بمبلــغ ( )483.6مليــون ريــال خــال العــام
2017م ،وســجلت أربــاح تشــغيلية بلغــت ( )69.532مليــون ريــال خــال عــام 2018م،
بانخفــاض نســبته ( )27.1%مقارنــة بمبلــغ ( )95.931مليــون ريــال خــال العــام 2017م.
مــن منحــى اإلنجــازات شــهد عــام  2018عــدة إنجــازات تضــاف إلــى ســجل الشــركة،
حيــث تــم إعــادة افتتــاح فنــدق ماريــوت مطــار الريــاض بعــد تغييــر هويتــه و إتمــام عمليــة
تــم اإلعــان عــن اتفاقيــة
تطويــره بقيمــة إجماليــة ناهــزت ( )50مليــون ريــال .كذلــك ّ
امتيــاز لفنــدق كــراون بــازا قصــر الريــاض مــع مجموعــة فنــادق انتركونتيننتــال ،كمــا تــم
البــدء فــي تجديــد فنــدق مــكارم "أجيــاد مكــة" القريــب مــن المســجد الحــرام ،إضافــة إلــى
البــدء فــي تأجيــر الوحــدات الســكنية للمرحلــة الخامســة مــن مشــروع "داراق" الســكني
الفاخــر فــي حــي الســفارات بالريــاض وهــو مشــروع نوعــي ضمــن فئــة المجمعــات
الســكنية علــى مســتوى المملكــة ،حيــث يضـ ّـم المشــروع ( )425وحــدة ســكنية فاخــرة،
وهــي عبــارة عــن فلــل عصريــة ،وشــقق ســكنية مؤثثــة بالكامــل.
وقامــت شــركة دور للضيافــة أيضــاً خــال عــام 2018م بتأســيس فــرع شــركة دور
للضيافــة لخدمــات المعتمريــن والمتخصصــة فــي اســتقطاب مجموعــات المعتمريــن
مــن الخــارج ،حيــث تعكــس هــذه الخطــوة مــدى األهميــة المســتقبلية والتوســع الرأســي
فــي أعمــال الشــركة فيمــا يتعلــق بخدمــات العمــرة ،وذلــك بمــا يتماشــى مــع الزيــادة
المتوقعــة فــي أعــداد المعتمريــن ،والتــي يتوقــع أن تصــل إلــى  30مليــون معتمــر ســنوياً
بحلــول عــام 2030م.
ولقــد شــهد عــام 2018م انتشــاراً دوليــاً للعالمــة التجاريــة "مــكارم" ،تمثلــت فــي
سلســلة مــن الفعاليــات والمعــارض الدوليــة التــي شــاركت فيهــا ،ولعـ ّـل أهــم مــا تميــزت
بــه مشــاركة فنــادق مــكارم الحائــزة علــى جوائــز عالميــة هــو نجاحهــا فــي تثبيــت مكانتهــا
الدوليــة كعالمــة ســعودية متخصصــة فــي خدمــة المــدن المقدســة وفقــاً للمعاييــر
ـتقبال فــي التوســع بشــكل أكبــر بتشــغيل مجموعــة مــن
العالميــة ،حيــث ستســهم مسـ
ً
كل مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
الفنــادق الجديــدة فــي ّ
نجــدد التزامنــا بمواصلــة التطويــر والتوســع فــي تقديــم خدمــات التشــغيل
ختامــاً ،
ّ
للمســتثمرين فــي قطــاع الضيافــة الســعودي ،لتكــون شــركة دور للضيافــة الشــريك
تعــول عليــه المملكــة
األفضــل بمــا تمثلــه مــن قيمــة مضافــة لهــذا القطــاع ،والــذي
ّ
كركيــزة مســتقبلية لتنويــع مصــادر الدخــل ،واســتقطاب الكــوادر الســعودية الشــابة.
التوجــه بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان لجميــع شــركائنا المخلصيــن،
وال يفوتنــا
ّ
وللمســاهمين الكــرام علــى دعمهــم ،وللموظفيــن لتفانيهــم لمــا بذلــوه مــن جهــد
دؤوب خــال العــام المنصــرم ،وعملهــم بــروح الفريــق الواحــد الــذي أثمــر إنجــازات نوعيــة
ستســهم بالتأكيــد فــي تعزيــز المســيرة المســتقبلية لشــركة دور للضيافــة ،وتمنحهــا
مزيــداً مــن التميــز محليــاً وعالميــاً .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مجلس اإلدارة
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رؤيتنا
أن نكــون الشــريك األفضــل فــي مجــال الضيافــة،
فــي االســتثمار والتطويــر والتشــغيل الفندقــي
والعقــاري فــي المملكــة ،وفقــاً لمقاييــس عالميــة
وروح محليــة.

تأسست عام

1976
22

منشـأة تتنـوع بين منـشـــآت
فندقية ،ومجمعات سكنية

10

منشآت جديدة
قيد التطوير

 1.0نبذة عن الشركة
شــركة دور للضيافــة ،هــي شــركة مســاهمة عامــة رائــدة متخصصــة فــي مجــال الضيافــة
تأسســت عــام 1976م فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتتميــز بســجلها الحافــل
وخبرتهــا الواســعة التــي اكتســبتها عبــر عقــود فــي إدارة وتطويــر وتشــغيل الفنــادق،
والمجمعــات الســكنية فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية .وتضـ ّـم محفظــة
الشــركة  22منشــأة تتنــوع بيــن منشــآت فندقيــة ،ومجمعــات ســكنية ،إضافــة إلــى 10
منشــآت جديــدة تحــت التطويــر فــي مختلــف مــدن المملكــة.
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 1.1النشاط الرئيسي للشركة

01

اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار
والشراء والمشاركة واإلستئجار واإليجار ،للفنادق
والمطاعم واألجنحة الفندقية واإلستراحات ومراكز
الترفيه ووكاالت السفر والسياحة والشواطئ الخاصة
على إختالف مستوياتها وأحجامها ،في المدن
والطرق العامة والمناطق السياحية.

02

تم تأسيس شركة دور للضيافة باسمها
ّ
السابق) الشركة السعودية للفنادق
والمناطق السياحية) كشركة مساهمة
سعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
 1776بتاريخ  18ذو الحجة 1395هـ المرسوم
الملكي رقم م  69بتاريخ  28رجب 1395هـ
سجل تجاري رقم  1010010726بتاريخ 6
محرم 1397هـ ،والمسجل في مدينة الرياض،
ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي،
وتتمثل أغراض الشركة بحسب النظام
األساسي باآلتي:

تملّ ك 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.

03

تقديم الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي
الشريف

04

ممارسة كافة األعمال األساسية والوسيطة الالزمة
لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة
لألعمال سالفة الذكر ،بما يتالءم واألغراض المخصصة
من أجلها.

05

المقدمة
عال من الخدمة ،والخدمات
ّ
تحقيق مستوى ٍ
في هذه األماكن ،وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها،
يقرها مجلس اإلدارة.
وذلك بالطريقة التي ّ

06

وتقوم الشركة بما تقدم ذكره من األعمال ،
ويحق لها
ّ
بواسطتها مباشرة ،أو باالشتراك مع الغير،
أن تبرم كافة العقود الالزمة لضمان حسن تنفيذ هذه
األعمال.
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 1.3الهيكل التنظيمي للشركة

 1.2التوجه االستراتيجي للشركة
التوجه االستراتيجي الذي أعلنت
استمرت الشركة في تطبيق
ّ
عنه في العام 2013م ،وهو كما يلي:

مجلس
اإلدارة

•التركيــز علــى االســتثمار فــي تطويــر الفنــادق فئــة الـــ  3إلــى  4نجــوم ،والمجمعــات
الســكنية الراقيــة.
•تطوير أداء المنشآت واالستثمارات الحالية.

لجنة المكافآت
والترشيحات

لجنـة
االستثمار

•بنــاء الشــراكات االســتراتيجية والتحالفــات ،مــع الشــركات والعالمــات التجاريــة
العالميــة المتخصصــة فــي إدارة وتشــغيل الفنــادق ،في نشــاط التشــغيل الفندقي
الخــاص بالشــركة فــي مــدن المملكــة الرئيســة ،وفــي المــدن األخــرى.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد عمــدت الشــركة إلــى دراســة التغيــرات علــى صعيــد
االقتصــاد الكلــي والجزئــي عــن كثــب خــال الســنتين الماضيتيــن ،وقامــت بتحديــث
التوجــه االســتراتيجي ليواكــب التطــورات تماشــياً مــع توجهــات رؤيــة ،2030
ّ
وشــمل ذلــك:

لجنة
المراجعة

التوســع فــي انتشــار فنــادق مــكارم ،كونهــا العالمــة الفندقيــة
•رفــع أهــداف
ّ
التوســع ضمــن
زوار الحرميــن الشــريفين .ويصاحــب ذلــك
ّ
المتخصصــة فــي خدمــة ّ
المكمــل لنمــوذج أعمــال الشــركة ،لخدمــة األعــداد
قطــاع خدمــات العمــرة
ّ
المتزايــدة مــن الحجــاج والمعتمريــن ،حســب رؤيــة المملكــة .2030

الرئـيــــــس
التنفيذي

•الدخــول فــي قطــاع الشــقق الفندقيــة ،والتــي تســتهدف ســوق الســياحة المحلي،
وذلــك تماشــياً مــع رؤيــة  ،2030للتوســع بنطــاق الســياحة المحليــة النوعية.

االستراتيجية
واألداء
المؤسسي

التوجــه ســابقة الذكــر مجتمعــة ،عوامــل اســتثمارية هامــة لتحقيــق
تشــكل عناصــر
ّ
زيــادة فــي صافــي األربــاح ،حفاظــاً علــى
ً
نمــو متواصــل فــي اإليــرادات ،وبالتالــي
حقــوق وثقــة مســاهمي شــركة دور للضيافــة ،كمــا نطمــح إلــى زيــادة اإليــرادات
العامــة الســنوية للشــركة إلــى مســتوى المليــار ريــال بحلــول عــام 2023م بمشــيئة
اللــه.

المراجعة
الداخلية

العالقات
العامة
واالتصال

األصول
والممتلكات
والمرافق

التطوير
الفندقي
والعقاري

مجلس اإلدارة واللجان التابعة
الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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التشغيل
الفندقي

وحدات عمل استراتيجية

الشؤون
الماليـــــة

تقنية
المعلومات

الموارد
البشرية
والشؤون
اإلدارية

المركز الرئيسي

19

 1.4أبرز األحداث
في عام 2018م

واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في
تطبيق خطتها االستراتيجية في االستثمار
والتطوير في قطاع الضيافة ،وفيما يلي
عرضاً موجزاً ألبرز األحداث التي شهدتها
الشركة خالل عام 2018م:
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01

04

07

توقيع اتفاقية امتياز مع
مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
لكراون بالزا قصر الرياض

جائزة أفضل بيئة عمل لعام
2018م من مؤشر
Great Place to Work

معرض هوريكا
2018م

02

05

08

افتتاح فندق
ماريوت مطار الرياض

جائزة هوت جرانديور
العالمية للفنادق لعام
2018م

سوق السفر العالمي
في لندن

03

06

09

شهادة الجودة العالمية
ISO 9001

جوائز السفر
العالمية 2018م

مؤتمر االستثمار الفندقي
السعودي لعام 2018م ألول
مرة في المملكة

20
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01
توقيع اتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق
إنتركونتيننتال لكراون بالزا قصر الرياض
وقعت شركة دور للضيافة اتفاقية مع مجموعة فنادق
إنتركونتيننتال ،وذلك الستخدام العالمة التجارية "كراون بالزا"
المسمى الجديد فندق كراون بالزا -
لفندق قصر الرياض ،ليصبح
ّ
قصر الرياض.
يضم الفندق  304غرفة ،وقاعة لالجتماعات بمساحة  1400متر
مربع ،ومركزاً لألعمال ،باإلضافة إلى مسبح خارجي ،ونادي رياضي،
ويقدم الفندق مجموعة
ومركز صحي لالسترخاء وتجديد النشاط،
ّ
من المأكوالت العالمية في المطعم الخاص ومقهى البهو.

02

افتتاح فندق ماريوت
مطار الرياض
كل من شركة دور للضيافة وماريوت العالمية عن افتتاح
أعلنت ّ
تم تجديده حديثاً  .ويتميز
فندق ماريوت مطار الرياض ،والذي ّ
فندق ماريوت مطار الرياض بموقعه االستراتيجي بالقرب من
عد ثاني فندق تحت العالمة
وي ّ
مطار الملك خالد الدوليُ ،
ويضم الفندق  248غرفة
الفندقية ماريوت في مدينة الرياض،
ّ
و 24جناح مجهزة بأحدث التجهيزات ،كما يوفر غرفاً عصرية،
ومساحة أكثر من  1500متر مربع مخصصة للمناسبات.
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03
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05

شهادة الجودة العالمية
ISO 9001

جائزة هوت جرانديور العالمية
للفنادق لعام 2018م

حصلت "مجتمعات دور" على شهادة الجودة العالمية
 ،ISO 9001وذلك عن تقديمها لخدمات الصيانة وإدارة
المرافق وفقاً ألفضل الممارسات والمواصفات العالمية
على يد نخبة من الكوادر المؤهلة والمدربة.

حازت فنادق مكارم المتخصصة في تقديم خدمات الضيافة
في المدن المقدسة بالمملكة العربية السعودية ،على
جائزة هوت جرانديور العالمية لمجموعة الفنادق الرائدة في
المملكة العربية السعودية ،وذلك تقديراً لخدمات الضيافة
األصيلة ذات المستوى العالمي التي تقدمها.

04

06

جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2018م من
مؤشر Great Place to Work

جوائز السفر
العالمية 2018م

تتويجاً لجهود وأنشطة وورش عمل الشركة العديدة في تطوير
بيئة عمل تمكّ ن الموظفين من اإلبداع والتميز في خدمة العمالء
ورفع مستوى رضى الموظفين ،فقد تمكنت الشركة من أن
تكون أحد الفائرين بجائزة أفضل بيئة عمل لعام 2018م ،حسب
مؤشر  Great place to workالعالمي.

فازت فنادق مكارم بجائزة مجموعة الفنادق الرائدة في
المملكة العربية السعودية في جوائز السفر العالمية
تم اختيار فندق مكارم مطار
للعام الثاني على التوالي .كما ّ
الرياض سابقاً (فندق ماريوت مطار الملك خالد حالياً ) للفوز
بجائزة فندق األعمال والمؤتمرات الرائد في المملكة
وتم تصنيف مكارم
العربية السعودية لعام 2018مّ ،
كفندق األعمال الرائد في المملكة العربية السعودية لعام
2018م ،وتربعت قرية مكارم النخيل على قائمة المنتجعات
في المملكة ،من خالل جائزة المنتجع الرائد في المملكة
العربية السعودية لعام 2018م.

24

25

07

معرض هوريكا 2018م
مثل مجموعة من الطهاة في فندق كراون بالزا قصر الرياض ،وفندق ماريوت
مطار الرياض ،وفندق مكارم أجياد مكة ،شركة دور للضيافة في معرض هوريكا
2018م ،والذي أقيم بتاريخ  27إلى  29نوفمبر ،حيث فازوا في مسابقة الطهي
بميداليات ذهبية وفضية ،باإلضافة إلى شهادات استحقاق.

09

08

سوق السفر العالمي
في لندن

مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي لعام
2018م ألول مرة في المملكة

شاركت فنادق مكارم للسنة الرابعة على التوالي في معرض سوق السفر العالمي
مشغلي صناعة الضيافة في العالم،
ّ
2018م ،الحدث العالمي الذي يجمع كبار
والذي أقيم في لندن من  5إلى  7نوفمبر 2018م.

تم إطالق مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي لعام 2018م ،تحت رعاية صاحب
ّ
السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ،رئيس الهيئة السعودية
تم عرض أحدث الفرص
للسياحة والتراث الوطني (سابقاً ) ،خالل دورة المؤتمر .حيث ّ
االستثمارية في قطاع الضيافة ،بحضور خبراء في هذا المجال من منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

تهدف مشاركة مكارم إلى تسليط الضوء على خبرتها في تشغيل الفنادق ،وكعالمة
تجارية رائدة في مجال الضيافة السعودية ،وتحقيق استراتيجيتها التوسعية،
وأهدافها لتعزيز مكانتها كعالمة تجارية سعودية متخصصة في خدمة المدن
المقدسة ،وفقاً لمعايير الضيافة الدولية.
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02

قطاعات
األعمـ ــال
2.1

منشآت الشركة

2.3

التشغيل الفندقي

2.2
2.4
2.5
2.6
2.7

قطاع المشاريع
مجتمعات دور

الموارد البشرية

تقنية المعلومات

المسؤولية االجتماعية
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 2.1منشآت الشركة

يتكون قطاع منشآت شركة
دور للضيافة من ثالثة فئات
رئيسة وهي:

2.1.1
المنشآت المملوكة من قبل
الشركة ،والمدارة من قبل
مشغلين آخرين
2.1.2
المنشآت المملوكة أو
المستأجرة ،والمدارة من قبل
"مكارم" و"مجتمعات دور"
2.1.3
المنشآت المملوكة للغير،
والمدارة من قبل "مكارم"
و"مجتمعات دور"

وفيما يلي تفصيل هذه
القطاعات:
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 2.1.1قطاع المنشآت المملوكة من قبل
الشركة ،والمدارة من قبل مشغلين آخرين

02

فندق دبلومات
كورت يارد ماريوت

286

غرفة وجناح
يقـع في مدينـة الريــــاض
المشغل :شركة ماريوت
العالمية

01

03

فندق ماريوت
الرياض

418

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
يقـع في مدينـة الريــــاض
المشغل :شركة ماريوت
العالمية
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شقق ماريوت
الفندقية

118
جـــنــــاح

تقـع في مدينـة الريـــاض
المشغل :شركة ماريوت
العالمية
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 2.1.2قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة،
والمدارة من قبل "مكارم" و"مجتمعات دور"

01

فندق مكارم
أجياد مكة

411

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
يقع في مدينة مكة
المكرمة

02

قرية مكارم
النخيل

83
فـيـــــــــال
43

غرفة وجناح

21

شقة فندقية
تقـع في
مدينـة جدة
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35

فندق
هوليداي إن
تبوك

03

83

غرفة وجناح
يقـع بمدينـة تبوك

04
فندق ماريوت
مطار الريـاض

05

248

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
يقع بمدينة الرياض

فندق كراون
بالزا قصر الرياض

304

غرفة وجناح
من فئة  4نجوم
يقع بمدينة الرياض
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37

منازل
داراق

425

07

06

وحدة سكنية

مجمع دور
الشرق السكني

19
فـيـــــــــال

59
غـــــرفـــة

تقع داخل حي السفارات
بمدينة الرياض

يقع بمدينة الرياض

08
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التخصصي
بالزا

20,000
متر مربع
مركز تجاري يحوي أكثر من
 20,000متراً مربعاً من المساحات
التأجيرية بمدينة الرياض

39

 2.1.3قطاع المنشآت غير المملوكة ،والمدارة
من قبل "مكارم" و"مجتمعات دور"

01

03

فندق مكارم
أم القرى

336

فندق
مكارم البيت

270

غرفة وجناح

غرفة وجناح

من فئة  5نجوم
يقع بمدينة مكة
المكرمة

من فئة  4نجوم
يقع بمدينة مكة
المكرمة

فندق
مكارم منى

294

04

02

فندق مكارم
الشرفات

104

غرفة وجناح
من فئة  3نجوم
يقع بمدينة مكة
المكرمة

غرفة وجناح
من فئة  4نجوم
يقع بمدينة مكة
المكرمة
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مجمع دور
األندلس السكني

30

05

مجمع دور
الياسمين السكني

168

وحدة سكنية مؤثثة
بمدينة جدة

فيال سكنية مؤثثة
بمدينة جدة

07

مجمع دور
الروضة السكني

06

28

فيال سكنية مؤثثة
بمدينة جدة
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43

مجمع دور
بدر السكني

40

فيال سكنية مؤثثة
بمدينة الرياض

08
09
مجمع دور
المعذر السكني

73

فيال سكنية مؤثثة
بمدينة الرياض
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 2.2قطاع المشاريع

05
عد قطاع التطوير الفندقي والعقاري المحور
ُي ّ
الرئيسي والحيوي لتنفيذ مشاريع الشركة ،كونه
المسؤول عن التخطيط والدراسات والتصاميم
والتنفيذ .باإلضافة إلى تطوير وتحديث المشاريع
والمرافق القائمة ،وذلك باالستفادة من خبرة شركة
دور لمواكبة األساليب الحديثة والتقنية في مجال
التطوير والتنفيذ ،وفيما يلي تفصيل للمشاريع التي
تم إنجازها خالل العام ،باإلضافة إلى المشاريع التي
ّ
هي تحت التطوير وقيد التنفيذ ،إلى جانب المشاريع
التي مازالت تحت الدراسة والتصميم:

07

10
المشاريع
المنجزة

مشاريع تحت
التطوير والتنفيذ

مشاريع تحت
الدراسة والتصميم

0101تطوير المرحلة الرابعة
من مشروع داراق بحي
السفارات

0101تطوير فندق ماريوت
وشقق ماريوت الفندقية
بحي السفارات

0101تطوير وتجديد المناطق
العامة المرحلة الثانية
في فندق كراون بالزا

0202تطوير المرحلة الخامسة
 Aمن مشروع داراق بحي
السفارات

0202تطوير المرحلة الخامسة
 Bمن مشروع داراق بحي
السفارات

0202تطوير فندق وأجنحة
هوليداي إن األحساء

0303تجديد فندق مكارم مطار
الرياض ،تحت عالمة
ماريوت الدولية

0303تطوير مجمع طويق
السكني

0404تجديد وتطوير المرحلة
األولى لفندق قصر
الرياض ،تحت عالمة
كراون بالزا
0505التحسينات للواجهات
والمواقف لمجمع
التخصصي بالزا

0404تطوير المرحلة السادسة
من مشروع داراق بحي
السفارات
0505تطوير شقق فندقية
وإضافة صالة مناسبات
فندق هوليداي إن تبوك
0606تطوير مجمع الوادي
السكني
0707تطوير فندق وأجنحة
هوليداي إن الجبيل

0303تطوير فندق جدة
كورت يارد وريزيدنس إن
0404تطوير فندق ينبع
كورت يارد وريزيدنس إن
0505توسعة فندق مكارم
أجياد مكة
0606تصميم مجمع فلل
فاخرة (أرض طريق
الملك خالد بمدينة
الرياض)
0707تطوير مجمع دور الهدا
بمدينة الرياض

0808تجديد فندق مكارم أجياد
مكة
0909توسعة فندق ماريوت
مطار الرياض
1010توسعة قرية مكارم النخيل
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 2.3التشغيل الفندقي

 2.3.1التوسع االستراتيجي
•تأسيس فرع شركة دور للضيافة
لخدمات المعتمرين

تمثّ ل إدارة التشغيل الفندقي الذراع اإلداري
والتشغيلي للفنادق في شركة دور للضيافة ،وقد
ابتكرت الشركة من خاللها العالمة السعودية
"مكارم" ،لتكون متخصصة في خدمة ضيوف مكة
المكرمة والمدينة المنورة ،وقد حرصت على التقيد
بالمعايير العالمية ،والعمل على تأسيس شراكات
متينة مع أفضل مشغلي الفنادق العالمية ،مثل:
ماريوت العالمية ،ومجموعة فنادق انتركونتيننتال
.IHG

تتم إدارتها
استجابة مع نمو عدد الغرف التي ّ
من قبل شركة دور للضيافة عبر عالمتها التجارية
"مكارم" ،والمتخصصة في تقديم خدمات
الضيافة في المدن المقدسة ،ولضمان توفير
تم
الدعم الكافي لتحقيق أفضل الخدماتّ ،
تأسيس شركة متخصصة لخدمة المعتمرين في
مكة المكرمة والمدينة المنورة عام 2018م.

وتهدف شركة دور للضيافة إلى أن تكون الشريك
األمثل ألكثر العالمات التجارية العالمية في المملكة
العربية السعودية معتمدة على قاعدة امتدت
عاما من الخبرات المحلية ،ومعرفة في
ألكثر من ً 40
السوق السعودية ،ومكتسبة قدراتها التشغيلية
ً
ضيافة
من عملها مع الشركاء العالميين ،لتقدم
بمقاييس عالمية وبروح محلية.

•التوسع في تشغيل وإدارة
الفنادق "مكارم"

إن الشركة على علم بما يواجهه المستثمرون،
ّ
تحديات
ومالك الفنادق ،والقطاع العام ،من ّ
ّ
وصعوبات .وهي تسعى من خالل إدارة التشغيل
تخطي العقبات نظراً ،
الفندقي إلى مساعدتهم على ّ
لما تمتلكه من المعرفة والدراية ،وتسعى دوماً
سباقة في طرح الحلول إلدارة المشاريع
ألن تكون ّ
وتقدم عروضاً شاملة تبدأ بتصميم
الفندقية بنجاح،
ّ
المباني ،وتستمر لتغطي جميع عمليات التّ شغيل
اليومية.
ّ
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سعت إدارة التشغيل الفندقي في عام 2018م
إلى تنمية محفظتها ،وخاصة توسعة فنادق
تم العمل
مكارم في المدن المقدسة .وقد ّ
على إعادة هيكلة قسم التطوير وتحديد
المواقع الرئيسة والفرص االنتقائية ،مما أدى
إلى نجاح الشركة في توقيع عقد استئجار وإدارة
وتشغيل فندق مكارم جبل الكعبة في مكة،
يضم  416غرفة وجناح ،ويقع على ُبعد
والذي
ّ
 800متر من الحرم الشريف ،حيث من المقرر
افتتاحه في الربع األول من العام 2020م.
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 2.3.2التميز التشغيلي
عملت إدارة التشغيل الفندقي في عام
2018م على تعزيز وبلورة الترابط مع ضيوفها،
وتحسين الكفاءة والربحية على الرغم من زيادة
تم
المنافسة والتحديات االقتصادية .حيث ّ
استخدام أحدث أنظمة التقنية والتطبيقات في
قطاع الضيافة ،للمساهمة في رفع مستوى
كفاءة التشغيل وتحسين اإليرادات ،إضافة
إلى رفع مستوى الرضى لكل من الضيوف
والموظفين على حد سواء.

 2.3.3تنمية القدرات
خضع حوالي  400موظف إلى أكثر من 300
ساعة وجلسات تدريب عبر برنامج "رحلتي"
لمكارم .ويركز البرنامج على التعامل مع
الضيوف ،وكان نتيجته أن تجاوزت نسبة رضى
الضيوف  84٪في ديسمبر 2018م .باإلضافة
تم تنفيذ برامج تحسين مهارات
إلى ذلك ،فقد ّ
المدراء ،وفريق المبيعات على مدار العام،
تم تدريبهم على األنظمة الجديدة .كما
حيث ّ
خضع المديرون العامون ،والمديرون التنفيذيون
لبرنامج مصغر عن ماجستير إدارة األعمال.
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 2.4مجتمعات دور
تمثّ ل مجتمعات دور الذراع اإلداري والتشغيلي للممتلكات والمرافق السكنية لشركة دور
للضيافة .والتي من خاللها يتم تقدم خدمات التشغيل والصيانة والنظافة والخدمات األمنية،
اضافة الى خدمات التسويق والمبيعات وعمليات التأجير وخدمات الدعم ومراقبة الجودة
للمجمعات السكنية ،حيث تسخر خبرتها الواسعة في الضيافة وإدارة األصول بتقديم حلول
تشغيلية وإدارية للمستثمرين في القطاع العقاري.

ومن أبرز المشاريع السكنية " منازل داراق " والذي يعد بمثابة مشروع سكني
راقي متكامل يضم وحدات سكنية فاخرة من فلل عصرية وشقق سكنية متنوعة
المساحات ومؤثثة بالكامل .تمنح داراق والمستمد اسمها من الدار الراقية ،قاطنيها
ميزة ومتعة ورفاهية الحياة في حي السفارات بمدينة الرياض ،باإلضافة إلى
االستفادة من المرافق العامة والحدائق والمدارس النموذجية والنوادي الرياضية
ومراكز االستجمام والترفيه الخاصة.

صممت دور للضيافة عالمتها التجارية مجتمعات دور بهدف إدارة وتشغيل المشاريع السكنية
ومتكامال .تضم مجتمعات دور  9مجمعات سكنية موزعة
لتقدم من خاللها منتجاً سكنياً مبتكراً
ً
على المناطق الرئيسة في المملكة العربية السعودية ،حيث تحتضن  1372وحدة سكنية بفئات
وأحجام متنوعة ،ومساحات خضراء ،ومرافق رياضية وترفيهية ،تدار باحترافية عالية.

09

مجمعات سكنية

1372

وحـــدة ســكــنــيــــــــة

مجمع
دور بدر

مجمع دور
الشرق

مجمع دور
األندلس

مجمع دور
الروضة

منازل
داراق

وحدة سكنية

وحدة سكنية

وحدة سكنية

وحدة سكنية

وحدة سكنية

مجمع دور
الياسمين

مجمع دور
المعذر

مجمع دور
الوادي

مجمع
طويق

وحدة سكنية

وحدة سكنية

وحدة سكنية

وحدة سكنية

425

168
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40

73

78

66

30

28

464
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 2.5الموارد البشرية

 2.5.2التدريب والتطوير

ّإن تحفيز الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة
لهم ،تشجعهم على اإلبداع واإلنجاز لتحقيق
استراتيجية الشركة وخططها التوسعية.

تم تكثيف
في إطار سعي شركة دور المستمر لتطوير كفاءات وقدرات موظفيهاّ ،
التدريب بطرق ابتكارية غير تقليدية ،مثل استخدام الشخصيات الكرتونية ،واألسلوب
القصصي ،ولعب األدوار ،لتحقيق أقصى عائد من نشاطات التدريب ،وزيادة التفاعل
من المشاركين.
وتم التركيز على تدريب موظفي المنشآت التي بات تشغيلها تحت إدارة ماريوت
ّ
وكراون بالزا ،وذلك بهدف ضمان إتقانهم ألساليب وإجراءات العمل ،ووفقاً لمعايير
التشغيل العالمية التي يتّ بعونها.
تم خالل عام 2018م تنفيذ "برنامج التدريب القيادي Leadership Building
كما ّ
 ،"Programوالذي استهدف تقوية ديناميكية فريق العمل القيادي في الشركة،
من خالل التركيز على الكفاءات والمهارات المطلوبة للعمل في بيئة الفريق الواحد،
تسعى إلى تحقيق أهداف ورؤية الشركة .وذلك من خالل تقديم إجمالي عدد 84
دورة تدريبية تلقاها  854من الموظفين.

 2.5.1التوظيف والتوطين

84

واصلت الشركة جهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية القيادية ،وكذلك
الطاقات الشابة ،لدعم خططها التوسعية واستعداداً لتشغيل المنشآت الجديدة.
تم تعيين ما يقارب  200موظف جديد خالل عام 2018م حوالي % 80
حيث ّ
منهم من السعوديين .كما تواصل العمل على تنفيذ خطة توطين الوظائف ،والتي
تستهدف رفع نسبة التوطين في الشركة ،وذلك من خالل التأكد من توافق
مخرجات خطط القوى العاملة ،و خطط التوظيف معها.

200

موظف جديـد

دورة تدريبية

854

موظف

 2.5.3مبادرات تطوير بيئة العمل

80%

إيماناً من الشركة بدورها في توفير بيئة عمل صحية مبنية على تنوع ثقافات
وخبرات موظفيها ،فقد استمر تطبيق ورش عمل دور حول تطوير بيئة العمل في
مختلف مواقع الشركة ،مما نتج عنها العديد من المبادرات التطويرية التي تصب
يتم تقديمها لعمالء
في رفع رضى الموظفين ،وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي ّ
وضيوف الشركة في كافة المنشآت.

ســعــوديــيــــــــــن

 2.5.4النظام اإللكتروني الموحد للموارد
البشرية HCM
تم االنتهاء من تطبيق برنامج موحد لجميع بيانات وإجراءات الموارد البشرية في
ّ
كافة منشآت الشركة ،حيث تضمن البرنامج توفير قاعدة بيانات موحدة لجميع
التفاصيل الخاصة بالموظفين على اختالف مواقعهم ،وكذلك توحيد نظام الرواتب
وتم كذلك إنجاز نظام
وإجراءات خدمات الموظفين ،ونظام الحضور واالنصرافّ ،
تخطيط األهداف الوظيفية للموظف ،وربطها بأهداف إدارتهم وأهداف الشركة.
تم التحقق واإلنتهاء من نظام مراجعة وتقويم أداء الموظفين ،وتحديد مناطق
كما ّ
التحول اإللكتروني إلجراءات التوظيف والتعيين والتدريب
التطوير .باإلضافة إلى
ّ
والتطوير والتعاقب والتطوير الوظيفي ،وغيرها من اإلجراءات المساندة.
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 2.6تقنية المعلومات

 2.7المسؤولية االجتماعية

حققت إدارة تقنيه المعلومات عدة إنجازات
تمثلت في تفعيل وإطالق مبادرات هامة،
أبرزها:

تفتخــر شــركة دور للضيافــة بــأن تكــون واحــدة
مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
يتمثــل المنطلــق األساســي الــذي تقــوم عليــه جميــع مبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة فــي االســتفادة مــن مــوارد الشــركة،
ومــن منشــآتها وخبراتهــا ،وطاقاتهــا البشــرية ،وتوجيههــا لخدمــة
المجتمــع .وتـ ّـم تحديــد ثالثــة مجــاالت رئيســة ضمن االســتراتيجية
المتبعــة فــي المســؤولية االجتماعيــة ،وهــي:

•التحسين المستمر لبرنامج ERP

يسهـــل إدارة
•تطبـيــــــق برنامـــج الحجـــز الموحـــد ،والــذي
ّ
حجــوزات النــــزالء فــي الفنــــادق ،ويتيــــح لــإدارة رؤيــــــة
مكتملـــة وموحـــدة للحجــوزات فــي كل منشـــآت الشركـــة
•تحديث وتطوير نظام جدار الحماية للشركة

• المجال األول :حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

•تحديث وتطوير نظام اجتماعات مجلس االدارة

• المجال الثاني :تمكين الكوادر الوطنية.

•تجهيـــز وتشغيــــل مركـــز االتـصـــــال ،ودعــــم العـمـــــــاء
المـوحــــد لفـلـــل داراق

• المجال الثالث :دعم األنشطة االجتماعية.

•تحديـــث وتطويــر الشبكــة الالسلكـيــة للفنـادق

وفــي مــا يلــي نبــذة عــن مــا تـ ّـم إنجــازه مــن مبــادرات المســؤولية
االجتماعيــة خــال عــام 2018م.

•ترقية وتجهـيـــــز الـبـنـيــــــة التحتـيـــــة واألنظـمـــة للتـحـــــول
الفندقــي

•تحويــــل بــعـــــض مــن أنظـمــــة وخـدمــــات الشــــركة إلــى
الحوسبـــة السحابيـــة
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مبادرة إكفل يتيم
بجهازك القديم

حملة سلة البركة الثالثة
تم التبرع بـ 300سلة غذائية لجمعية
ّ
اإلمام محمد بن سعود الخيرية ،وجمعية
إغاثة ملهوف الخيرية ،لتوزّ ع على األسر
المحتاجه ،وقد أشرف على إعدادها
وتوزيعها فريق المسؤولية االجتماعية.

بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام
"إنسان" و"تدوير" إلعادة تدوير األجهزة اإللكترونية
والكهربائية ساهمت شركة دور للضيافة في دعم
مبادرة "إكفل يتيم بجهازك القديم" ،وتهدف هذه
المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وحماية المجتمع
من تأثيرات النفايات اإللكترونية والكهربائية الضارة،
استطاعت الشركة جمع  27,602كيلو غرام من
نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية من مختلف
منشآت الشركة.

300

سلة غذائية

27,602

كيلو غرام من نفايات األجهزة
اإللكترونية والكهربائية

استضافة المعتمرين
الصينيين

استضافة
المعتمرين األيتام

بالتعاون مع مكتب دعوة الصينيين التابع للمكتب
التعاوني للدعوة واإلرشاد بالنسيم استضافت شركة
معتمرا من المسلمين الصينيين،
دور للضيافة 53
ً
ضمن مبادرات الشركة في المسؤولية االجتماعية
الستضافة الحجاج والمعتمرين من المسلمين الجدد
والمحتاجين.

قامت شركة دور للضيافة باستضافة
عدد من األيتام في فنادقها بالتعاون
مع جمعية اإلمام محمد بن سعود
الخيرية لأليتام.

53
معتمراً
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حمالت التبرع بالدم

حملة إعادة تدوير الورق وتصنيف المخلفات

قامت شركة دور بتنظيم حمالت
للتبرع بالدم ،وذلك بالتعاون مع
مستشفى الملك فيصل التخصصي،
المقر الرئيس،حيث شارك منسوبي
في
ّ
الشركة في هذه الحمالت ،والتي
تساهم في دعم الجانب اإلنساني.

نظمت شركة دور حملة داخلية تثقيفية لجميع العاملين في دور
ّ
للضيافة حول إعادة تدوير الورق ،وتصنيف المخلّ فات ،والتي تضمنت
عدة منها أهمية إعادة التدوير والحد من النفايات ،وإعادة
جوانب ّ
استخدام المواد القابلة إلعادة التدوير ،كما قامت الشركة بالتعاون
مع شركة سكراب كو بتدوير  11,703كيلوغرام خالل عام 2018م.
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استضافة أطفال دسكا
في اليوم الوطني

تنظيف المساجد
قام فريق المسؤولية االجتماعية في
شركة دور للضيافة ،بدعم من فريق
الصيانة في إدارة الممتلكات والمرافق
بالشركة ،بتنظيف المساجد المجاورة لها
خالل شهر رمضان المبارك.

بمناسبة اليوم الوطني السعودي
احتفلت شركة دور للضيافة بـ  48طفل
وطفلة وذويهم من أطفال الجمعية
الخيرية لمتالزمة داون "دسكا" في
فندق ماريوت مطار الرياض ،حيث
استمتع األطفال بالفعاليات واألنشطة
الترفيهية ،واألركان المتنوعة ،باإلضافة
إلى الهدايا المقدمة من الشركة.

استمرار شراكة ومبادرات شركة دور
للضيافة مع جمعية األطفال المعاقين

ترميم منازل جمعية بنيان
عطفاً على االتفاقية المبرمة مع
تمت زيارة منازل وقف
جمعية بنيانّ ،
تابعة للجمعية في حي الغروب ،وترميم
عدد من المنازل لألسر المستفيدة.

دعت شركة دور للضيافة  32أسرة مؤلفة من  96فرد من
جمعية األطفال المعاقين خالل شهر رمضان الكريم ،حيث
استضافتهم في منشآتها بمختلف مناطق المملكة .وقامت
جمعية األطفال المعاقين بوضع عدة أكشاك لجمع التبرعات
في جميع منشآت شركة دور للضيافة خالل شهر رمضان
المبارك لجمع التبرعات المتنوعة .كما استضافت الشركة
أبناء وبنات ذوي االحتياجات الخاصة وإدارتها على مأدبة
عشاء بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض ،إلطالق مبادرة
احتفاال بـاليوم العالمي لإلعاقة 2018م.
هال بالغاليين
ً

فعالية توعوية للوقاية
من سرطان الثدي

96
32
فرد
أسرة
تخريج الدفعة األولى من برنامج تحسين

كسوة العيد

احتفلت شركة دور بتخريج  30طالب من برنامج تحسين ،البرنامج
التدريبي الذي أنشأته مجموعة ماريوت العالمية ،بالتعاون مع جامعة
كورنیل ،لدعم الكوادر الوطنية والكفاءات السعودية ،واستقطاب
كوادر مؤهلة للعمل في قطاع الضيافة ،واستفاد الخريجين من تنمية
مهاراتهم الريادية ،لترتقي لمستوى يليق بمستقبل وتوقعات قطاع
الضيافة السعودي.

خالل شهر رمضان المبارك قام فريق عمل المسؤولية
االجتماعية في الشركة بإطالق مبادرة كسوة العيد،
وإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين للمساهمة بنشر
تم جمع حوالي 197
البهجة والسرور بين المحتاجين ،وقد ّ
كلغ من المالبس لجمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية
األسرية ،والتي بدورها عرضتها في سوقها الخيري.
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حرصاً من شركة دور للضيافة على
المشاركة في مختلف المبادرات
االجتماعية ،أقام فريق المسؤولية
االجتماعية فعالية توعوية خاصة
بـسرطان الثدي ،بالتعاون مع جمعية
زهرة ،وهيئة حي السفارات ،لسكان
حي السفارات وموظفات دور
وزوجات الموظفين ،اشتملت على
محاضرة توعوية من طبيبة مختصة،
وحصص رياضية متنوعة مخصصة
للوقاية من المرض.
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 3.1نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة

 3.2مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

البيان (بآالف الرياالت)
إجمالي اإليرادات

479,548

532,620

499,213

483,604

454,062

تكلفة اإليرادات

()312,078

()353,421

()352,117

()353,093

()345,981

إجمالي الربح

167,470

179,199

147,096

130,511

108,081

الربح التشغيلي

92,525

142,538

116,165

95,344

69,532

صافي الربح

103,767

146,830

111,495

90,631

57,462

البيان (بآالف الرياالت)

(مالييـن الرياالت)

2017م

2018م

التغير

نسبة التغير

إجمالي اإليرادات

483,604

454,062

()29,542

()6.1%

تكلفة اإليرادات

()353,093

()345,981

7,112

()2.0%

إجمالي الربح

130,511

108,081

()22,430

()17.2%

مصروفات بيع وتسويق

()1,668

()1,056

612

()36.7%

مصروفات عمومية وإدارية

()33,499

()37,493

()3,994

11.9%

الربح التشغيلي

95,344

69,532

()25,812

()27.1%

أعباء مالية

()1,093

()6,620

()5,527

505.7%

664

1,420

756

113.9%

إيرادات أخرى

5,178

5,501

323

6.2%

خسائر استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

()4,162

()1,083

3,079

()74.0%

-

()7,354

()7,354

-

الربح قبل الزكاة

95,931

61,396

()34,535

()36.0%

الزكاة

()5,065

()5,141

()76

1.5%

صافي الربح

90,866

56,255

()34,611

()38.1%

إيرادات تمويلية

600

مخصص قضية قانونية

500

400

الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة

300

حقوق الملكية غير المسيطرة

200

أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام
سجلت انخفاضاً في إجمالي اإليرادات قدره
2018م والتي ّ
( )29.5مليون ريال وبنسبة ( )%6.1عن العام السابق 2017م.
وبلغ الربح التشغيلي لعام 2018م ( )69.5مليون ريال
بانخفاض قدره ( )25.8مليون ريال وبنسبة ( )%27.1عن العام
السابق 2017م.

100

0

2014

2015

إجمالي اإليرادات

الربح التشغيلي

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

2016

2017

وقد انخفض صافي الربح العائد على مساهمي الشركة
ليصل إلى ( )57.5مليون ريال خالل عام 2018م منخفضاً
بنسبة ( )%36.6مقارنة بعام 2017م نتيجة لتأثر إيرادات
منشآت الشركة الفندقية بمدينة الرياض بانخفاض الطلب من
قبل قطاع األعمال نظراً للتزايد المضطرد في عدد الغرف
الفندقية المعروضة بالسوق الفندقي نتيجة االفتتاحات

2018

صافي الربح
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90,631

57,462

()33,169

()36.6%

235

()1,207

()1,442

()613.6%

90,866

56,255

()34,611

()38.1%

الجديدة ،باإلضافة إلى انخفاض متوسط سعر التأجير اليومي
بمدينة الرياض ،وكذلك اإلغالق الجزئي لبعض منشآت
الشركة بمدينة الرياض لقيام الشركة بإعادة تأهيلها وتجديدها
لمواجهة المنافسة في السوق .كما تم تأثر العام الحالي
بالمعالجة المحاسبية للمصاريف التمويلية الخاصة بالمشاريع
التي تم االنتهاء من تنفيذها .باإلضافة إلى تأثر العام الحالي
بصدور حكم قضائي نهائي ّأدى إلى رفع المخصص بمبلغ ()7.3
مليون ريال ليصبح ( )15مليون ريال والمتعلق بالقضية المقامة
بين الشركة وأمانة منطقة الرياض حول زيادة إيجار استثمار
سابق بحديقة الروضة والتي سبق للشركة التخارج منه بعام
2014م وذلك بعد صدور حكم نهائي لصالح الشركة مقارنة
بالمبلغ الذي طالبت به األمانة والبالغ ( )40.2مليون ريال.
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 3.3الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

البيان (بآالف الرياالت)

(آالف الرياالت)

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

إجمالي الموجودات المتداولة

408,692

334,281

315,774

302,941

312,333

إجمالي الموجودات غير المتداولة

303,608

295,185

413,414

416,830

717,612

صافي الممتلكات والمعدات

1,424,467

1,648,075

1,677,267

1,886,311

1,894,298

إجمالي الموجودات

2,136,767

2,277,541

2,406,455

2,606,082

2,924,243

إجمالي المطلوبات المتداولة

209,284

204,559

251,754

294,409

401,239

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

144,252

238,788

338,950

486,442

712,006

إجمالي المطلوبات

353,536

443,347

590,704

780,851

1,113,245

1,779,270

1,796,162

1,778,458

1,787,621

1,774,665

3,961

38,032

37,293

37,610

36,333

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2,136,767

2,277,541

2,406,455

2,606,082

2,924,243

نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات

83%

79%

74%

69%

61%

إجمالي حقوق المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة

3000
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 3.4التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
يوضح البيان التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

500

العام

حقوق المساهمين (بآالف الرياالت)

الزيادة (النقص)

نسبة التغير ()%

2014

1,779,270

()21,939

-1.2%

2015

1,796,162

16,892

0.9%

2016

1,778,458

()17,704

-1.0%

2017

1,787,621

9,163

0.5%

2018

1,774,665

()12,956

-0.7%

0

2014

إجمالي الموجودات
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2015

إجمالي المطلوبات

2016

2017

2018

إجمالي حقوق المساهمين
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 3.5القروض

 3.7التحليل الجغرافي لإليرادات

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي (بآالف الرياالت):

تتــوزع إيــرادات شــركة دور للضيافــة فــي ثــاث مناطــق جغرافيــة رئيســية داخــل المملكــة هــي الريــاض ومكــة المكرمــة وتبــوك ،وقــد
بلغــت إيــرادات كل منطقــة خــال العــام المالــي 2018م كمــا يلــي:

اسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ أصل
القرض

مدة
القرض

إجمالي المسحوب
من القرض

المسدد
ّ
خالل العام

إجمالي
المسدد
ّ

المديونية اإلجمالية للشركة
بنهاية عام 2018م

قروض من
بنوك محلية

1,494,798

ما بين  5إلى
 7سنوات

992,078

37,490

244,061

748,017

 3.6األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات

الرياض

324,943

مكة المكرمة

114,094

تبوك

15,025

اإلجمالي

454,062

ال يوجد للشركة أي فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.

يمثل البيان التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة لعام 2018م:

القطاع

إيرادات القطاع (آالف الرياالت)

النسبة%

الضيافة

352,801

78%

إدارة األصول

95,872

21%

أتعاب اإلدارة

5,389

1%

454,062

100%

اإلجمالي

المنطقة (بآالف الرياالت)

اإليرادات

منطقة تبوك

15

أتعاب اإلدارة

1%

الضيافة

78%

منطقة الرياض

325

إدارة األصول

21%

منطقة مكة
المكرمة

114

اإليرادات حسب كل منطقة (بماليين الرياالت)
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 3.8المدفوعات النظامية المستحقة

 3.9سياسة توزيع األرباح

تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2018م كما يلي:

1.1تُ ــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى – وفقــاً لمــا نصــت عليــه
المــادة ( )42مــن نظامهــا األســاس – وذلــك علــى النحــو التالــي:
•تُ جنَّ ب الزكاة المفروضة شرعاً .

البيان

اشتراكات التأمينات االجتماعية
الزكاة
ضريبة القيمة المضافة

• ُيجنّ ــب ( )10%مــن األربــاح الصــــافية لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــــوز للجمعيــة العامــــة العــــادية وقــف هـــذا التجنيــب متــى بلــــغ
االحتياطــي المـــذكور ( )30%مــن رأس المــال.

المستحق بنهاية العام (ريال)

946,163

• ُيوزّ ع من الباقي بعد بذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )5%من رأس المال المدفوع.

5,140,558

يكفــل توزيــع أربــاح
•يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بعــد ذلــك تكويــن احتياطيــات أخــرى بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو ُ
ثابتــة علــى المســاهمين.

275,277

رحــل لألعــوام القادمــة ،وفقــاً لمــا تُ قـ ِّـرره
• ُيــوزَّ ع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين جزئيــاً أو كليــاً كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو ُي َّ
الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين.

تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتقــوم
بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنوياً وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل فــي نهايــة كل ســنة وبعــد مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب
القانونــي والمستشــار الزكــوي.
ـاء علــى القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل شــركة،
كمــا تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة بصــوره مســتقلة بنـ ً
حيــث تــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة للهيئــة وتســديد الــزكاة المســتحقة حتــى نهايــة العــام المالــي 2017م والحصــول على الشــهادات
الزكويــة.

ويجــوز لمجلــس اإلدارة بتفويــض مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين ُيجـ َّـدد كل ســنة أن يقــوم بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل
نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وذلــك وفقــاً للضوابــط الصــادرة مــن الجهــة المختصــة.
2.2انطالقــاً مــن حــرص الشــركة علــى التجــاوب مــع تطلعــات المســاهمين وتحقيــق عوائــد مجزيــة لهــم ،وفــي ضــوء التوســع الجيــد
والنمــو المتواصــل ألعمــال الشــركة وإيراداتهــا ،فقــد قــرر مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح للمســاهمين عــن عــام 2018م كمــا هــو
موضــح فــي البيــان التالــي:
نسبة األرباح التي تم
توزيعها خالل السنة

نسبة األرباح المقترح
توزيعها في نهاية السنة

إجمالي األرباح

النسبة ()%

2.5%

2.5%

5%

المبلغ للسهم الواحد (ريال)

0.25

0.25

0.50

25

25

50

2018/09/06

اإلجمالي (مليون ريال)

3.3يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ،ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريخ
التوزيــع .وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق،
والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (إيــداع) بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ
االســتحقاق .وعلــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بشــأن توزيــع األربــاح خــال المــدة المحــددة لذلــك.
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 3.10المخاطر
تتمثل المخاطر المحتملة التي قد
تواجه الشركة فيما يلي:

02

01

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

مخاطر االئتمان

مخاطر سعر القیمة العادلة
والتدفقات النقدیة لسعر العمولة

تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة
بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

ھي المخاطر الناجمة عن فشل أحد األطراف بالوفاء
بالتزاماته المالیة حین استحقاقھا مما یتسبب في
خسائر مالیة للطرف اآلخر ،حيث تتركز المخاطر المتعلقة
بالموجودات 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 المرتبطة باإليداعات
النقدية 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.

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.

•تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل تنظيمية
خارجية.
•تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينتي الرياض
ومكة المكرمة مما قد يؤثر على أداء فنادق الشركة
في تلك المدينتين.
•تغير السياسات واألنظمة للجهات الحكومية ذات
العالقة وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توطين
الوظائف.
•االرتفاع في رسوم وأسعار الخدمات األساسية مثل
الطاقة والمياه والمواد االستهالكية والرسوم األخرى
المستجدة.
•العوامل الخارجية واالقتصادية التي قد تؤثر على
تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختالف سعر صرف العملة
باألسواق المستهدفة.
•الظروف االقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد
تؤدي إلى خفض اإلنفاق العام.

03

مخاطر العمالت
تتتمثل 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 .
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05

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.
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04

اإلف ـص ـ ـ ــاح
والشفافية
4.1

تطبيق أحكام الئحة
حوكمة الشركات

4.3

اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة

4.2

أعضاء مجلس اإلدارة

4.4

اإلدارة التنفيذية

4.6

إفـصـاحــات

4.5
4.7

الشركات التابعة

نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية بالشركة

4.8

معامالت مع أطراف
ذات عالقة

4.10

بيان عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين

4.9

كبار المساهمين
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 4.2أعضاء مجلس اإلدارة
انطالقــاً مــن حــرص مجلــس إدارة شــركة دور للضيافــة علــى عالقتــه مــع المســاهمين والشــركاء والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح،
وإيمانــاً بأهميــة اإلفصــاح والشــفافية والتزامــاً منــه بذلــك ،فيســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لكــم أهــم اإلفصاحــات ،بجانــب النتائــج
الماليــة والتــي تــم إيضاحهــا فيمــا ســبق بحســب الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة الســعودية الموقــرة
واألنظمــة األخــرى ذات العالقــة وهــي كمــا يلــي:

تكوين مجلس اإلدارة وملكية أعضائه في الشركة
ويبيــن
بــدأت دورة المجلــس الحاليــة بتاريــخ  01ينايــر 2016م لمــدة ثالثــة ســنوات ميالديــة تنتهــي بتاريــخ  31ديســمبر 2018مّ ،
الجــدول التالــي تكويــن مجلــس إدارة الشــركة وملكيتهــم فــي الشــركة بدايــة ونهايــة عــام 2018م:
م االسم

صفة العضوية

عدد األسهم
بدايـــة العــــام

عدد األسهم
نهايـــة العــــام

التغير

غير تنفيذي

1,449

1,449

-

1,000

1,000

-

1,000

()449
-

 4.1تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات

 1المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى
(رئيس مجلس اإلدارة)

تُ طبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية ،وفيما يلي بيان بالمواد االسترشادية التي لم تُ طبق وأسباب ذلك:

 2األستاذ /ناصـر بن محمد السبيعي
(نائب رئيس المجلس)

مستقل

 3الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

مستقل

1,449

 4المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

غير تنفيذي

16,628,458

16,628,458

 5األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

غير تنفيذي

6,540,591

6,540,591

-

 6األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

مستقل

1,743,215

1,743,215

-

 7األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

مستقل

1,100

1,100

-

 8األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

مستقل

1,000

1,000

-

غير تنفيذي

1,485

1,485

-

المضمون

أسباب عدم التطبيق

المادة

الفقرة

الفقرة استرشادية ،وتقوم الشركة
حالياً باستكمال اإلجراءات لتحقيق
ذلك.

41

-

وضع اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه
بناء على
واإلدارة التنفيذية سنوياً من قبل مجلس اإلدارة – ً
اقتراح لجنة الترشيحات.

المادتين استرشادية ،وتطبق الشركة
حالياً المهام واالختصاصات المتعلقة
بهذه اللجنة عن طريق مجلس اإلدارة
ولجنة المراجعة.

70

-

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

71

1

وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.

83

4-1

85

3-2

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة
مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم من
قبل مجلس اإلدارة.
•برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح
التي تحققها وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل
لإلنفاق على تلك البرامج.

الفقرة استرشادية ،وجاري العمل على
عرضها على المجلس العتمادها.
الفقرتين استرشادية ،وتعمل الشركة
حالياً على دراسة وضع هذه البرامج.

•إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.
87

-

بناء على اقتراح من مجلس
تضع الجمعية العامة العادية – ً
اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف
التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

المادة استرشادية ،ولكن الشركة
تقوم حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه
السياسة ،وسيقوم مجلس اإلدارة
بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على
الجمعية العامة.

88

4-1

وضع البرامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة
في مجال العمل االجتماعي.

المادة استرشادية ،وتقوم الشركة
حالياً بتنفيذ بعض البرامج المذكورة
في تلك المادة.

95

-

تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.

المادة استرشادية ،وسيراعى ما ورد
في المادة عند تشكيل اللجنة.
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 9األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

•يقر مجلس اإلدارة بأنه ،باستثناء أسهم الشركة المملوكة
ألعضاء مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول أعاله ،ال
توجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو
القصر
ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم
َّ
سواء أكانت في أسهم
في الشركة أو شركاتها التابعة
ً
الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة
وخالفه.
•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.
•نظراً النتهاء دورة مجلس اإلدارة المذكور أعاله بتاريخ
 31ديسمبر 2018م ،فقد عقدت الشركة الجمعية
العامة غير العادية الثانية عشر بتاريخ  11سبتمبر 2018م،
وكان ضمن جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة – عن طريق التصويت التراكمي – للدورة القادمة
ومدتها ثالث سنوات ميالدية تبدأ بتاريخ  01يناير
2019م وتنتهي بتاريخ  31ديسمبر 2021م ،حيث تم
انتخاب األعضاء التالية أسمائهم من بين المرشحين:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1المهندس /عبدالله بن محمد العيسى
2األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي
3الدكتور /صالح بن علي الهذلول
(ممثال عن
4األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي
ً
صندوق االستثمارات العامة)
(ممثال عن
5األستاذ /عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني
ً
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)
(ممثال عن
6األستاذ /طالل بن عبدالمحسن بن مالفخ
ً
المؤسسة العامة للتقاعد)
7األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب
8األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى
(ممثال عن شركة
9األستاذ /إبراهيم بن علي العبود
ً
مجموعة النفيعي لالستثمار)
•كذلك فقد قرر مجلس اإلدارة الجديد بالتمرير بتاريخ
 01يناير 2019م قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة
األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي نظراً لظروفه
الخاصة ،وتعيين األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم
بدال عنه حتى نهاية دورة
كعضو في مجلس اإلدارة ً
المجلس القادمة بتاريخ  31ديسمبر 2021م .علماً بأن
موافقة المجلس ال تُ َع ّد نهائية ،وسوف ُيعرض هذا
التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره .كما
قرر المجلس تعيين األستاذ /فهد القاسم نائباً لرئيس
مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ  01يناير 2019م.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في
مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
م االسم

الشركات الحالية

 1المهندس/
عبدالله
العيسـى

 .1بنك الرياض

الكيان
القانوني

 .2الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك)

 .2الشركة الوطنية للرعاية الطبية
مساهمة (رعاية)
مدرجة  .3الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري

 .3شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

 .4شركة إتحاد اتصاالت (موبايلي)

 2األستاذ /ناصـر
السبيعي

 .1بنك البالد
 .2شركة محمد إبراهيم السبيعي
وأوالده
 .3شركة أكوان العقارية

 .4شركة مشاريع األرجان
 3الدكتور /صالــح
الهذلــول
المهندس/
4
فهد الشريف

شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة
شركة رؤى المدينة
 .1الشركة السعودية للضيافة التراثية
(نزل)
 .2شركة بداية لتمويل المنازل

مساهمة
مدرجة

 7األســتاذ /بـدر
العيسى

 .1شركة أسمنت العربية

ذات
مسؤولية
محدودة

 .2البنك السعودي الفرنسي
 .3شركة المراعي

 .4شركة صافوال لألغذية

 .5الشركة المتحدة للسكر
 .6شركة بنده للتجزئة

 .7شركة أصيلة لالستثمار
 .8شركة عافية العالمية

 .4بنك البالد

مساهمة
مدرجة

 .1مجموعة عبداللطيف العيسى
القابضة

 .5شركة فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم
وأبناؤه للتجارة واالستثمار

 .6شركة د .محمد راشد الفقيه
وشركاؤه

 .7شركة ركين نجد الدولية لالستثمار
والتطوير التجاري

 .8الشركة السعودية للضيافة التراثية –
(ممثل عن شركة دور للضيافة)
ً
نزل

مساهمة
غير مدرجة

 .9مؤسسة البريد السعودي

مساهمة
غير مدرجة

(ممثال عن
 .10شركة ناقل إكسبريس
ً
مؤسسة البريد السعودي)

ال يوجد

 .11شركة اتحاد الراجحي لالستثمار
العقاري

مساهمة
مقفلة

 .12شركة فينكورب لالستشارات المالية مساهمة
مقفلة غير
سعودية

مساهمة
غير مدرجة

 .13شركة أموال لالستشارات المالية
الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه

مساهمة
مدرجة

 .2شركة جرير للتسويق

 .3مجموعة صافوال

 .4شركة جدوى لالستثمار
مساهمة
 .5شركة صناعات منتجات األسمنت
غير مدرجة
 .6الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ال يوجد
 .1مجموعة صافوال

مساهمة
مدرجة

 8األستاذ /فهد
القاسم

 .1شركة دلة للخدمات الصحية

مساهمة
غير مدرجة

 5األستاذ /طالل ال يوجد
المالفخ
 6األستاذ/
عبدالله
العبدالجبار

الشركات السابقة

الكيان
القانوني

م االسم

الشركات الحالية

الكيان
القانوني

الشركات السابقة

الكيان
القانوني

 .1شركة مدينة المعرفة
 .2شركة الفرنسي كابيتال

مساهمة
غير مدرجة

مساهمة
مدرجة

مساهمة  .5شركة كنان الدولية للتطوير
غير مدرجة العقاري

 .15شركة راج العقارية

 .16شركة الراجحي ألفا لالستثمار
القابضة
 9األستاذ/
مصعب
المهيدب

 .17شركة ركين نجد العالمية

 .1عدة شركات من مجموعة المهيدب
 .2جولدمان ساكس السعودية
 .3شركة مصدر لمواد البناء

 .4شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

 .3شركة ماسك القابضة

 .4شركة صافوال ألنظمة التغليف

 .14شركة أريز لالستثمار التجاري

مساهمة
غير مدرجة

ذات
مسؤولية
محدودة

 .5شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج
الورق (مبكو)

مساهمة
غير مدرجة

 .1شركة الريان

مساهمة
مدرجة

مساهمة
غير مدرجة

 .6شركة العقيق للتنمية العقارية
 .7شركة سكون العالمية

مالحظة :جميع الشركات المذكورة في الجدول أعاله هي شركات سعودية ،ما عدا ما ذكر خالف ذلك أمامها.
الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
م

االسم

الوظيفة الحالية

1

المهندس/
عبدالله
العيسـى

الرئيس التنفيذي
رجل أعمال  -الرئيس
التنفيذي لشركة أصيلة لشركة ماسك
القابضة.
لالستثمار.

2

األستاذ /ناصـر
السبيعي

3

الدكتور /صالــح رجل أعمال – رئيس
مجلس إدارة شركة
الهذلــول
صالح الهذلول للتنمية
المحدودة.

4

المهندس/
فهد الشريف

نائب رئيس في إدارة
االستثمار في صندوق
االستثمارات العامة.

5

األستاذ /طالل مدير عام الشؤون
المالية والميزانية في
المالفخ
المؤسسة العامة
للتقاعد.

6

األستاذ/
عبدالله
العبدالجبار

مدير عام الحقوق
التأمينية بالمؤسسة،
والمتحدث الرسمي
للمؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.

رجل أعمال

الوظيفة السابقة

المؤهالت

أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس واإلدارة التنفيذية) ووظائفهم الحالية والسابقة
ومؤهالتهم وخبراتهم:

الخبرات

خبرة عملية طويلة في مجاالت األعمال
حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة
الهندسية ودرجة البكالوريوس في الهندسة المصرفية والعقارية والغذائية والضيافة
امتدت منذ العام 1981م.
الصناعية من جامعة سوثيرن ميثوديست
في الواليات المتحدة األمريكية.

رجل أعمال

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم
اإلدارية تخصص محاسبة.

خبرة عملية تمتد ألكثر من  35عاماً في
مجاالت األعمال المصرفية والعقارية.

وكيل وزارة
الشؤون البلدية
والقروية.

حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة
المعمارية والدراسات البيئية من معهد
ماساتشوستس للتقنية في الواليات
المتحدة ،ودرجة الماجستير في العمارة
والتخطيط من جامعة هارفارد.

تقلد عدة مناصب من أبرزها أستاذ جامعي
ورئيس قسم العمارة في جامعة الملك
سعود ،ووكيل وزارة الشؤون البلدية
والقروية.

رئيس القطاع
العقاري
والسياحي
في صندوق
االستثمارات
العامة.

تنقل بين عدد من الوظائف والمناصب
ّ
شهادة البكالوريوس من كلية الهندسة
المدنية بجامعة الملك سعود ،وحصل أيضاً الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث بدأها
على العديد من الدورات والحلقات الدراسية كمهندس في صندوق التنمية العقارية
قبل أن ينتقل إلى صندوق االستثمارات
في مجال عمله.
العامة ليتقلد ويتدرج في عدة مناصب
هامة بدأها كمدير عام مشروع إسكان
الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة.

مساعد مدير عام شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من
جامعه كيرتن في أستراليا عام 2008م ،كما
الشؤون المالية
وحصل على العديد من الدورات والحلقات
والميزانية في
المؤسسة العامة الدراسية في مجال عمله.
للتقاعد.

عدة مناصب
في المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية.

تنقل األستاذ /طالل بين عدد من الوظائف
ّ
والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية،
حيث بدأها في اإلدارة العامة في البنك
وتتدرج
العربي الوطني منذ سنة 1413هـ،
ّ
في عدة مناصب في البنك لمدة 7
سنوات ،إلى أن انتقل إلى المؤسسة العامة
للتقاعد سنة 1420هـ ليشغل عدة مناصب
هامة فيها.

شهادة الماجستير في القانون.

خبرة تمتد ألكثر من  30عاماً في مجال
الدراسات واالستشارات القانونية
والتأمينية.

7

األســتاذ /بـدر
العيسى

الرئيس التنفيذي
مدير المحافظ
لشركة أمياس القابضة ،االستثمارية في
المدير المالي لشركة
اتش اس بي
سي السعودية
أصيلة لالستثمار.
المحدودة.

حاصل على درجة الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة رايس في الواليات
المتحدة ،وهو محلل مالي معتمد (.)CFA

خبرة عملية في مجاالت التحليل
واالستثمار المالي وقيادة األعمال امتدت
منذ العام 2001م (جي بي مورغان –
المملكة المتحدة ،سابك أمريكا ،مجموعة
سافج ديزاين ،اتش اس بي سي السعودية
المحدودة ،شركة أمياس القابضة ،شركة
أصيلة لالستثمار).

8

األستاذ /فهد
القاسم

رجل أعمال – مؤسس الرئيس التنفيذي
وشريك ورئيس مجلس لشركة أموال
إدارة شركة أموال
لالستشارات
المالية.
لالستشارات المالية.

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم
اإلدارية تخصص محاسبة ،وأكمل برنامج
اإلدارة والقيادة في جامعة أكسفورد.

خبرة عملية تمتد ألكثر من  28عاماً في
مجاالت االستشارات المالية واإلدارية
ومراجعة الحسابات واألنشطة العقارية
وتجارة الجملة والتجزئة والصحة.

9

األستاذ/
مصعب
المهيدب

مدير عام شركة مصدر
لمواد البناء.

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

الرئيس التنفيذي حاصل على درجة الماجستير في إدارة
لشركة المهيدب األعمال من جامعة ليفربول في المملكة
للتجهيزات الفنية .المتحدة ،ودرجة البكالوريوس في العلوم
المالية من جامعة ميامي.

م

االسم

 1األستاذ/
إبراهيم
الرويس

 2األستاذ/
عبدالرحمن
الدحيم

3

األستاذ/
فوزي ببشيت

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

مستشار مالي في
المؤسسة العامة
للتقاعد ،وعضو في
عدة مجالس إدارات
بشركات مساهمة.

المراقب الداخلي في
المؤسسة العامة
للتقاعد والمشرف
على وحدتي الرقابة
المالية والمراجعة
الداخلية.

تنقل األستاذ /إبراهيم بين عدد من الوظائف
ّ
شهادة البكالوريوس في المحاسبة
والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث
من كلية العلوم اإلدارية بجامعة
بدأها في اإلدارة العامة للحسابات بوزارة المالية
الملك سعود عام 1982م ،كما
سنة 1402هـ ،وتدرج بها في العديد من الوظائف
وحصل على العديد من الدورات
والحلقات الدراسية في مجال عمله والمناصب إلى أن انتقل للعمل في المؤسسة
العامة للتقاعد منذ سنة 1424هـ وحتى اآلن.
من داخل المملكة وخارجها.

عضو في عدة
مجالس إدارات
بشركات مساهمة.

تنقل األستاذ /عبدالرحمن بين عدد من الوظائف
ّ
نائب الرئيس التنفيذي شهادة البكالوريوس في المحاسبة
والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث
من كلية العلوم اإلدارية بجامعة
في شركة دور
شملت الجهات التي التحق بها المؤسسة العامة
الملك سعود عام 1982م ،كما
للضيافة.
للتأمينات االجتماعية ،وشركة الدار السعودية
وحصل على العديد من الدورات
للخدمات االستشارية ،وشركة دور للضيافة والذي
والحلقات الدراسية في مجال
عمل بها خالل الفترة من 1986م وحتى عام
المحاسبة واإلدارة والقيادة من
2014م.
داخل المملكة وخارجها.

نائب الرئيس للموارد
البشرية بشركة
معادن.
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خبرة عملية تمتد ألكثر من  30عاماً في مجال
إدارة وتطوير الموارد البشرية .حيث عمل في
قطاع الموارد البشرية في شركات نفطية
وصناعية رائدة ،مثل شركة أرامكو السعودية
وشركة شيفرون ،قبل انضمامه لشركة معادن
في يناير 2012م كمدير إدارة المواهب وتصميم
المنظمة وإدارة التغيير .وفي 2013م ،تمت
ترقيته إلى منصب نائب الرئيس المكلف للموارد
البشرية ،ثم أصبح نائب الرئيس للموارد البشرية
2016م .وهو عضو في مجلس إدارة المعهد
السعودي التقني للتعدين.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
فـ ّـوض مجلــس اإلدارة الشــركة باتخــاذ مــا يلــزم مــن اإلجــراءات التــي تمكــن المســاهمين مــن إيصــال مقترحاتهــم وملحوظاتهــم ،وذلــك
عــن طريــق قنــوات التواصــل المتواجــدة لــدى "إدارة عالقــات المســتثمرين" المتمثلــة فيمــا يلي:
المخصص للمستثمرين
الهاتـــف
ّ

خبرة عملية تمتد ألكثر من  17عاماً في
مجاالت التطوير والنمو االستراتيجي
لألعمال ،االندماجات واالستحواذات ،قيادة
المشاريع والعمليات العقارية.

نائب الرئيس المكلف
للموارد البشرية
بشركة معادن.

يحمل بوبشيت ثالث شهادات
ماجستير ،واحدة في إدارة الموارد
البشرية من جامعة مايس إلدارة
األعمال في تكساس ،وثانية
في التربية من جامعة مينيسوتا،
واألخيرة في هندسة الكمبيوتر
من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ،التي كان قد حصل منها
على البكالوريوس في هندسة
الكمبيوتر

الخبرات

المخصص للمستثمرين
الفاكس
ّ

اإليميــل المخصص للمستثمرين

 011/4816666تحويلة رقم ()500
011/4801666
IR@Dur.SA
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المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2018م

تقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال عــام 2018م بــدل حضــور اجتماعــات المجلــس عــن عــام 2018م ،باإلضافــة إلــى مكافــأة عــن
العــام المالــي 2017م وذلــك علــى النحــو التالــي:

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعاته خالل عام 2018م:

المكافآت الثابتة

عدد االجتماعات 5 :اجتماعات
االسم

االجتماع األول
2018/02/26م

االجتماع الثاني
2018/03/29م

االجتماع الثالث
2018/05/22م

االجتماع الرابع
2018/09/11م

االجتماع الخامس
2018/12/18م

اإلجمالي

المهندس /عبدالله العيسـى

5

األستاذ /ناصـر السبيعي

5

الدكتور /صالــح الهذلــول

5

األستاذ /فهد الشريف

5

األستاذ /طالل المالفخ

5

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

5

األســتاذ /بـدر العيسى

5

األستاذ /فهد القاسم

5

األستاذ /مصعب المهيدب

4

المجموع

مكافآت دورية

المجموع الكلي

أوال :األعضاء المستقلين
ً
الدكتور /صالح الهذلول

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /طالل المالفخ

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /ناصـر السبيعي

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /فهد القاسم

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /مصعب المهيدب

200,000

12,000

212,000

-

212,000

1,000,000

72,000

1,072,000

-

1,072,000

المجموع

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة11/09/2018 :م

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 2018م وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات:
عدد الجمعيات :جمعيتان
االسم

مبلغ معين

بدل حضور
جلسات المجلس

المكافآت المتغيرة

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
واألربعين بتاريخ 2018/03/29م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الثانية عشر بتاريخ 2018/09/11م

المهندس /عبدالله العيسـى

المهندس /عبدالله العيسى

200,000

15,000

215,000

200,000

415,000

المهندس /فهد الشريف

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األســتاذ /بدر العيسى

200,000

15,000

215,000

-

215,000

المجموع

800,000

60,000

860,000

200,000

1,060,000

اإلجمالي

1,800,000

132,000

1,932,000

200,000

2,132,000

األستاذ /ناصـر السبيعي
الدكتور /صالــح الهذلــول
األستاذ /فهد الشريف
األستاذ /عبدالله العبدالجبار
األستاذ /طالل المالفخ
األستاذ /فهد القاسم
األستاذ /مصعب المهيدب
األســتاذ /بـدر العيسى
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مكافآت أعضاء اللجان:
المكافآت الثابتة*
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

سياسة مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
المهندس /فهد الشريف (رئيس اللجنة)

50,000

15,000

65,000

األستاذ /طالل المالفخ

50,000

15,000

65,000

األستاذ /إبراهيم الرويس (من خارج المجلس)

50,000

15,000

65,000

األستاذ /عبدالرحمن الدحيم (من خارج المجلس)

50,000

15,000

65,000

200,000

60,000

260,000

المجموع

األستاذ /مصعب المهيدب (رئيس اللجنة)

50,000

9,000

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

50,000

9,000

59,000

األستاذ /فوزي بوبشيت (من خارج المجلس)

50,000

9,000

59,000

150,000

27,000

177,000

المجموع

1 .1يستحق عضو مجلس اإلدارة مقابل عضويته في مجلس
اإلدارة مكافأة سنوية بما ال يزيد على مبلغ ()200,000
تحدده الجمعية العامة العادية
ريال لكل عضو ،أو كما ّ
بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة.
للمساهمين ً

2 .2يستحق عضو مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن
المجلس بدل حضور بمبلغ ( )3,000ريال لكل عضو عن
تحمل الشركة مصاريف
كل اجتماع َي ُ
حضره ،باإلضافة إلى ّ
والتنقل عند حضور أي عضو من أعضاء
ُّ
السفر واإلقامة
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ألحد اجتماعات
المجلس أو اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه.
3 .3يجوز لمجلس اإلدارة اعتماد مكافآت أخرى – بشكل
دوري أو سنوي – ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
المنبثقة عنه.
4 .4يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما ال يزيد
على مبلغ ( )100,000ريال ،على أال يكون عضو اللجنة
من موظفي الشركة.

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
59,000

بناء على
تعتمد الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعاله ً
ما يلي:

علماً بأن هذه المكافآت الممنوحة لم تنحرف عن ضوابط
سياسة المكافآت المعتمدة.

أعضاء لجنة االستثمار
األستاذ /فهد القاسم (رئيس اللجنة)

50,000

15,000

65,000

الدكتور /صالح الهذلول

50,000

18,000

68,000

األســتاذ /بدر العيسى

50,000

18,000

68,000

-

18,000

18,000

المجموع

150,000

69,000

219,000

اإلجمالي

500,000

156,000

656,000

الدكتور /بدر البدر

* علماً بأن هذه المكافآت تخص العام المالي 2017م ،حيث تم صرفها خالل عام 2018م.
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 4.3اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أوال :لجنة المكافآت والترشيحات
ً

عقــدت اللجنــة ( )3اجتماعــات خــال عــام 2018م ورفعــت تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة .وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة
للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  20أبريــل 2017م ضوابــط عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات وأســلوب عمــل اللجنــة،
وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن:

م

االسم

المنصب

االجـتـمـــــاع األول
2018/02/21م

االجـتـمـاع الثانــي
2018/09/13م

االجـتـمــاع الثالث
2018/12/13م

اإلجمالي

0202مجلس اإلدارة:
•إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية
للمجلس بشأنها ،وذلك العتمادها من الجمعية العامة
العادية للشركة.

0303أعضاء مجلس اإلدارة:
•تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال
مجلس اإلدارة.

1

األستاذ /مصعب المهيدب

رئيساً

3

2

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

عضواً

3

•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً
لسياسة العضوية المعتمدة.

3

األستاذ /فوزي بوبشيت

عضواً

3

•المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات
المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة.

•وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير
التنفيذيين واألعضاء المستقلين.

•إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية
مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

•التوصية لمجلس اإلدارة إلعادة ترشيح أو عزل عضو
المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

مهام واختصاصات لجنة
المكافآت والترشيحات

•تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال
مجلس اإلدارة.

0101دراسة نظم الرقابة الداخلية:
•إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين ،والتوصية لمجلس
اإلدارة بشأنها وذلك العتمادها من الجمعية العامة
العادية.
•مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من
مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات
والتنظيمات ذات العالقة وأهداف الشركة االستراتيجية
والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية
لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه
السياسة.
•التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً
للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
•إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة ألعضاء
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
•تحديد أنواع المكافآت التي تُ منح للموظفين في الشركة
والتوصية بشأنها.
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•مراجعة سياسة عضوية مجلس اإلدارة بشكل دوري للتأكد
من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات
والتنظيمات ذات العالقة وأهداف الشركة االستراتيجية
والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية
لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه
السياسة.
•دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية بشأنها.
•دراسة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن
التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح
الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
•وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنها.
•التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال
مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.

•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين
وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

0404البرنامج التعريفي لألعضاء
المستجدين:
•التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء
المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة
وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

0505كبار التنفيذيين:
•التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة
لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات
المطلوبة ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مالءمتها
للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة االستراتيجية
والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.
•وضع وصف وظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل
التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغيرات
التي يمكن إجراؤها.
•وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد
كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
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0202دراسة نظم الرقابة الداخلية

ثانياً  :لجنة المراجعة
عقــدت لجنــة المراجعــة خــال عــام 2018م ( )5اجتماعــات .وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد
بتاريــخ  20أبريــل 2017م ضوابــط عمــل لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة ،وأعــادت تشــكيل أعضائهــا كالتالــي:

م

االسم

المنصب االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع االجتماع الخامس اإلجمالي
2018/01/23م 2018/02/19م 2018/04/24م 2018/08/01م 2018/11/06م

 1المهندس /فهد الشريف

رئيساً

5

 2األستاذ /طالل المالفخ

عضواً

5

 3األستاذ /إبراهيم الرويس

عضواً

5

 4األستاذ /عبدالرحمن الدحيم

عضواً

5

•مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر
والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير الدورية إلدارة
المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية
نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر،
ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية
للمالحظات الواردة فيها.
•إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية
هذه األنظمة وتوصياتها لمعالجة األمور الجوهرية وأي
توصيات لتطوير هذه األنظمة عما قامت به من أعمال
أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

0303إدارة المراجعة الداخلية
•دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة
فيها.
•اإلشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية
والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.

مهام واختصاصات
لجنة المراجعة

•التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة
المراجعة الداخلية وتقييم أدائه بشكل سنوي.

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من
سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

•التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي
والوصف الوظيفي إلدارة المراجعة الداخلية والتأكد من
استقالليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.

0101التقارير المالية

•مراجعة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة
باألنظمة والتعليمات ،والتأكد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة
بشأنها.
•التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات
والتعليمات ذات العالقة.
•مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تُ جريها الشركة مع
األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.
•الرفع والتوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها
في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنه.

0606ترتيبات تقديم الملحوظات
•وضع اآللية المناسبة التي من خاللها يتمكن العاملون في
الشركة من تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز لألنظمة
الداخلية للشركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة
بإعداد القوائم المالية للشركة ،على أن تضمن تلك اآللية
ضمان عدم اإلخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب
تقديمه لها.
•وضع اإلجراءات المناسبة لمباشرة ومتابعة المالحظات
التي يقدمها العاملون في الشركة وضمان استقاللية تلك
اإلجراءات.

•دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة
الداخلية واعتمادها.

•مراجعة القوائم المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة
بأدائها المالي والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها.

0404مراجع الحسابات

•إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة
عدت وفقاً للمتطلبات
والقوائم المالية للشركة قد ُأ َّ
حددة لكيفية إعدادها وعرضها.
الم ِّ
النظامية ُ

•التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات
وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق
من استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط
التعاقد معهم.

•دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم
المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.
•البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من
يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع
الحسابات.
•مراجعة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية
الواردة في التقارير المالية.
•مراجعة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في
الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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•التحقق من استقالل مراجع الحسابات ومدى فعالية
أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة
لذلك.
•مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق
من التزامه بالضوابط النظامية المنظمة ألعماله.
•اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير
الدعم الالزم لتمكينه من أداء مهامه.
•دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم
المالية ومتابعة ما اتُّ خذ بشأنها.
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 4.4اإلدارة التنفيذية
ثالثاً  :لجنة االستثمار
عقدت لجنة االستثمار خالل عام 2018م ( )6اجتماعات ،ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة .وتتكون اللجنة من كل من:
م

االسم

المنصب االجتمـــــاع األول االجتمــــاع الثاني االجتمـــاع الثالث االجتمـــــاع الرابع االجتماع الخامس االجتماع السادس اإلجمالي
2018/02/18م 2018/03/29م 2018/05/14م 2018/06/03م 2018/09/09م 2018/12/16م

1

األستاذ/
فهد القاسم

رئيساً

5

2

الدكتور/
صالح الهذلول

عضواً

6

3

األستاذ/
بدر العيسى

عضواً

6

4

الدكتور/
بدر البدر

عضواً

6

مهام واختصاصات
لجنة االستثمار

1 .1العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة
لالستثمار في الشركة ،بما يتناسب مع طبيعة أعمالها
واألنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها،
والتوصية بشأنها.

2 .2مراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار بشكل دوري
للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة
الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة
ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرها ،والتوصية
لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه
السياسة.

3 .3اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع
إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه.
4 .4دراسة وتقييم الفرص االستثمارية المقترحة من قبل
إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعامالت التالية والتوصية
بشأنها:
•عمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو األعمال
أو األصول.
•إنهاء وبيع ونقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو
التصرف فيه.
•المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء أو شركات
المحاصة.
•االستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في
مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة
مصلحة فيها.
•الفرص االستثمارية التي ترغب إدارة الشركة في الدخول
فيها.
•دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.

5 .5التأكد من أن الفرص االستثمارية المقترحة تتوافق مع
األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
6 .6تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعروض االستثمارات
المقترحة.

تقــوم إدارة الشــركة التنفيذيــة المفوضــة مــن مجلــس اإلدارة بــإدارة أعمــال الشــركة ،ممثلــة بالرئيــس التنفيــذي ،ويعاونــه نوابــه ورؤســاء
القطاعــات والشــركات التابعــة .وتتولــى هــذه اإلدارة كافــة المســؤوليات التنفيذيــة بأنشــطة الشــركة بمــا فيهــا الجوانــب التشــغيلية
والماليــة واإلداريــة والفنيــة والمعلوماتيــة وإدارة المخاطــر ،وجميــع األنشــطة ذات العالقــة بأعمــال الشــركة ،ويســاعد فــي متابعــة
ـان يتــم تشــكيلها مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة عنــد الحاجــة.
بعــض األعمــال والمهــام االســتثنائية وتنفيذهــا لجـ ٌ

بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2018م:
االسم

الصفة

الدكتور /بدر بن حمود البدر

الرئيس التنفيذي

األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

الرئيس التنفيذي للمالية

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

نائب الرئيس للممتلكات واألصول

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

مدير إدارة المحاسبة وأمين سر مجلس اإلدارة

بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2018م*:
االسم
الدكتور /بدر بن حمود البدر

الملكية بداية العام

الملكية نهاية العام

التغير %
التغير خالل العام نسبة
ّ
ّ

2,429

2,429

-

-

األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

-

-

-

-

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

-

-

-

-

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

-

-

-

-

*ال توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأوالدهم القصر في الشركة.

بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2018م*:
البيان

المبلغ (ريال سعودي)

الرواتب والتعويضات

4,169,124

البدالت

1,459,193

المكافآت والحوافز

1,372,454

اإلجمالي

7,000,771

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة.

7 .7دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير
أعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها.
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 4.5الشركات التابعة
بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين:

بلــغ عــدد الشــركات التابعــة واألخــرى التــي تســتثمر بهــا شــركة دور للضيافــة ( )13شــركة ذات مســؤولية محــدودة (فيمــا عــدا
"الشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة" فهــي عبــارة عــن مســاهمة مقفلــة) ،تــم تأسيســها وتــزاول جميــع أنشــطتها داخــل المملكــة
العربيــة الســعودية .وتتركــز أغراضهــا فــي األنشــطة الفندقيــة والعقاريــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
المؤهالت

الخبرات

م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة
السابقة

1

الدكتور/
بدر البدر

الرئيس التنفيذي
لشركة دور
للضيافة.

الرئيس التنفيذي حاصل على درجتي
لشركة سيسكو الماجستير والدكتوراه من
جامعة واشنطن ،ودرجة
السعودية.
البكالوريوس من جامعة
الملك فهد للبترول
والمعادن .شارك في
العديد من البرامج القيادية
في جامعات عدة كجامعة
أكسفورد ،وكورنيل ،وجورج
واشنطن.

تولى قيادة شركة سيسكو في
المملكة العربية السعودية،
وشغل منصب الرئيس التنفيذي
لشركة أول نت ،والرئيس
التنفيذي للشركة العالمية
لإلنترنت واالتصاالت ،وهو عضو
مجلس إدارة عدة شركات ولجان
وطنية.

2

األستاذ/
عبدالمحسن
الحماد

الرئيس التنفيذي
للمالية.

الرئيس التنفيذي حاصل على درجة
البكالوريوس تخصص
للمالية لشركة
محاسبة من جامعة الملك
التميز
كليات
ّ
سعود بالرياض.

تولى مناصب تنفيذية عدة
كرئيس تنفيذي للمالية وإدارة
تقنية المعلومات والشؤون
اإلدارية بشركات مساهمة
عديدة في المملكة العربية
السعودية (شركة الصحراء
للبتروكيماويات ،شركة محمد
عبدالعزيز الراجحي وأوالده
القابضة ،شركة مواد اإلعمار)،
وكذلك عضوية مجالس إدارات
ولجان مراجعة بعدة شركات.

3

األستاذ/
سلطان
العتيبي

نائب الرئيس
للممتلكات
واألصول.

مدير عام
مجموعة مكارم
الفندقية.

حاصل على درجة الماجستير
في الضيافة الفندقية
من أكاديمية اإلمارات
للضيافة بالشراكة مع
جامعة لوزان السويسرية ،و
درجة البكالوريوس تخصص
محاسبة من جامعة الملك
سعود بالرياض ،وثالثة
دورات متخصصة من جامعة
كورنيل.

خبرة عملية تمتد ألكثر من ()19
عاماً في مجالي المالية وقيادة
األعمال في القطاعين الفندقي
والعقاري.

4

األستاذ/
أحمد باحارثه

مدير إدارة
المحاسبة ،وأمين
سر مجلس اإلدارة.

رئيس قسم
الحسابات.

حاصل على درجة
البكالوريوس تخصص
محاسبة من جامعة الملك
سعود بالرياض.

خبرة عملية تمتد ألكثر من
( )30عاماً في مجال المحاسبة
وقيادة األعمال في القطاع
الفندقي.

م

الشركة
التابعـــة

01

شركة مكة للفنادق

02

03

04

05

06

07
08
09

10

11

12

13

النشاط
الرئيسي

سنة
التأسيس

رأس المال
(ريال)

إيواء

1982م

165,600,000

إيواء – عقاري

1992م

59,250,000

قرية مكارم النخيل
بجدة

شركة تبوك للفنادق

إيواء

1985م

27,300,000

فندق هوليداي
إن بتبوك

97.14%

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

إيواء

1976م

70,000,000

فندق قصر الرياض
بالرياض

70%

21,177,324

الشركة الوطنية
للسياحة (سياحية)

إيواء – 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

100%

شركة السواعد الكريمة

تقديم خدمات
المساندة

2015م

100,000

-

99%

الشركة السعودية
للضيافة التراثية (نزل)

إيواء

2015م

62,500,000

فندق سمحان –
تحت التصميم

25%

شركة سفراء اإليواء
الفندقية

إيواء

2018م

100,000

فندق ماريوت
وشقق ماريوت
الفندقية بحي
السفارات

100%

شركة واحة دارة
المحدودة

إيواء

2018م

100,000

-

100%

فندقي – عقاري

1983م

1,000,000

-

50%

شركة النخيل للمناطق
السياحية

شركة المدينة للفنادق

المنشأة
المملوكة للشركة
التابعة

نسبة
مساهمة
دور ()٪

إجمالي إيرادات
الشركة لعام
2018م (ريال)

فندق مكارم
أجياد بمكة

99.44%

77,306,833

98.73%

36,787,574

15,025,750

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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 4.6إفصاحات

 4.8معامالت مع أطراف ذات عالقة

التزامــاً مــن الشــركة باإلفصــاح عــن جميــع المعلومــات المهمــة المتعلقــة بــأداء أنشــطتها التجاريــة وبيــان نتائجهــا الماليــة وبــكل
شــفافية ،فيمــا يلــي وصــف لتلــك اإلفصاحــات:

ال توجــد أي عقــود جديــدة كانــت الشــركة طرفــاً فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو
المديــر المالــي أو أي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم باســتثناء مــا يلــي:

6 .6ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو
شــركاتها التابعــة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد.

1 .1عقــود إدارة وتشــغيل مدتهــا  10ســنوات تُ جـ ّـدد تلقائيــاً لمجمــع ريزدنــس األندلــس وفنــدق مــكارم أم القــرى وفنــدق مــكارم
البيــت ومجمــع ريزدنــس الروضــة ومجمــع الجزيــرة بــدر ،ومجمــع دور الياســمين الســكني والمملوكــة لشــركة أصيلــة لالســتثمار،
والتــي مــن ضمــن إدارتهــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ
بــدر بــن عبداللــه العيســى.

1 .1يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

.2
.3

.4

.5

عدت بالشكل الصحيح.
•أن سجالت الحسابات ُأ ّ
•أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعـ ّـد علــى أســس ســليمة ونُ ّفــذ 7 .7ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب
بفاعليــة.
أو تعويــض.
•أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى
مواصلــة نشــاطها.
8 .8ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي
الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح.
2ال يوجــد فروقــات عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونيين.
9 .9ال توجــد أيــة اســتثمارات محــددة أو احتياطيــات مجنبــة،
أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة مــا عــدا مخصصــات
3لــم تســتلم الشــركة أي بــاغ عــن أي مصلحــة فــي فئــة
المكافــآت التشــجيعية ومكافــأة نهايــة الخدمــة التــي نــص
األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا
عليهــا نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم)
حيــث بلغــت قيمــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي
أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة ( )45مــن
شــركة دور للضيافــة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م مبلــغ
قواعــد التســجيل واإلدراج لــدى هيئــة الســوق الماليــة.
( )56,480,888ريــال ســعودي.
4ال توجــد لــدى الشــركة أيــة فئــات أو أيــة أدوات ديــن قابلــة
للتحويــل أو أيــة أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق 1010ال يوجــد أي تحفــظ مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم
الماليــة الســنوية.
االكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة
خــال الســنة الماليــة.
1111لــم يوصــي مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي
قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.
5ال توجــد لــدى الشــركة أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب
أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو 1212لــم يتــم فــرض أيــة عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود احتياطيــة
علــى الشــركة مــن جهــات رقابيــة أو تنظيميــة أو إشــرافية أو
منحتهــا الشــركة
قضائيــة خــال العــام المالــي 2018م.

الجديــر بالذكــر أن تلــك العقــود هــي عقــود إدارة وتشــغيل تقــوم الشــركة بموجبهــا بتشــغيل تلــك المنشــآت لقــاء نســبة محــددة
مــن إجمالــي اإليــرادات ونســبة محــددة مــن إجمالــي ربــح التشــغيل لــكل منشــأة.
وقــد حصلــت الشــركة علــى أتعــاب بمــا مجموعــه ( )2,765,107ريــال خــال عــام 2018م مقارنــة بمبلــغ ( )2,757,676ريــال
خــال العــام الســابق 2017م لقــاء إدارة وتشــغيل تلــك المنشــآت.
ويوضح البيان التالي تفصيل تلك األتعاب:
سنة التعاقد

2017م

2018م

البيان (ريال سعودي)
مجمع ريزدنس األندلس

1995م

596,826

659,996

فندق مكارم أم القرى

2008م

733,281

712,824

مجمع ريزدنس الروضة

2010م

408,945

292,209

فندق مكارم البيت

2008م

335,020

416,934

مجمع الجزيرة بدر

1998م

80,454

189,477

مجمع دور الياسمين

2014م

603,150

493,667

2,757,676

2,765,107

اإلجمالي

 4.7نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة

2 .2عقــد إدارة وتشــغيل مدتــه  10ســنوات ُيجـ ّـدد تلقائيــاً لفنــدق مــكارم منــى والمملــوك لورثــة الشــيخ محمــد بن إبراهيــم الغامدي
(أحــد كبــار المســاهمين) والــذي كان يملــك مــا نســبته  5%مــن رأس مــال شــركة دور للضيافــة ،وقــد حصلــت الشــركة خــال عــام
2018م علــى مبلــغ ( )472,176ريــال عبــارة عــن أتعــاب اإلدارة والتشــغيل للفنــدق.

تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى تطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة ،كمــا أنــه يوجــد لــدى الشــركة إدارة للمراجعــة
الداخليــة تقــوم بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة الرقابيــة المناســبة وتحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي تواجــه الشــركة والتعامــل
معهــا بــكل شــفافية ،وتقــوم كذلــك بمراجعــة عمليــات الشــركة المختلفــة حســب خطــة المراجعــة المعتمــدة واالطــاع علــى كافــة
المســتندات والمعامــات وترفــع تقاريرهــا بصفــة دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة.

3 .3وقعــت شــركة دور للضيافــة مذكرتــي تفاهــم بتاريــخ  17أغســطس 2016م مــع شــركة دار الهجــرة للتنميــة واالســتثمار العقــاري
(المملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة والــذي يعتبــر طــرف ذو عالقــة) ،تقــوم بموجبهمــا شــركة دور للضيافــة بتشــغيل
فندقيــن جديديــن بمشــروع دار الهجــرة بالمدينــة المنــورة لمــدة ( )15ســنة تبــدأ مــن االفتتــاح التشــغيلي .الجديــر بالذكــر أن
شــركة دار الهجــرة للتنميــة واالســتثمار العقــاري ســتقوم بتطويــر الفندقيــن ضمــن مشــروع دار الهجــرة بالمدينــة المنــورة،
والــذي يعتبــر أحــد المشــاريع العمالقــة المقترحــة لتطويــر المدينــة ،ويقــع علــى بعــد ثالثــة كيلومتــرات جنــوب غــرب المســجد
اآلن.

النبــوي الشــريف .علمــاً بــأن المشــروع متوقــف
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وقــد قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة خــال العــام برفــع تقاريــر عــن نتائــج أعمالهــا وتوصياتهــا حيــث اتضــح أنــه ال توجــد مالحظــات
جوهريــة تســتدعي أي إجــراءات تصحيحيــة ،وأن مــا ورد فيهــا مــن مالحظــات يتــم متابعتهــا وتالفيهــا.
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4 .4وحيــث إن "شــركة أصيلــة لالســتثمار" و"شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده" مــن ضمــن مســاهمي شــركة دور للضيافة،
فإنــه ينبغــي التنبيــه أن المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى (رئيــس مجلــس اإلدارة) و األســتاذ بــدر بــن عبداللــه العيســى
كال مــن المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى
(عضــو مجلــس االدارة) لهمــا مصلحــة مــع "شــركة أصيلــة لالســتثمار" .كمــا أن ً
واألســتاذ بــدر بــن عبداللــه العيســى لهمــا مصلحــة مــع "شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده" .ويوضــح البيــان أدنــاه
التغيــر فــي ملكيــة األســهم لهاتيــن الشــركتين خــال عــام 2018م:
اإلسم

عدد األسهم
بدايـــة العــــام

عدد األسهم
نهايـــة العــــام

التغير

نسبة التملك
نهايـــة العــــام

شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

-

27.1%

28,982

28,982

-

0.03%

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

6 .6تــم بتاريــخ 2015/06/18م توقيــع اتفاقيــة بيــن شــركة دور للضيافــة والشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة (نــزل) والتــي مــن
ضمــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا كل مــن عضــوي مجلــس إدارة دور األســتاذ /فهــد الشــريف واألســتاذ /فهــد القاســم وكذلــك
الرئيــس التنفيــذي لــدور الدكتــور /بــدر البــدر ،وقــد حصلــت الشــركة خــال عــام 2018م علــى مبلــغ ( )1,412,408ريــال عبــارة
عــن خدمــات مســاندة وفنيــة للشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة (نــزل) لتطويــر أول مشــاريعها وهــو فنــدق ســمحان التراثــي
بالدرعيــة وذلــك بهــدف االســتفادة مــن الخبــرات العريقــة التــي تمتلكهــا شــركة دور للضيافــة فــي هــذا المجــال .وقــد تــم إنهــاء
االتفاقيــة وإيقــاف الخدمــات المرتبطــة بهــا اعتبــاراً مــن شــهر أكتوبــر 2018م.
7 .7وفيمــا يلــي بيــان بمبالــغ المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة والرصيــد الناتــج عنهــا خــال الســنتين الماليتيــن المنتهيتيــن
فــي  31ديســمبر2017 ،م و2018م:

أوال :مستحق من أطراف ذات عالقة:
ً
طبيعة المعامالت

الرصيد

2018م

2017م

2018م

شركة مكارم المعرفة

463,521

1,024,330

18,365,582

20,554,162

فندق مكارم البيت

416,934

335,020

1,381,480

63,129

مجمع الياسمين

490,929

-

876,559

-

182,978

586,057

790,858

480,733

712,824

708,616

508,673

225,752

-

260,000

-

266,892

1,120,852

909,234

326,942

167,084

22,250,094

21,757,752

الجزيرة بدر
فندق مكارم أم القرى
فندق مكارم منى
أخرى
اإلجمالي
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الرصيد

مبلغ المعامالت
2018م

2017م

2018م

2017م

شركة المدينة للفنادق
المحدودة

-

895,959

14,651,496

13,327,063

مجمعي الجزيرة
والداوودية

-

-

18,957,438

-

308,805

408,945

2,656,756

158,331

492,377

-

1,759,008

-

مجمع المعذر

420,375

519,238

492,052

84,084

مجمع ريزيدنس األندلس

659,995

988,023

775,912

1,330,281

فندق مكارم الشرفات

112,131

-

152,679

-

-

385,358

-

1,786,389

39,445,341

16,686,148

فندق مكارم منى

أتعاب فنية وإدارية

مجمع دور الياسمين
اإلجمالي

 4.9كبار المساهمين
2017م

أتعاب فنية وإدارية

طبيعة المعامالت

مجمع ريزيدنس الروضة

5 .5تــم بتاريــخ 2015/06/10م توقيــع عقــد بيــن كل مــن شــركة دور للضيافــة وشــركة أصيلــة لالســتثمار والتــي مــن ضمــن إدارتهــا
كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس /عبداللــه بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ /بــدر بــن عبداللــه
العيســى ،تقــوم شــركة أصيلــة بموجبــه باســتئجار مســاحة مكتبيــة قدرهــا ( 400م )2فــي فنــدق كــورت يــارد ماريــوت المملــوك
لشــركة دور للضيافــة لقــاء إيجــار ســنوي قــدره ( )400,000ريــال ســنوياً ولمــدة ثــاث ســنوات ميالديــة يتجــدد تلقائيــاً .

مبلغ المعامالت

ثانياً  :مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

لــم تســتلم شــركة دور للضيافــة أي إشــعار بالتملــك خــال عــام 2018م وفقــاً للمــادة  45مــن قواعــد التســجيل واإلدراج .وعلــى أي
حــال ،فقــد امتلــك المســاهمون التاليــة أســماؤهم خــال عــام 2018م مــا ال يقــل عــن  5%مــن رأســمال الشــركة:
المساهم
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األسهم المملوكة
بداية العام

األسهم المملوكة
نهاية العام

نسبة التملك
نهايـــة العــــام

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

-

0%
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تقرير مراجعي الحسابات
والقوائم المالية الموحدة للعام
المالي 2018م

 4.10بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
عدد طلبات الشركة
لسجل المساهميـــن

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2018/01/01م

إجراءات الشركة

2

2018/03/28م

الجمعية العامة

3

2018/03/29م

الجمعية العامة

4

2018/04/02م

ملف أرباح

5

2018/08/27م

ملف أرباح

6

2018/09/10م

إجراءات الشركة

7

2018/09/11م

الجمعية العامة

8

2018/09/16م

إجراءات الشركة
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2018

2018

2017

إيضاح

إيضاح

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

الموجودات

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

7

39,445,341

16,686,148

الموجودات المتداولة

قروض ألجل  -جزء متداول

14

92,491,060

37,491,064

47,074,234

45,301,426

15,627,777

15,117,862

401,239,148

294,409,006

توزيعات أرباح مستحقة

نقدية وما في حكمها

5

139,789,605

153,206,897

مدينون تجاريون

6

104,053,300

84,313,392

مخصص زكاة

مستحق من أطراف ذات عالقة

7

22,250,094

21,757,752

إجمالي المطلوبات المتداولة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

8

23,410,446

19,864,668

مخزون

9

22,829,074

23,798,440

312,332,519

302,941,149

إجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
قروض ألجل  -جزء غير متداول

14

655,525,586

432,258,650

التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

16

56,480,888

54,182,936

712,006,474

486,441,586

1,113,245,622

780,850,592

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

الموجودات غير المتداولة
7,000,000

7,000,000

استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

25,191,200

26,274,475

ممتلكات ومعدات

11

1,894,297,557

1,886,310,833

مشاريع تحت االنشاء

12

685,421,245

383,555,729

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2,611,910,002

2,303,141,037

إجمالي الموجودات

2,924,242,521

2,606,082,186

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

17

1,000,000,000

1,000,000,000

احتياطي نظامي

18

500,000,000

500,000,000

إحتياطي إتفاقي

19

143,002,490

143,002,490

131,662,069

144,618,292

1,774,664,559

1,787,620,782

36,332,340

37,610,812

16,398,327

34,644,795

إجمالي حقوق الملكية

1,810,996,899

1,825,231,594

190,202,409

145,167,711

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2,924,242,521

2,606,082,186

أرباح مبقاة

المطلوبات وحقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

المطلوبات ,المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية غير المسيطرة

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
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13
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاح

إيرادات ضيافة

21

إيرادات إيجار
إيرادات أتعاب إدارة

21

إجمالي اإليرادات
تكلفة اإليرادات

22

إجمالي الربح

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

352,800,574

395,114,826

95,872,309

82,139,079

5,389,534

6,349,845

454,062,417

483,603,750

()345,981,459

()353,092,614

108,080,958

130,511,136

إيضاح

المصاريف
()1,056,191

()1,667,673

بيع وتسويق

()37,493,432

()33,499,428

()38,549,623

()35,167,101

69,531,335

95,344,035

()6,620,108

()1,092,616

إيرادات تمويلية

1,420,543

663,536

إيرادات أخرى ،صافي

5,501,221

5,178,307

الحصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

()1,083,275

()4,161,917

أعباء إضافية عن التزامات قانونية

24

()7,353,987

-

61,395,729

95,931,345

()5,140,558

()5,065,120

56,255,171

90,866,225

عمومية وإدارية

23

إجمالي المصاريف
دخل العمليات
مصاريف تمويلية

14

الدخل قبل الزكاة
الزكاة

15

صافي دخل السنة

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

صافي دخل السنة

56,255,171

90,866,225

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة:
(خسائر) أرباح إكتوارية عن إعادة قياس التزامات مكافأة
نهاية الخدمة للموظفين

()6,247,982

3,749,477

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر للسنة

()6,247,982

3,749,477

إجمالي الدخل الشامل للسنة

50,007,189

94,615,702

16

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

50,665,062

94,162,488

()657,873

453,214

50,007,189

94,615,702

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

57,462,355

90,631,244

حقوق الملكية غير المسيطرة

()1,207,184

234,981

56,255,171

90,866,225

0.56

0.91

الربح األساسي والمخفض للسهم
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاح

رأس المال

االحتياطي النظامي

االحتياطي االتفاقي

األرباح المبقاة

اإلجمالي

حقوق الملكية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

144,618,292

1,787,620,782

37,610,812

1,825,231,594

في بداية السنة

-

-

-

()8,621,285

()8,621,285

()620,599

()9,241,884

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

135,997,007

1,778,999,497

36,990,213

1,815,989,710

صافي دخل السنة

-

-

-

57,462,355

57,462,355

()1,207,184

56,255,171

الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة

-

-

-

()6,797,293

()6,797,293

549,311

()6,247,982

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

50,665,062

50,665,062

()657,873

50,007,189

-

-

-

()55,000,000

()55,000,000

-

()55,000,000

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

131,662,069

1,774,664,559

36,332,340

1,810,996,899

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9في  1يناير 2018

4-2

الرصيد المعدل في بداية السنة

توزيعات أرباح

20

في نهاية السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

135,455,804

1,778,458,294

37,292,773

1,815,751,067

في بداية السنة
صافي دخل السنة

-

-

-

90,631,244

90,631,244

234,981

90,866,225

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

-

3,531,244

3,531,244

218,233

3,749,477

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

94,162,488

94,162,488

453,214

94,615,702

-

-

-

()85,000,000

()85,000,000

()135,175

()85,135,175

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

144,618,292

1,787,620,782

37,610,812

1,825,231,594

توزيعات أرباح
في نهاية السنة
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاح

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

إيضاح

النشاطات التشغيلية
61,395,729

الدخل قبل الزكاة

95,931,345

التعديالت لــ :
استهالك

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

زكاة مدفوعة

15

()7,747,726

()7,864,480

منافع مدفوعة للموظفين

16

()11,616,445

()3,317,901

140,230,905

172,633,329

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
67,412,889

64,065,745

11

()203,466

320,830

النشاطات االستثمارية

مخصص مخزون بطيء الحركة

9

1,172,378

905,510

حصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق
الملكية

10

1,083,275

4,161,917

-

()3,079,388

7,666,415

5,693.267

138,527,220

167,999,226

مخصص خسائر متوقعة بشأن ذمم مدينة تجارية ،صافي

ربح بيع ممتلكات ومعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

16

مدينون تجاريون

()19,536,442

()17,887,213

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

()3,545,778

7,267,486

مخزون

()203,012

1,892,785

مستحق من أطراف ذات عالقة

()492,342

()14,919,987

()18,246,469

13,306,103

مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

40,332,706

27,635,533

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

22,759,193

()1,478,223

النقدية من العمليات

159,595,076

183,815,710

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

إضافات إلى مشاريع تحت االنشاء

12

()354,662,995

()262,838,862

-

6,357,455

350,000

-

()376,915,129

()277,608,152

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
توزيعات أرباح من استثمارات
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

النشاطات التمويلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

دائنون تجاريون

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

11

()22,602,134

()21,126,745

110

278,266,932

154,856,853

قروض ألجل مستلمة ،صافي

()55,000,000

()85,000,000

-

()135,175

صافي النقدية من النشاطات التمويلية

223,266,932

69,721,678

صافي النقص في النقدية وما في حكمها

()13,417,292

()35,253,145

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

153,206,897

188,460,042

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

139,789,605

153,206,897

توزيعات أرباح للمساهمين
توزيعات أرباح لحقوق الملكية غير المسيطرة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة وأنشطتھا:

•شركة مكة للفنادق المحدودة

 .1عام
شــركة دور للضيافــة ("الشــركة" أو "الشــركة األم") هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت طبقــاً ألحــكام نظــام الشــركات وتــم
تســجيلها بالمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010010726بتاريــخ  6محــرم 1397هـــ (الموافــق 27
ديســمبر .)1976
تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي اإلنشــاء والتملــك والتشــغيل واإلدارة والمشــاركة واالســتئجار للفنــادق والمطاعــم
والموتيــات واالســتراحات ومراكــز الترفيــه ووكاالت الســفر والطــرق الخاصــة والعامــة والمناطــق الســياحية .كمــا تشــتمل األنشــطة
علــى تملــك األراضــي وبيعهــا وتطويرهــا وإقامــة المبانــي عليهــا أو تأجيرهــا ،وتقديــم خدمــات المعتمريــن وزوار المســجد النبــوي
الشــريف .تقــوم الشــركة بمزاولــة تلــك األنشــطة بنفســها أو مــن خــال االشــتراك مــع الغيــر.
قامت الشركة بتملك الشركات التابعة التالية والمدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:
نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة %
رأس المال (ريال سعودي)

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

الشركة التابعة
شركة مكة للفنادق المحدودة

165,600,000

99.44٪

99.44%

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

70,000,000

70%

70%

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

59,250,000

98.73%

98.73%

شركة تبوك للفنادق المحدودة

27,300,000

97.14%

97.14%

شركة جود العلياء المحدودة

100,000

99%

99%

شركة المصدر األمني المحدودة

100,000

95%

95%

شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري

100,000

95%

95%

شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة شخص واحد)

100,000

100%

100%

شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد)

100,000

100%

100%

شــركة مكــة للفنــادق المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مســجلة بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  4031011879بتاريــخ  20رمضــان 1402هـــ (الموافــق  12يوليــو  ،)1982تــزاول
الشــركة تقديــم خدمــات الضيافــة الفندقيــة داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية .تمتلــك الشــركة
فنــدق مــكارم أجيــاد بمدينــة مكــة المكرمــة.

•الشركة السعودیة للخدمات الفندقیة المحدودة

الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة
مســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010010454بتاريــخ  11ذو القعــدة 1396هـــ (الموافــق 4
نوفمبــر  .)1976تمتلــك الشــركة فنــدق كــراون بــازا  -قصــر الريــاض.

•شركة النخیل للمناطق السیاحیة المحدودة

شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مســجلة
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030092204بتاريــخ  22جمــادي الثانــي 1413هـــ (الموافــق  17ديســمبر
 .)1992تمتلــك الشــركة فنــدق ومنتجــع قريــة مــكارم النخيــل بمدينــة جــدة.

•شركة تبوك للفنادق المحدودة

شــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مســجلة بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  3550006303بتاريــخ  5ربيــع الثانــي 1406هـــ (الموافــق  17ديســمبر  .)1985تمتلــك
الشــركة فنــدق هوليــداي إن تبــوك.

•شركة جود العلیاء المحدودة

شــركة جــود العليــاء المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مســجلة بموجــب الســجل
التجــاري رقــم  1010428949بتاريــخ  25صفــر 1436هـــ (الموافــق  17ديســمبر  .)2014يتمثــل نشــاط
الشــركة الرئيســي فــي التشــييد والبنــاء.

•شركة المصدر األمني المحدودة

شــركة المصــدر األمنــي المحــدودة – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة ومســجلة بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  1010433370بتاريــخ  16رجــب 1436هـــ (الموافــق  5مايــو  .)2015يتمثــل نشــاط
الشــركة فــي تقديــم خدمــات الحراســة األمنيــة المدنيــة الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب
خطــاب األمــن العــام رقــم  1078413/3بتاريــخ  28رجــب 1435هـــ (الموافــق  27مايــو .)2014

•شركة السواعد الكریمة لالستثمار والتطویر العقاري

شــركة الســواعد الكريمــة لالســتثمار وللتطويــر العقــاري – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة
مســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010437489بتاريــخ  26ذو القعــدة 1436هـــ (الموافــق 10
ســبتمبر  .)2015يتمثــل نشــاط الشــركة فــي التشــييد ،والنقــل ،والتخزيــن ،والتبريــد ،وخدمــات المــال
واألعمــال باإلضافــة إلــى اإليــواء الســياحي بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة للســياحة واألثــار رقــم ف/
 0096/37بتاريــخ  6صفــر 1437هـــ (الموافــق  18نوفمبــر .)2015

يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها مجتمعين بـ ("المجموعة") في هذه القوائم المالية الموحدة.

•شركة سفراء اإلیواء الفندقیة

شــركة ســفراء اإليــواء الفندقيــة (شــركة شــخص واحــد) – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة
مســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010901133بتاريــخ  27صفــر 1439هـــ (الموافــق  16نوفمبــر
 .)2017يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تقديــم خدمــات الضيافــة وتأســيس المطاعــم والفنــادق والمعــارض.

•شركة واحة دارة المحدودة

شــركة واحــة دارة المحــدودة (شــركة شــخص واحــد) – هــي شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة
مســجلة بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010901132بتاريــخ  27صفــر 1439هـــ (الموافــق  16نوفمبــر
 .)2017يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي تقديــم خدمــات الســياحة.
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 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة

 2.1أسس اإلعداد والقیاس

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واالصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (يشــار إليهــا فيمــا بعــد
بـــ "المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية").
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة .يتــم عــرض
القوائــم الماليــة الموحــدة بالريال الســعودي.

 2.2أسس توحید القوائم المالیة

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التابعــة
لهــا كمــا فــي  31ديســمبر  .2018يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة
لنفــس الفتــرة الماليــة للشــركة باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة.
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة أو يكــون لديهــا الحــق فــي عوائــد
متغيــرة مــن عالقتهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا المقــدرة علــى التأثيــر علــى
العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا .وعلــى وجــه التحديــد،
تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا وذلــك فقــط عندمــا يكــون لــدى
المجموعــة:

•القــدرة علــى التحكــم فــي الشــركة المســتثمر فيهــا (أي توفــر الحقــوق التــي تمنحهــا
القــدرة الحاليــة علــى توجيــه نشــاطات الشــركة المســتثمر فيهــا).
•التعرض إلى ،الحق في ،عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها.
•القــدرة علــى اســتخدام ســلطاتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا للتأثيــر علــى
عوائدهــا.
وبشــكل عــام ،هنــاك افتــراض بــأن الســيطرة تنتــج عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت.
وتأييــداً لهــذا االفتــراض ،وعندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن أغلبيــة حقــوق
التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،فــإن المجموعــة تأخــذ
بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف للتأكــد فيمــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة
علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ويشــمل ذلــك:
•الترتيــب (الترتيبــات) التعاقديــة مــع أصحــاب حقــوق التصويــت اآلخريــن فــي الشــركة
المســتثمر فيهــا.
•الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.
•حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق تصويت محتملة.
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تقــوم المجموعــة بإجــراء إعــادة تقويــم للتأكــد فيمــا إذا كانــت تمــارس ســيطرة علــى الشــركة المســتثمر
فيهــا أم ال وذلــك عندمــا تشــير الحقائــق والظــروف إلــى وجــود تغيــر فــي عنصــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر
الســيطرة الثالثــة .يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة عنــد انتقــال الســيطرة علــى الشــركة التابعــة إلــى المجموعــة
ويتــم التوقــف عــن ذلــك عنــد فقــدان المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة .تــدرج موجــودات
ومطلوبــات وإيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الفتــرة فــي
القوائــم الماليــة الموحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة إلــى المجموعــة ولحيــن التوقــف عــن ممارســة
مثــل هــذه الســيطرة.
يتعلــق الربــح أو الخســارة وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر بمســاهمي الشــركة األم وحقــوق
الملكيــة غيــر المســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى أن يكــون رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة عجــزاً .
وعنــد الضــرورة ،یتــم إجــراء التســویات علــى القوائــم المالیــة للشــركات التابعــة كــي تتماشــى مــع سیاســاتھا
المحاســبیة مــع تلــك المتبعــة مــن قبــل المجموعــة .یتــم حــذف كافــة الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق
الملكیــة واالیــرادات والمصاریــف والتدفقــات النقدیــة المتعلقــة بالمعامــات بیــن شــركات المجموعــة
بالكامــل عنــد توحیــد القوائــم المالیــة.
ویتــم المحاســبة عــن أي تغیــر فــي ملكیــة الشــركة التابعــة ،بــدون فقــدان الســیطرة ،كمعاملــة حقــوق
ملكیــة .وفــي حالــة فقــدان المجموعــة الســیطرة علــى الشــركة التابعــة ،عندئــذ یتــم التوقــف عــن إثبــات
الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكیــة غیــر المســیطرة وعناصــر حقــوق الملكیــة األخــرى .ویتــم إثبــات
أیــة أربــاح أو خســائر تنتــج عــن ذلــك فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة .یتــم قیــاس أي حصــة محتفــظ بھــا
فــي الشــركة التابعــة الســابقة بالقیمــة العادلــة عنــد فقــدان الســیطرة.

 2.3ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

فيمــا يلــي بيــان بالسياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة مــن قبــل المجموعــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم
الماليــة الموحــدة:

عمليات تجميع األعمال
يتــم المحاســبة عــن عمليــات تجميــع األعمــال باســتخدام طريقــة االســتحواذ .تقــاس تكلفــة االســتحواذ
بإجمالــي العــوض المحــول ،والــذي يتــم قياســه بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ،ومبلــغ حقــوق الملكيــة
غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا .بالنســبة لــكل عمليــة مــن عمليــات تجميــع األعمــال ،تقــوم
المجموعــة بقيــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا إمــا بالقيمــة العادلــة
أو بالحصــة التناســبية فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتمييــز للشــركة المســتحوذ عليهــا .تقيــد تكاليــف
االســتحواذ المتكبــدة كمصاريــف وتــدرج ضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة.
يتــم ،فــي األصــل ،قيــاس الشــهرة ،بالتكلفــة (والتــي تمثــل الزيــادة فــي إجمالــي العــوض المحــول والمبلــغ
المثبــت لحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة وأيــة حصــص مملوكــة ســابقا ،عــن صافــي الموجــودات القابلــة
للتمييــز التــي تــم االســتحواذ عليهــا والمطلوبــات التــي تــم التعهــد بهــا) .وفــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة
لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا عــن إجمالــي العــوض المحــول ،تقــوم المجموعــة بإعــادة التقديــر
للتأكــد مــن قيامهــا بصــورة صحيحــة بتحديــد كافــة الموجــودات المســتحوذ عليهــا وكافــة المطلوبــات التــي
تــم التعهــد بهــا ،ومراجعــة االجــراءات المســتخدمة فــي قيــاس المبالــغ المــراد إثباتهــا بتاريــخ االســتحواذ.
وإذا مــا زال ينتــج عــن إعــادة التقديــر زيــادة القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات المســتحوذ عليهــا عــن
إجمالــي العــوض المحــول ،عندئــذ يتــم إثبــات الربــح فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .وبعــد اإلثبــات األولــي لهــا،
تقــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــاً خســائر االنخفــاض المتراكمــة.

115

 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة
(تتمة)

االستثمار في الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية
إن االســتثمار فــي الشــركة المقيــدة بطريقــة حقــوق الملكيــة ("الشــركة المســتثمر
فيهــا ") هــي عبــارة عــن منشــأة تمــارس عليهــا المجموعــة تأثيــراً هامــاً  .يمثــل
التأثيــر الهــام المقــدرة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ السياســات والقــرارات الماليــة
والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ،وليــس الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة
علــى تلــك السياســات.

تتحقــق إيــرادات خدمــات الضيافــة بصــورة رئيســية مــن
عمليــات فنــادق المجموعــة ،بمــا فــي ذلــك إيجــار الغــرف
ومبيعــات األطعمــة والمشــروبات فــي نقطــة مــن الزمــن
عنــد تقديــم البضاعــة إلــى العميــل .يتــم إثبــات اإليــرادات مــن
إشــغال الغــرف علــى مــدى زمنــي.

إن االعتبــارات الموضوعــة للتأكــد فيمــا إذا كان هنــاك تأثيــر هــام تماثــل االعتبــارات
الضروريــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.

•أتعاب إدارة العقارات

تتــم المحاســبة عــن اســتثمارات المجموعــة فــي الشــركات المقيــدة بطريقــة حقــوق
الملكيــة .وبموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم فــي األصــل اثبــات االســتثمار
بالتكلفــة .تعــدل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار وذلــك إلثبــات التغيــرات التــي تطــرأ
علــى حصــة المجموعــة فــي صافــي موجــودات الشــركات المســتثمر فيهــا منــذ
تاريــخ االســتحواذ .تــدرج الشــهرة المتعلقــة بالشــركات المســتثمر فيهــا فــي القيمــة
الدفتريــة لالســتثمار ،وال يتــم اختبارهــا للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا
بصــورة مســتقلة.
تعكــس قائمــة الدخــل الموحــدة حصــة المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركات
المســتثمر فيهــا .يتــم إظهــار أي تغيــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر لتلــك
الشــركات المســتثمر فيهــا كجــزء مــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة
ـرة ضمــن حقوق ملكية
للمجموعــة .إضافــة إلــى ذلــك ،فــي حالــة اثبــات أي تغير مباشـ ً
الشــركات المســتثمر فيهــا ،تقــوم المجموعــة بإثبــات حصتهــا فــي أي تغيــرات ،عندمــا
ينطبــق ذلــك ،فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة .يتــم اســتبعاد
األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن المجموعــة الشــركات
المســتثمر فيهــا بقــدر حصــة المجموعــة فــي هــذه الشــركات المســتثمر فيهــا.
يتــم اظهــار إجمالــي حصــة المجموعــة فــي ربــح أو خســارة الشــركة المســتثمر فيهــا
بصــورة مســتقلة فــي صــدر قائمــة الدخــل الموحــدة.
تعــد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركات المســتثمر فيهــا لنفــس الفتــرة الماليــة
للمجموعــة .وعنــد الضــرورة ،يتــم اجــراء التعديــات الالزمــة كــي تتفــق السياســات
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة مــن قبــل المجموعــة.
وبعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تقــوم المجموعــة بالتأكــد فيمــا إذا كان مــن
الضــروري اثبــات أي خســارة انخفــاض فــي قيمــة اســتثمارها فــي الشــركات المســتثمر
فيهــا .وبتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة ،تقــوم المجموعــة بتحديــد فيمــا إذا كان
هنــاك دليــل موضوعــي علــى وقــوع انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار فــي الشــركات
المســتثمر فيهــا .وعنــد وجــود مثــل هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ
االنخفــاض وذلــك بالفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة المســتثمر فيهــا
وقيمتهــا الدفتريــة ،وإثبــات الخســارة كـــ "حصــة فــي صافــي نتائــج اســتثمار فــي
شــركات مقيــدة بطريقــة حقــوق الملكيــة " فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

اإليرادات
•االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
تقــوم المجموعــة بتقديــم خدمــات الضيافــة وإدارة العقــارات إلــى العمــاء .يتــم
اثبــات االيــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء عنــد تحويــل الســيطرة علــى
البضاعــة أو الخدمــات إلــى العميــل بمبلــغ يعكــس العــوض الــذي يتوقــع أن تســتحقه
المجموعــة مقابــل تلــك البضاعــة أو الخدمــات .وقــد تبيــن للمجموعــة أنهــا تعمــل
كأصيــل فــي كافــة ترتيبــات االيــرادات الخاصــة بهــا ،باســتثناء خدمــات إدارة العقــارات،
وذلــك ألنهــا تســيطر عــادة علــى البضاعــة أو الخدمــات قبــل تحويلهــا إلــى العميــل.
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تتحقــق إيــرادات أتعــاب اإلدارة العقــارات مــن الفنــادق
المــدارة مــن قبــل المجموعــة وذلــك عــادة بموجــب عقــود
طويلــة األجــل مــع مــاك الفنــادق .تتضمــن أتعــاب اإلدارة
أتعــاب أساســية ،وتمثــل بصــورة عامــة نســبة مئويــة مــن
ـاء علــى
إيــرادات الفنــدق و/أو أتعــاب تحفيزيــة تحــدد عمومــا بنـ ً
ربحيــة الفنــدق ،ويتــم إثباتهــا عنــد تحققهــا علــى أســاس مبــدأ
االســتحقاق بموجــب شــروط العقــد.

العمالت األجنبية
تظهــر القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالريــال ســعودي
والــذي يعتبــر أيضــاً العملــة الوظيفيــة للمجموعــة .بالنســبة
لــكل منشــأة ،تقــوم المجموعــة بتحديــد العملــة الوظيفيــة،
ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة لــكل
منشــأة باســتخدام تلــك العملــة الوظيفيــة .تقــوم المجموعــة
باســتخدام طريقة التوحيد المباشــر ،وعند اســتبعاد العمليات
الخارجيــة ،تعكــس األربــاح أو الخســائر المعــاد تصنيفهــا إلــى
ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة ،المبلــغ الناتــج عــن اســتخدام
هــذه الطريقــة.

•المعامالت واألرصدة
يتــم ،فــي األصــل ،تحويــل المعامــات بالعمــات االجنبيــة مــن
قبــل شــركات المجموعــة باألســعار الفوريــة للعملــة الوظيفية
فــي أول تاريــخ تصبــح فيــه المعامــات مؤهلــة لإلثبــات.
يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة
بالعمــات األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ القوائــم
الماليــة الموحــدة .يتــم إثبــات كافــة الفروقــات فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة.

•ترجمة شركات المجموعة
تترجــم القوائــم الماليــة للعمليــات الخارجيــة لريــاالت ســعودية
بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي
موحــدة بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات ،وبمتوســط
ســعر التحويــل لــكل فتــرة بالنســبة لإليــرادات والمصاريــف
واألربــاح والخســائر .تترجــم عناصــر حقــوق الملكيــة ،فيمــا عــدا
األربــاح المبقــاة ،بســعر التحويــل الســائد عنــد نشــوء كل عنصــر.
يتــم اثبــات فروقــات التحويــل الناتجــة عــن الترجمــة ضمــن بنــود
الدخــل الشــامل اآلخــر .وعنــد اســتبعاد أي عمليــة خارجيــة ،يتــم
إثبــات بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر المتعلقــة بتلــك العمليــة
الخارجيــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة.

منافع الموظفين المحددة
•منافع الموظفين قصيرة األجل
يتــم إثبــات منافــع الموظفيــن قصيــرة األجــل كمصاريــف
عنــد تقديــم الخدمــات ذات العالقــة .يتــم إثبــات التــزام لقــاء
المبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام
قانونــي حالــي أو متوقــع لدفــع هــذا المبلــغ مقابــل الخدمــات
الســابقة المقدمــة مــن قبــل الموظــف وأنــه مــن الممكــن
تقديــر االلتــزام بشــكل موثــوق بــه.

•برامج االشتراكات المحددة
تمثــل منافــع التقاعــد الخاضعــة ألنظمــة المؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة برنامــج اشــتراكات محــددة .ال
يوجــد لــدى المجموعــة أي التــزام ،فيمــا عــدا االشــتراكات
المســتحقة للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة .تقــوم
المجموعــة بإثبــات االشــتراكات المســتحقة إلــى المؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة كمصــروف عنــد اســتحقاقها.

•برامج المنافع المحددة
يمثــل برنامــج المنافــع المحــددة برنامــج منافــع مــا بعــد
التوظيــف بخــاف برنامــج االشــتراكات المحــددة .يمثل صافي
التــزام التقاعــد ،المثبــت فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة
بشــأن برامــج المنافــع المحــددة لمــا بعــد التوظيــف ،القيمــة
الحاليــة اللتــزام المنافــع المحــددة المتوقعــة بتاريــخ قائمــة
المركــز المالــي الموحــدة .ويتــم احتســاب التــزام المنافــع
المحــددة ســنويا مــن قبــل اكتوارييــن مؤهليــن باســتخدام
طريقــة ائتمــان الوحــدة المتوقعــة .ويتــم إثبــات المبالــغ
الناتجــة عــن إعــادة القيــاس ،إن وجــدت ،ضمــن االحتياطيــات
األخــرى فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة
وتــدرج الزيــادة أو النقــص المقابــل فــي قائمــة الدخــل الشــامل
الموحــدة والــذي يشــتمل علــى األربــاح والخســائر االكتواريــة
الناتجــة عــن التــزام المنافــع المحــددة.

الزكاة
تخضــع الشــركة والشــركات التابعــة لهــا للــزكاة وفقــا
لالئحــة الــزكاة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
("الهيئــة") بالمملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تخضــع
أيضــا للتفســيرات .تفــرض الــزكاة بمعــدل ثابــت قــدره % 2.5
مــن الربــح المعــدل الخاضــع للــزكاة أو علــى أســاس صافــي
حقــوق الملكيــة باســتخدام األســاس المحــدد فــي الئحــة
الــزكاة (الوعــاء الزكــوي) ،أيهمــا أعلــى .تقــوم اإلدارة بتكويــن
مخصصــات مالئمــة علــى أســاس المبالــغ المتوقــع ســدادها
دوريــا بإجــراء تقييــم لموقــف اإلقــرارات
إلــى الهيئــة وتقــوم
ً
الزكويــة وذلــك فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي تخضــع فيهــا
الئحــة الــزكاة المطبقــة للتفســير .يحمــل مخصــص الــزكاة
علــى قائمــة الدخــل الموحــدة .كمــا أن االلتزامــات الزكويــة
اإلضافيــة ،إن وجــدت ،والمتعلقــة بالربــوط الزكويــة للســنوات
الســابقة الصــادرة عــن الهيئــة يتــم المحاســبة عنهــا خــال
الفتــرة التــي يتــم فيهــا إصــدار الربــوط النهائيــة.
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المخزون

الموجودات المالية

يقــاس المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة ،أيهمــا أقــل .تحــدد التكلفــة
باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح .تتضمــن تكلفــة المخــزون ســعر الشــراء زائـ ًـدا
كافــة المصاريــف المتكبــدة إلحضــار المخــزون إلــى حالتــه وموقعــه الحالــي .يمثــل
صافــي القيمــة البيعيــة ســعر البيــع المقــدر خــال دورة األعمــال العاديــة ،ناقصــا
مصاريــف البيــع .يتــم تجنيــب مخصــص للمخــزون المتقــادم وبطــيء الحركــة والتالــف
عنــد الضــرورة.

•االثبات والقياس األولي

يتوقــف تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي
لهــا علــى خصائــص التدفقــات النقديــة لألصــل المالــي
ونمــوذج أعمــال المجموعــة.

الممتلكات والمعدات
•اإلثبات والقياس
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ،والتــي تتضمــن تكاليــف القــروض
ناقصــا االســتهالك المتراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة.
المرســملة،
ً
يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات
والمعــدات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
وعندمــا يكــون ألجــزاء مــن بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجيــة
مختلفــة ،فإنــه يتــم المحاســبة عنهــا كبنــود مســتقلة (مكونــات رئيســية) مــن
الممتلــكات والمعــدات.

•المصاريف الالحقة
يتــم رســملة المصاريــف الالحقــة فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن تتدفــق
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المصاحبــة للمصاريــف إلــى المجموعــة.

•االستهالك
يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة بنــود الممتلــكات والمعــدات ناقصــا
القيمــة المتبقيــة المقــدرة لهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ،ويتــم إثباتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .إن األراضــي
ال يتــم اســتهالكها.
يتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيمــة المتبقيــة فــي نهايــة كل
ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا مســتقبال إذا كان ذلــك مالئمــا.

المشاريع تحت االنشاء
تظهــر المشــاريع تحــت االنشــاء بالتكلفــة وال يتــم اســتهالكها .يبــدأ اســتهالك
المشــاريع تحــت االنشــاء عندمــا تكــون الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا
ويتــم تحويلهــا إلــى الممتلــكات والمعــدات .يتــم رســملة تكاليــف التمويــل بشــأن
القــروض المســتخدمة لتمويــل إنشــاء الموجــودات المؤهلــة خــال الفتــرة الزمنيــة
الالزمــة الســتكمال وإعــداد األصــل لالســتخدام المحــدد لــه.

األدوات المالية
إن األداة الماليــة هــي عبــارة عــن أي عقــد ينتــج عنــه أصــل مالــي لمنشــأة مــا والتــزام
مالــي أو أداة حقــوق ملكيــة لمنشــأة أخــرى.

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

تصنــف الموجــودات الماليــة ،عنــد االثبــات األولــي لهــا،
كمقاســة الحقــا بالتكلفــة المطفــأة ،وبالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،وبالقيمــة العادلــة مــن خــال
الربــح أو الخســارة.

118

•الذمم المدينة التجارية
وبالنســبة الذمــم المدينــة التجاريــة التــي ال تشــمل مكــون
تمويــل هــام أو التــي بشــأنها قامــت المجموعــة باســتخدام
وســيلة عمليــة .تقــاس الذمــم المدينــة التجاريــة ،بســعر
المعاملــة المحــدد وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي
( .)15يرجــى الرجــوع إلــى السياســات المحاســبية "اإليــرادات
مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء".

•االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر
عنــد اإلثبــات األولــي ،يمكــن للمجموعــة أن تقــوم بشــكل
ال رجعــة فيــه بتصنيــف اســتثمارات حقــوق الملكيــة الخاصــة
بهــا كأدوات حقــوق ملكيــة مخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تفــي بتعريــف حقــوق
الملكيــة طبقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي ( )32األدوات
الماليــة :العــرض ،وأن تكــون غيــر مقتنــاة ألغــراض المتاجــرة.
يتــم التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة.
ال يعــاد تدويــر األربــاح والخســائر الناتجــة عــن هــذه الموجودات
مطلقــا إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم إثبــات
ً
الماليــة
توزيعــات األربــاح كإيــرادات أخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
عنــد اإلقــرار بأحقيــة دفعهــا ،إال إذا كانــت المجموعــة تســتفيد
مــن هــذه المتحصــات كاســترداد جــزء مــن تكلفــة األصــل
المالــي ،وفــي هــذه الحالــة ،تقيــد هــذه األربــاح فــي قائمــة
الدخــل الشــامل الموحــدة .ال تخضــع أدوات حقــوق الملكيــة
المخصصــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر
لتقويــم االنخفــاض فــي القيمــة.
قــررت المجموعــة ،بشــكل ال رجعــة فيــه ،تصنيــف اســتثمارات
حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة الخاصــة بهــا ضمــن هــذه الفئــة.
ال يوجــد لــدى المجموعــة أي موجــودات ماليــة أخــرى مقتنــاة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر (أدوات
الديــن) وبالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

•التوقف عن االثبات
يتــم التوقــف عــن إثبــات أصــل مالــي (أو ،عندمــا ينطبــق
ذلــك ،جــزء منــه أو جــزء مــن مجموعــة مــن موجــودات ماليــة
متشــابهة) عنــد:
•انتهــاء الحقــوق المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن
األصــل ،أو
•قيــام المجموعــة بتحويــل حــق اســتالم التدفقــات النقديــة
مــن األصــل أو التعهــد بســداد التدفقــات النقديــة المســتلمة
بالكامــل إلــى طــرف آخــر دون أي تأخيــر وفــق اتفاقيــة "ترتيبــات
فوريــة" وإذا مــا:
1.1قامــت المجموعــة بتحويــل معظــم المخاطــر والمنافــع
المصاحبــة ً
لألصــل ،أو
2.2لــم تقــم المجموعــة بالتحويــل أو اإلبقــاء علــى معظــم
المنافــع والمخاطــر المصاحبــة لألصــل ،ولكنهــا قامــت بتحويــل
الســيطرة علــى األصــل.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
بالنســبة للموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر ،تقــوم
المجموعــة ،بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة ،بإجــراء تقويــم
للتأكــد مــن وجــود دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي
قيمــة أصــل مالــي مــا أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة.
يعتبــر األصــل المالــي أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة
منخفضــة القيمــة فقــط إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى
وقــوع االنخفــاض فــي القيمــة كنتيجــة لوقــوع حــدث أو أكثــر
بعــد اإلثبــات األولــي لألصــل وأن لحــدث الخســارة أثــر علــى
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو
مجموعــة الموجــودات الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بشــكل
موثــوق بــه.
يشــتمل الدليــل علــى وقــوع االنخفــاض علــى مؤشــرات توحــي
بــأن المدينيــن أو مجموعــة مــن المدينيــن تعانــي مــن صعوبات
ماليــة هامــة أو إخفــاق أو تأخــر فــي ســداد المبالــغ األصليــة،
أو احتمــال اإلفــاس أو إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى ،وعندمــا
تشــير البيانــات القابلــة للمالحظــة إلــى وجــود انخفــاض قابــل
للقيــاس فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة،
مثــل التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة المرتبطــة بحــاالت
االخفــاق فــي الســداد.
بالنســبة للمدينيــن التجارييــن ،تســتخدم المجموعــة الطريقــة
المبســطة عنــد احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة.
عليــه ،ال تقــوم المجموعــة بمتابعــة التغيــرات فــي مخاطــر
ـدال مــن ذلــك بإثبــات مخصــص خســارة
االئتمــان ولكــن تقــوم بـ ً
بنــاء علــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر
ً
بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة .قامــت المجموعــة بإنشــاء
اســتنادا إلــى الخبــرة الســابقة فــي
مصفوفــة مخصصــات
ً
خســائر االئتمــان ،والتــي يتــم تعديلهــا بالعوامــل المســتقبلية
الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة .انظــر السياســات
المحاســبية فــي اإليضــاح ( )2-4بشــأن سياســة خســائر
االئتمــان المتوقعــة.
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 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة
(تتمة)

المطلوبات المالية

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

عقود اإليجار

•االثبات األولي والقياس

تقــوم المجموعــة ،بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة موحــدة،
بمراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة الخاصــة
بهــا للتأكــد مــن وجــود دليــل علــى وقــوع انخفــاض فــي
قيمتهــا .وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل ،فإنــه يتــم
عندئــذ تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل.

يتوقــف تصنيــف العقــد فيمــا إذا كانــت الترتيبــات تعتبــر ايجــار
أو تنطــوي علــى عقــد ايجــار علــى جوهــر الترتيبــات عنــد نشــأة
العقــد .يتــم تقويــم الترتيبــات للتأكــد فيمــا إذا كان الوفــاء
بالترتيبــات يتوقــف علــى اســتخدام أصــل أو موجــودات
محــددة أو نقــل حــق االســتخدام ألصــل أو موجــودات حتــى
لــو لــم يكــن ذلــك الحــق منصوصــاً عليــه صراحــة فــي الترتيبــات.

تصنــف المطلوبــات الماليــة عنــد االثبــات األولــي لهــا كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو قــروض أو ذمــم دائنــة أو كمشــتقات تــم
تخصيصهــا كأدوات تغطيــة فعالــة ،حســبما هــو مالئــم .يتــم ،فــي األصــل ،إثبــات
كافــة المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة .وبالنســبة للقــروض والذمــم الدائنــة،
مباشــرة.
ً
يتــم إظهارهــا بعــد خصــم تكاليــف المعامــات المتعلقــة بهــا
تشــتمل المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة علــى القــروض ألجــل والدائنيــن
والمبالــغ المســتحقة إلــى جهــات ذات عالقــة.

•القروض
تتعلــق هــذه الفئــة كثيــراً بالمجموعــة .بعــد االثبــات األولــي لهــا ،تقــاس القــروض
المرتبطــة بعمولــة الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل العمولــة
الفعلــي .يتــم إثبــات األربــاح والخســائر فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد التوقــف
عــن إثبــات المطلوبــات وكذلــك مــن خــال عمليــة إطفــاء معــدل العمولــة الفعلــي.
تحســب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار العــاوة أو الخصــم عنــد
الشــراء وكذلــك األتعــاب أو التكاليــف التــي تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن معــدل العمولــة
الفعلــي ،ويــدرج إطفــاء معــدل العمولــة الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة.

•التوقف عن االثبات
يتــم التوقــف عــن اثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد ســداد االلتــزام المحــدد فــي
العقــد أو إلغائــه أو انتهــاء مدتــه .وفــي حالــة تبديــل المطلوبــات الماليــة الحاليــة
بأخــرى مــن نفــس الجهــة المقرضــة بشــروط مختلفــة تمامــاً أو بتعديــل شــروط
المطلوبــات الحاليــة ،عندئــذ يتــم اعتبــار مثــل هــذا التبديــل أو التعديــل كتوقــف عــن
اثبــات المطلوبــات األصليــة واثبــات مطلوبــات جديــدة .يتــم اثبــات الفــرق بيــن القيــم
الدفتريــة المعنيــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

مقاصة األدوات المالية
تتــم مقاصــة الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وتــدرج بالصافــي فــي قائمــة
المركــز المالــي الموحــدة فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم لمقاصــة المبالــغ
المثبتــة وعنــد وجــود نيــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبــات علــى أســاس
الصافــي أو بيــع الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

النقدية وشبه النقدية
ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة ،تشــتمل النقديــة وشــبه النقدية
علــى النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع وفتــرات اســتحقاقها
األصليــة ثالثــة أشــهر أو أقــل .تصنــف الحســابات المكشــوفة لــدى البنــوك
كمطلوبــات متداولــة.
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إن القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المــدرة
للنقديــة تمثــل القيمــة األعلــى للقيمــة الحاليــة والقيمــة
العادلــة لألصــل أو الوحــدة المــدرة للنقديــة ناقصــاً تكاليــف
البيــع .وعنــد تقديــر القيمــة الحاليــة ،تخصــم التدفقــات النقدية
المســتقبلية المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل
الخصــم لمــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقديــرات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المالزمــة لألصــل.
ولغــرض إجــراء اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة ،فإنــه يتــم تجميع
الموجــودات التــي ال يمكــن إجــراء اختبــار لهــا بصــورة فردية إلى
أصغــر مجموعــة مــن الموجــودات التي تدر تدفقات نقدية من
االســتخدام المســتمر والمســتقلة بشــكل كبيــر عــن التدفقــات
النقديــة الخاصــة بالموجــودات األخــرى أو مجموعــات مــن
الموجــودات (الوحــدة المــدرة للنقديــة) .وفــي حالــة وجــود
دليــل علــى وقــوع انخفــاض فــي قيمــة أصــل مــا ،فإنــه يتــم
تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المــدرة للنقديــة
التــي ينتمــي إليهــا ذلــك األصــل .يتــم إثبــات خســارة انخفــاض
فــي القيمــة إذا زادت القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحدتــه
المــدرة للنقديــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة
الخاصــة بــه .يتــم إثبــات خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة .إن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة
أول
المثبتــة بشــأن الوحــدات المــدرة للنقديــة يتــم توزيعهــا ً
لخفــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة مخصصــة للوحــدات ،ثــم
لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة
(مجموعــة وحــدات) وذلــك علــى أســاس تناســبي.
بالنســبة للموجــودات فيمــا عــدا الشــهرة ،يتــم عكــس قيــد
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغيــر فــي
التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد.
ويتــم عكــس قيــد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة وذلــك
فقــط بالقــدر الــذي ال تزيــد فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن
القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن المفتــرض تحديدهــا ،بعــد
خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء ،فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات خســارة
االنخفــاض فــي القيمــة.

•المجموعة كمستأجر
يتــم رســملة عقــود االيجــارات التمويليــة التــي تحــول بموجبهــا
كافــة المنافــع والمخاطــر المصاحبــة لملكيــة البنــد المســتأجر
إلــى المجموعــة عنــد بدايــة االيجــار بالقيمــة العادلــة للعقــار
المســتأجر أو ،إذا كانــت أقــل ،بالقيمــة الحاليــة للحــد األدنــى
لدفعــات اإليجــار .يتــم تجزئــة دفعــات اإليجــار بيــن مصاريــف
التمويــل والنقــص فــي التزامــات اإليجــار للوصــول إلــى معــدل
عمولــة ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام .تحمــل
مصاريــف التمويــل ضمــن تكاليــف التمويــل فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة.
يســتهلك األصــل المســتأجر علــى مــدى العمــر االنتاجــي .وفي
حالــة عــدم وجــود قناعــة معقولــة بــأن المجموعــة ســوف
تحصــل علــى ملكيــة األصــل فــي نهايــة فتــرة االيجــار ،فــإن
األصــل يســتهلك علــى مــدى العمــر االنتاجــي المقــدر لألصــل
أو فتــرة االيجــار ،أيهمــا أقصــر.
إن عقــد اإليجــار التشــغيلي هــو إيجــار يختلــف عــن عقــد
اإليجــار التمويلــي .يتــم إثبــات دفعــات اإليجــار بموجــب عقــود
اإليجــارات التشــغيلية كمصاريــف تشــغيلية فــي قائمــة الدخــل
الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة االيجــار.

•المجموعة كمؤجر
تصنــف اإليجــارات التــي ال تحــول المجموعــة بموجبهــا كافــة
المنافــع والمخاطــر الهامــة المصاحبــة لملكيــة األصــل كعقــود
إيجــارات تشــغيلية .تضــاف التكاليــف المباشــرة األوليــة التــي
يتــم تكبدهــا أثنــاء التفــاوض والترتيــب بشــأن عقــد إيجــار
تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ،ويتــم إثباتهــا
علــى مــدى فتــرة اإليجــار وفــق نفــس األســس كدخــل إيجــار.
يتــم إثبــات اإليجــارات الشــرطية كإيــرادات خــال الفتــرة التــي
تتحقــق فيهــا.

المخصصات

•دخل اإليجار

يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التزامــات قانونيــة حاليــة
أو متوقعــة علــى المجموعــة ناتجــة عــن أحــداث ســابقة ،ومــن
المحتمــل أن يتطلــب األمــر اســتخدام المــوارد التــي تتضمــن
منافــع اقتصاديــة لســداد االلتــزام وأنــه يمكــن إجــراء تقديــر
لمبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه .يتــم تحديــد المخصصــات
وذلــك بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
باســتخدام معــدل الخصــم لمــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس
تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر
المصاحبــة لاللتــزام .يتــم إثبــات الزيــادة فــي الخصــم كتكاليــف
تمويــل.

يتــم إثبــات دخــل اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة اإليجــار ،كمــا يتــم إثبــات حوافــر اإليجــار الممنوحــة كجــزء
ال يتجــزأ مــن إجمالــي دخــل اإليجــار علــى مــدة فتــرة عقــد
اإليجــار.
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 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة
(تتمة)

قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع موجــودات مــا أو
ســداده عنــد تحويــل مطلوبــات مــا بموجــب معاملــة نظاميــة تتــم بيــن متعامليــن
فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .يحــدد قيــاس القيمــة العادلــة بافتــراض أن معاملــة بيــع
الموجــودات أو تحويــل المطلوبــات ســتتم إمــا:
•في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات ،أو
•فــي حالــة عــدم وجــود الســوق الرئيــس ،فــي أكثــر األســواق فائــدة للموجــودات أو
المطلوبــات.
إن الســوق الرئيــس أو األكثــر فائــدة يجــب أن تكــون قابلــة للوصــول إليهــا مــن
قبــل المجموعــة .تقــاس القيمــة العادلــة للموجــودات أو المطلوبــات بافتــراض أن
المتعامليــن فــي الســوق سيســتفيدون عنــد تســعير الموجــودات والمطلوبــات
وأنهــم يســعون لتحقيــق أفضــل مصالحهــم االقتصاديــة.
يأخــذ قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة بعيــن االعتبــار مقــدرة
المتعامليــن فــي الســوق علــى تحقيــق منافــع اقتصاديــة عــن طريــق االســتخدام
األفضــل واألقصــى لألصــل أو بيعــه لمتعامليــن آخريــن فــي الســوق يســتخدمون
األصــل علــى النحــو األفضــل وبأقصــى حــد.
تســتخدم المجموعــة طــرق تقويــم مالئمــة وفقــاً للظــروف ،وتتوفــر بشــأنها بيانــات
كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة وزيــادة اســتخدام المدخــات القابلــة للمالحظــة
وتقليــل اســتخدام المدخــات غيــر القابلــة للمالحظــة.
تصنــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو
االفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة ضمــن التسلســل الهرمــي لمســتويات القيمــة
العادلــة المذكــورة أدنــاه وعلــى أســاس مدخــات المســتوى األدنــى الهامــة لقيــاس
القيمــة العادلــة ككل:
•المســتوى األول :األســعار المتداولــة فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات
مماثلــة (أي بــدون تعديــل أو تجديــد األســعار).
•المســتوى الثانــي :طــرق تقويــم تعتبــر مدخــات المســتوى األدنــى  -الهامــة لقيــاس
القيمــة العادلــة  -قابلــة للمالحظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
•المســتوى الثالــث :طــرق تقويــم تعتبــر مدخــات المســتوى األدنــى  -الهامــة لقيــاس
القيمــة العادلــة  -غيــر قابلــة للمالحظــة.
بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إثباتهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة
بشــكل متكــرر ،تقــوم المجموعــة بالتأكــد فيمــا إذا تــم التحويل بين التسلســل الهرمي
لمســتويات القيمــة العادلــة وذلــك بإعــادة تقويــم التصنيــف (علــى أســاس مدخــات
المســتوى األدنــى الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة.
تقــوم المجموعــة بتحديــد السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس القيمــة العادلــة
المتكــرر وقيــاس القيمــة العادلــة غيــر المتكــرر.

وإذا كان للموجــودات أو المطلوبــات المقاســة بالقيمــة
العادلــة ســعر عــرض أو ســعر طلــب ،تقــوم المجموعــة
عندئــذ بقيــاس الموجــودات والمراكــز الدائنــة بســعر العــرض
والمطلوبــات والمراكــز المدينــة بســعر الطلــب.
إن أفضــل دليــل علــى القيمــة العادلــة ألداة ماليــة مــا عنــد
اإلثبــات األولــي يتثمــل عــادة فــي ســعر المعاملــة – أي
القيمــة العادلــة للعــوض المدفــوع أو المســتلم .وإذا مــا ارتأت
المجموعــة أن القيمــة العادلــة عنــد اإلثبــات األولــي تختلــف
عــن ســعر المعاملــة وال يتــم االســتدالل علــى القيمــة العادلــة
علــى أســاس الســعر المتــداول فــي ســوق نشــط لموجــودات
أو مطلوبــات مماثلــة ،وال علــى أســاس طريقــة تقييــم تكــون
فيهــا أي مدخــات غيــر قابلــة للمالحظــة ليــس لهــا أهميــة
فيمــا يتعلــق بالقيــاس ،فإنــه يتــم عندئــذ قيــاس األداة الماليــة
فــي األصــل بالقيمــة العادلــة ،ويتــم تعديلهــا لتأجيــل الفــرق
بيــن القيمــة العادلــة عنــد اإلثبــات األولــي وســعر المعاملــة.
ويتــم الحقــا إثبــات ذلــك الفــرق فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
علــى أســاس مالئــم علــى مــدى عمــر األداة الماليــة علــى
أن يكــون ذلــك قبــل تاريــخ التأييــد الكامــل لعمليــة التقييــم
ببيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة أو تاريــخ إنهــاء المعاملــة.

توزيعات األرباح
تقــوم المجموعــة بإثبــات التــزام لقــاء التوزيعــات النقديــة أو
غيــر النقديــة للمســاهمين وذلــك عنــد اعتمــاد التوزيــع وأن
التوزيــع لــم يعــد متوقفــاً علــى تقديــر المجموعــة .يتــم إثبــات
توزيعــات األربــاح النهائيــة كمطلوبــات عنــد اعتمادهــا مــن قبل
الجمعيــة العامــة .ويتــم إثبــات توزيعــات األربــاح المرحليــة ،عنــد
اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة .يتــم إثباتهــا مباشــرة فــي
قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة.

المعلومات القطاعية
إن القطــاع هــو أحــد مكونــات المجموعــة الــذي يــزاول
أنشــطة تجاريــة مــن الممكــن أن تحقــق منهــا المجموعــة
إيــرادات وتتكبــد بشــأنها مصاريــف ،بمــا فــي ذلــك اإليــرادات
والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات مــع أي مــن مكونــات
المجموعــة األخــرى .يتــم بانتظــام مراجعــة نتائــج كافــة
القطاعــات التشــغيلية مــن قبــل صانعــي القــرارات التشــغيلية
للمجموعــة بشــأن المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا للقطــاع
وتقييــم أدائــه ،والتــي تتوفــر بشــأنها معلومــات ماليــة
منفصلــة .

وبتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة موحــدة ،تقــوم المجموعــة بتحليــل التغيــرات فــي
قيمــة الموجــودات والمطلوبــات المــراد إعــادة قياســها أو إعــادة تقويمهــا طبقــاً
للسياســات المحاســبية للمجموعــة .وألغــراض هــذا التحليــل ،تقــوم المجموعــة
بالتحقــق مــن المدخــات الرئيســية المســتخدمة فــي آخــر تقييــم وذلــك بمطابقــة
المعلومــات المســتخدمة فــي احتســاب التقييــم مــع العقــود والمســتندات ذات
العالقــة األخــرى .كمــا تقــوم المجموعــة بمقارنــة التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل
أصــل أو مطلوبــات مــع المصــادر الخارجيــة ذات العالقــة للتأكــد فيمــا إذا كان التغييــر
معقـ ًـو ًال .ولغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات
الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات
والمطلوبــات والتسلســل الهرمــي لمســتويات قيــاس القيمــة العادلــة المذكــورة
أعــاه.
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 2.4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

تطبــق المجموعــة ألول مــرة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( 9األدوات الماليــة)
والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( 15اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء)
ويتطلــب ذلــك تعديــل القوائــم الماليــة الســابقة وذلــك اعتبـ ًـارا مــن  1ينايــر .2018
وقــد تــم أدنــاه اإلفصــاح عــن طبيعــة وأثــر هــذه التغيــرات .لــم تقــم المجموعــة
باالتبــاع المبكــر ألي معاييــر أو تفســيرات أو تعديــات أخــرى صــادرة وغيــر ســارية
المفعــول بعــد.

يســري مفعــول العديــد مــن التعديــات والتفســيرات األخــرى ألول مــرة فــي ،2018
ولكــن ليــس لهــا أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

المعيار الدولي للتقرير المالي (:)15

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )15محــل معيــار المحاســبة الدولــي ()11
"عقــود االنشــاء" ومعيــار المحاســبة الدولــي (" )18اإليــرادات" والتفســيرات ذات
العالقــة ،ويطبــق علــى كافــة اإليــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء،
مالــم تقــع تلــك العقــود ضمــن نطــاق المعاييــر األخــرى .يحــدد المعيــار الجديــد طريقــة
مؤلفــة مــن خمــس خطــوات للمحاســبة عــن االيــرادات الناتجــة عــن العقــود المبرمــة
وطبقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)15يتــم إثبــات االيــرادات
ً
مــع العمــاء.
بالمبلــغ الــذي يعكــس العــوض الــذي تتوقــع المنشــأة اســتحقاقه مقابــل تحويــل
البضاعــة أو الخدمــات للعميــل.
يتطلــب المعيــار مــن المنشــآت ممارســة األحــكام مــع األخــذ فــي االعتبــار كافــة
الحقائــق والظــروف ذات العالقــة عنــد تطبيــق كافــة خطــوات الطريقــة علــى
العقــود المبرمــة مــع العمــاء .كمــا يحــدد المعيــار المحاســبة عــن التكاليــف اإلضافية
للحصــول علــى العقــد والتكاليــف المتعلقــة مباشــرة بالوفــاء بالعقــد.
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )15باســتخدام طريقــة
التطبيــق بأثــر رجعــي معــدل والتــي بموجبهــا لــن يتــم تعديــل بيانــات المقارنــة لكافــة
القوائــم الماليــة األساســية ويتــم عرضهــا وفقــا لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي
( )11ومعيــار المحاســبة الدولــي ( )18والتفســيرات ذات العالقــة .لــم يكــن التبــاع
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )15أثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة.
طبقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)15يتــم إثبــات اإليــرادات عنــد حصــول
العميــل علــى الســيطرة علــى الخدمــات والبضاعــة .إن تحديــد توقيــت نقــل الســيطرة
– عنــد نقطــة مــن الزمــن أو علــى مــدى الزمــن – يتطلــب إبــداء األحــكام

•االنخفاض في القيمة
يســتبدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9نمــوذج
"الخســارة المتكبــدة" الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي
( )39بنمــوذج "خســارة االئتمــان المتوقعــة" .يتــم تطبيــق
نمــوذج االنخفــاض فــي القيمــة الجديــد علــى الموجــودات
الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،وموجــودات العقــود
واســتثمارات الديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر ،وال يطبــق علــى االســتثمارات فــي
أدوات حقــوق الملكيــة .وطبقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي ( ،)9يتــم إثبــات خســائر االئتمــان المتوقعــة خــال
فتــرة أبكــر مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي معيــار المحاســبة
الدولــي (.)9
وقــد نتــج عــن اتبــاع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9نقــص
فــي الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المبقــاة وحقــوق الملكيــة غيــر
المســيطرة كمــا فــي  1ينايــر  2018بمبلــغ قــدره  8.6مليــون
ريــال ســعودي و 621ألــف ريــال ســعودي علــى التوالــي ،وتــم
إثباتــه فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
تتكــون الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة مــن
الذمــم المدينــة التجاريــة والنقديــة وشــبه النقديــة.
وطبقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)9يتــم قيــاس
مخصــص خســائر االئتمــان وفقــا لألســس التاليــة:
شــهرا :تمثــل
•خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 12
ً
شــهرا والتــي
خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 12
ً
ـهرا بعــد تاريــخ
تنتــج عــن أحــداث التعثــر المحتملــة خــال  12شـ ً
إعــداد القوائــم الماليــة ،و

المعيار الدولي للتقرير المالي (:)9
يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9محــل معيــار المحاســبة الدولــي (:)39
اإلثبــات والقيــاس ويســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
 .2018يجمــع المعيــار بيــن كافــة النواحــي الثــاث للمحاســبة عــن األدوات الماليــة:
التصنيــف والقيــاس ،واالنخفــاض فــي القيمــة ،ومحاســبة تغطيــة المخاطــر.

وعنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بأصــل
مالــي قــد ازدادت بشــكل جوهــري منــذ االثبــات األولــي وأيضــا
عنــد تقديــر مخاطــر االئتمــان المتوقعــة ،فــإن المجموعــة تأخــذ
بعيــن االعتبــار المعلومــات المؤيــدة والمعقولــة ذات الصلــة
التــي تكــون متاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لهمــا.

لــم تقــم المجموعــة بتعديــل بيانــات المقارنــة للفتــرة التــي تبــدأ فــي  1ينايــر 2017
نتيجــة اتبــاع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( .)9لــم يتــم تعديــل بيانــات المقارنــة
لــكل مــن القوائــم الماليــة األساســية وتــم عرضهــا وفقــا لمتطلبــات معيــار المحاســبة
الدولــي (.)39
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•قياس خسائر االئتمان المتوقعة
إن خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي عبــارة عــن تقديــر مرجــح
باالحتمــاالت لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس خســائر االئتمــان
باعتبارهــا القيمــة الحاليــة لكافــة حــاالت العجــز النقــدي
(أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للمجموعــة
وفقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة
اســتالمها) .يتــم خصــم خســائر االئتمــان المتوقعــة بمعــدل
الفائــدة الفعلــي لألصــل المالــي.

•الموجــودات الماليــة ذات المســتوى االئتمانــي
المنخفــض
تقــوم المجموعــة ،بتاريــخ اعــداد كل قوائــم ماليــة ،بإجــراء
تقويــم للتأكــد فيمــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المســجلة
بالتكلفــة المطفــأة ذات مســتوى ائتمانــي منخفــض.
يعتبــر األصــل المالــي ذو مســتوى ائتمانــي منخفــض عنــد
وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر هــام علــى التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.

•عرض االنخفاض في القيمة
يتــم خصــم مخصــص خســائر ائتمــان الموجــودات الماليــة
المقاســة بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة
للموجــودات .ويتــم عــرض خســائر االنخفــاض المتعلقــة
بالذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى بصــورة مســتقلة فــي
قائمــة الدخــل الموحــدة.

•خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر :تمثــل خســائر
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر والتــي تنتــج عــن كافــة
أحــداث التعثــر المحتملــة علــى مــدى العمــر المتوقــع ألداة
ماليــة.
تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصــص خســائر االئتمــان
المتوقعــة بمبلــغ يعــادل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى
مــدى العمــر.

األدوات المالية

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

إن أثــر اتبــاع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9علــى القيمــة
الدفتريــة للموجــودات الماليــة فــي  1ينايــر  2018يتعلــق
فقــط بالمتطلبــات الجديــدة لالنخفــاض فــي القيمــة كمــا هــو
مبيــن بالتفصيــل أدنــاه:

ويشــتمل ذلــك علــى تحليــات ومعلومــات نوعيــة وكميــة
تســتند إلــى الخبــرة الســابقة للمجموعــة وتقويــم االئتمــان
الشــامل بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية.
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 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة
(تتمة)

التفســير رقــم ( )22الصــادر عــن لجنــة تفســير المعايير الدولية
للتقريــر المالي

مقدما
المعامالت بالعمالت األجنبية والعوض
ً

يوضــح التفســير أنــه عنــد تحديــد ســعر الصــرف الفــوري الســتخدامه عنــد االثبــات
األولــي للموجــودات أو المصاريــف أو االيــرادات المعنيــة (أو أي جــزء منهــا) عنــد
التوقــف عــن االثبــات األولــي لموجــودات أو مطلوبــات غيــر نقديــة تتعلــق بالعــوض
ـا بإثبــات
ً
مقدمــا ،فــإن تاريــخ المعاملــة يعتبــر التاريــخ الــذي ســتقوم فيــه المنشــأة أصـ ً
مقدمــا .وفــي حالــة
الموجــودات أو المطلوبــات غيــر النقديــة الناتجــة عــن العــوض
ً
وجــود دفعــات متعــددة مدفوعــة أو مســتلمة مقدمــاً  ،فإنــه يجــب علــى المنشــاة
مقدمــا .إن هــذا
عندئــذ تحديــد التاريــخ الــذي تــم فيــه اســتالم أو ســداد العــوض
ً
التفســير ليــس لــه أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ()40
تحويل االستثمارات العقارية

توضــح التعديــات التاريــخ الــذي يجــب أن تقــوم فيــه المنشــأة بتحويــل العقــارات ،بمــا
فــي ذلــك العقــارات تحــت االنشــاء أو التطويــر إلــى أو خــارج االســتثمارات العقاريــة.
تنــص التعديــات بــأن تغيــر االســتخدام يحــدث عنــد اســتيفاء العقــار أو توقفــه عــن
اســتيفاء شــروط تعريفــه كاســتثمار عقــاري ،ووجــود دليــل علــى تغيــر االســتخدام .إن
ـا علــى تغيــر
مجــرد وجــود تغيــر فــي نيــة اإلدارة بشــأن اســتخدام العقــار ال يعتبــر دليـ ً
االســتخدام .إن هــذه التعديــات ليــس لهــا أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (:)2

تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي ( :)2الدفــع علــى أســاس األســهم .تتنــاول التعديــات ثــاث نقــاط رئيســية
هــي :أثــار شــروط االكتســاب عنــد قيــاس معاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم
المســددة نقــداً  ،وتصنيــف معاملــة الدفــع علــى أســاس األســهم مــع صافــي
خصائــص الســداد المتعلقــة بالتزامــات ضريبــة االســتقطاع ،والمحاســبة عندمــا
تــؤدي التعديــات فــي شــروط وأحــكام معامــات الدفــع علــى أســاس األســهم
إلــى تغييــر تصنيفهــا مــن "مســددة نقــداً " إلــى "مســددة علــى شــكل أدوات حقــوق
الملكيــة" .وعنــد إتبــاع التعديــات ،يتعيــن علــى المنشــآت تطبيــق التعديــات بــدون
تعديــل الفتــرات الســابقة ،لكــن يســمح بالتطبيــق بأثــر رجعــي إذا مــا تقــرر تطبيقهــا
علــى التعديــات الثالثــة والوفــاء بالضوابــط األخــرى .إن السياســة المحاســبية
الخاصــة بالمجموعــة بشــأن معامــات الدفــع علــى أســاس األســهم المســددة نقــداً
تتماشــى مــع الطريقــة الموضحــة فــي التعديــات .إضافــة إلــى ذلــك ،ال يوجــد لــدى
المجموعــة معامــات دفــع علــى أســاس األســهم مــع صافــي خصائــص الســداد
المتعلقــة بالتزامــات ضريبــة االســتقطاع ولــم تقــم بإجــراء أي تعديــل علــى شــروط
وأحــكام معامــات الدفــع علــى أســاس األســهم الخاصــة بهــا .عليــه ،ليــس لهــذه
التعديــات أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
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التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (:)4

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( - )9األدوات
الماليــة مــع المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( - )4عقــود
التأميــن

تتنــاول التعديــات المخــاوف الناتجــة عــن تطبيــق معيــار األدوات الماليــة الجديــد،
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)9قبــل تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي
( - )17عقــود التأميــن ،والــذي يحــل محــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( .)4تقــدم
التعديــات خياريــن للمنشــآت التــي تصــدر عقــود تأميــن :اعفــاء مؤقــت مــن تطبيــق
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9وطريقــة المنهــج التركيبــي .إن هــذه التعديــات
ال تنطبــق علــى المجموعــة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (:)28

االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة
– توضيح أن قياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم على أساس كل
استثمار على حده
توضــح التعديــات بأنــه يجــوز للمنشــأة التــي تعتبــر مشــروعاً مشــتركاً أو منشــأة
مؤهلــة أخــرى ،أن تقــوم عنــد االثبــات األولــي بقيــاس اســتثماراتها فــي الشــركات
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة علــى
أســاس كل اســتثمار علــى حــده .وإذا كان للمنشــأة ،التــي هــي نفســها منشــأة غيــر
اســتثمارية ،حصص في شــركة زميلة أو مشــروع مشــترك وتعتبر منشــأة اســتثمارية،
فإنــه يجــوز للمنشــأة عنــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة االبقــاء علــى قيــاس
القيمــة العادلــة المطبــق مــن قبــل الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك لتلــك
المنشــاة االســتثمارية علــى حصــة الشــركة الزميلــة والمشــروع المشــترك للمنشــأة
االســتثمارية فــي الشــركات التابعــة .يتــم هــذا االختيــار بصــورة مســتقلة لــكل شــركة
زميلــة أو مشــروع مشــترك للمنشــأة االســتثمارية وذلــك بعــد التاريــخ (أ) الــذي قامت
فيــه الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك للمنشــأة االســتثمارية باإلثبــات األولــي
فيــه ،و (ب) التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك منشــأة
اســتثمارية ،و (ج) التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك
أوال .إن هــذه التعديــات ليــس لهــا أي أثــر
للمنشــأة االســتثمارية – الشــركة األم ً
علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (:)1

اتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة – حذف
اإلعفاءات قصيرة األجل المتاحة لمتبعي المعايير
الدولية للتقرير المالي ألول مرة
تــم حــذف اإلعفــاءات قصيــرة األجــل الــواردة فــي الفقــرات هـــ  – 3هـــ  7مــن المعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي ( )1حيــث أنهــا قــد حققــت الغــرض المنشــود منهــا .إن هــذه
التعديــات ال تنطبــق علــى المجموعــة.

127

 .2السیاسات
المحاسبیة الھامة
(تتمة)

 5.2المعايير الجديدة الصادرة وغير سارية
المفعول بعد

التفسير ( )23الصادر عن لجنة تفسير
المعايير الدولية للتقرير المالي

فيمــا يلــي بيانــا بالمعاييــر والتفســيرات الصــادرة وغيــر ســارية المفعــول بعــد حتــى
تاريــخ إصــدار القوائــم الماليــة للمجموعــة .تعتــزم المجموعــة إتبــاع هــذه المعاييــر ،إذا
ينطبــق ذلــك ،عنــد ســريانها.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()16
عقود اإليجار

لقــد صــدر المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16فــي شــهر ينايــر  ،2016ويحــل محــل
معيــار المحاســبة الدولــي ( :)17عقــود اإليجــار ،والتفســير ( )4الصــادر عــن لجنــة
تفســير المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي :التأكــد فيمــا إذا كان ترتيــب مــا ينطــوي
علــى عقــد إيجــار ،والتفســير ( )15الصــادر عــن لجنــة التفســير الدائمــة – عقــود
اإليجــارات التشــغيلية – الحوافــز ،والتفســير ( )27الصــادر عــن لجنــة التفســير الدائمــة:
تقويــم جوهــر المعامــات التــي تأخــذ الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار .ينــص المعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي ( )16علــى مبــادئ إثبــات وقيــاس وعــرض واالفصــاح عــن
عقــود اإليجــار ،ويتطلــب مــن المســتأجرين إثبــات كافــة عقــود اإليجــار بموجــب طريقــة
داخــل قائمــة المركــز المالــي تمامــاً مثــل المحاســبة عــن عقــود اإليجــار التمويليــة
بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي ( .)17يشــتمل المعيــار علــى إعفاءيــن مــن
اإلثبــات للمســتأجرين – عقــود إيجــار الموجــودات "المنخفضــة القيمــة" (مثــل أجهــزة
الكمبيوتــر الشــخصية) وعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (مثــل عقــود اإليجــار لمــدة 12
شــهر أو أقــل) .وبتاريــخ بــدء عقــود اإليجــار ،ســيقوم المســتأجر بإثبــات االلتزامــات مــن
أجــل ســداد اإليجــار (أي التزامــات اإليجــار) ،وإثبــات األصــل الــذي يمثــل الحــق فــي
اســتخدام األصــل المعنــي خــال فتــرة اإليجــار (أي حــق اســتخدام األصــل) .يجــب علــى
المســتأجرين إثبــات مصــروف العمولــة علــى التزامــات اإليجــار ومصــروف االســتهالك
علــى حــق اســتخدام األصــل بصــورة مســتقلة.
كمــا يتعيــن علــى المســتأجرين إعــادة قيــاس التزامــات اإليجــار عنــد وقــوع أحــداث
معينــة (مثــل تغييــر فتــرة اإليجــار ،وتغييــر دفعــات اإليجــار المســتقبلية نتيجــة التغيــر
فــي المؤشــر أو المعــدل المســتخدم فــي تحديــد تلــك الدفعــات) .يقــوم المســتأجر
بشــكل عــام بإثبــات مبلــغ إعــادة قيــاس التزامــات اإليجــار كتســوية لحــق اســتخدام
األصــل.
ســتقوم المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( – )16عقــود اإليجــار
اعتبــاراً مــن تاريــخ التطبيــق االلزامــي لــه فــي  1ينايــر 2019وذلــك باتبــاع طريقــة
طبقــا لألحــكام االنتقاليــة المحــددة فــي المعيــار
ً
التحــول المبســطة المســموح بهــا
وبالتالــي لــن يتــم تعديــل بيانــات المقارنــة لعــام  .2018تقــوم المجموعــة بإتمــام
عمليــة احتســاب المبلــغ النهائــي لحقــوق اســتخدام الموجــودات وإلتــزام اإليجــار كمــا
فــي  1ينايــر .2019
لقــد بقيــت المحاســبة بالنســبة للمؤجــر بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي
( )16بــدون تعديــل عــن المحاســبة الحاليــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي
( .)17سيســتمر المؤجــر فــي تصنيــف كافــة عقــود اإليجــار باســتخدام نفــس مبــادئ
التصنيــف المذكــورة فــي معيــار المحاســبة الدولــي ( ،)17والتمييــز بيــن أنــواع عقــود
اإليجــار :عقــود اإليجــار التشــغيلي والتمويلــي.
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16مــن المســتأجرين والمؤجريــن تقديــم
إفصاحــات مكثفــة بشــكل أكبــر مــن تلــك المذكــورة فــي معيــار المحاســبة الدولــي
( .)17يســري المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )16علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ
فــي أو بعــد  1ينايــر  .2019ويســمح باالتبــاع المبكــر لــه .ويمكــن للمســتأجر أن يختــار
تطبيــق المعيــار باســتخدام إمــا طريقــة التطبيــق بأثــر رجعــي كامــل أو التطبيــق بأثــر
رجعــي معــدل .كمــا أن األحــكام االنتقاليــة للمعيــار تســمح ببعــض اإلعفــاءات.

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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عدم التأكد من المعالجات الضريبية
يتنــاول التفســير المحاســبة عــن ضريبــة الدخــل عندمــا
يصاحــب المعالجــات الضريبيــة شــكوكاً تؤثــر علــى تطبيــق
معيــار المحاســبة الدولــي ( ،)12وال يطبــق هــذا التفســير
علــى الضرائــب أو الرســوم التــي تقــع خــارج نطــاق معيــار
المحاســبة الدولــي ( .)12كمــا أنــه ال يشــتمل بشــكل محــدد
علــى المتطلبــات المتعلقــة بالفائــدة والغرامــات المتعلقــة
بالمعالجــات الضريبيــة غيــر المؤكــدة .يتنــاول التفســير تحديـ ًـدا
مــا يلــي:

•فيمــا إذا كانــت المنشــأة تنظــر فــي المعالجــات الضريبيــة غيــر
المؤكــدة بشــكل مســتقل.
•االفتراضــات التــي تجريهــا منشــأة مــا بشــأن فحــص المعالجــات
الضريبيــة مــن قبــل الســلطات الضريبيــة.
•كيفيــة قيــام المنشــأة بتحديــد األربــاح الخاضعــة للضريبــة
(الخســائر الضريبيــة) واألســس الضريبيــة والخســائر الضريبيــة
غيــر المســتخدمة ،واالعفــاءات الضريبيــة غيــر المســتخدمة،
والشــرائح الضريبيــة.
•الكيفيــة التــي تأخــذ فيهــا المنشــأة بعيــن االعتبــار التغيــرات
فــي الوقائــع والظــروف.
يجــب علــى المنشــأة أن تقــرر فيمــا إذا كان مــن الواجــب النظــر
فــي كل معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة علــى حــدة أو ســوياً مــع
معالجــة ضريبيــة غيــر مؤكــدة واحــدة أو أكثــر .ينبغــي اتبــاع
الطريقــة التــي يتوقــع بموجبهــا حــل عــدم التأكــد هــذا بشــكل
أفضــل .يســري التفســير علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي
أو بعــد  1ينايــر  ،2019لكــن يوجــد هنــاك بعــض اإلعفــاءات
االنتقاليــة .ســتقوم المجموعــة بتطبيــق التفســير اعتبــاراً مــن
تاريــخ الســريان الفعلــي لــه.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي (:)9

مقدما بميزة التعويض العكسي
الدفع
ً

طبقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)9يمكــن قيــاس أداة
ً
الديــن بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر علــى أن تمثــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة
دفعــات فقــط مــن المبلــغ األصلــي والعمولــة علــى المبلــغ
األصلــي القائــم (اختبــار الدفعــات فقــط مــن المبلــغ األصلــي
والعمولــة علــى المبلــغ األصلــي القائــم) وأن يتــم االحتفــاظ
بــاألداة الماليــة ضمــن نمــوذج األعمــال المالئــم لذلــك
التصنيــف .توضــح التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي ( )9أن األصــل المالــي يجتــاز اختبــار "الدفعــات فقــط
مــن المبلــغ األصلــي والعمولــة علــى المبلــغ القائــم" بصــرف
النظــر عــن األحــداث أو الظــروف التــي تــؤدي إلــى اإلنهــاء
المبكــر للعقــد وبغــض النظــر عــن أي طــرف ســيقوم بدفــع
أو اســتالم التعويــض المعقــول لقــاء اإلنهــاء المبكــر للعقــد.
اعتبــارا مــن
يجــب تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي وتســري
ً
 1ينايــر  ،2019ويســمح بالتطبيــق المبكــر لهــا .إن هــذه
التعديــات ليــس لهــا أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )10ومعيار المحاسبة الدولي
()28

بيع أو المساهمة بالموجودات بين
المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه
المشترك
تتنــاول التعديــات التضــارب بيــن المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي ( )10ومعيــار المحاســبة الدولــي ( )28عنــد التعامــل
مــع فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة التــي تــم بيعهــا أو
المســاهمة بهــا فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك .توضح
التعديــات بأنــه يتــم إثبــات كامــل األربــاح أو الخســائر الناتجــة
عــن بيــع أو المســاهمة بالموجــودات ،التــي تعتبــر بمثابــة عمــل
تجــاري ،وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي ( ،)3بيــن المســتثمر وشــركته الزميلــة أو مشــروعه
المشــترك .ومــع ذلــك ،فــإن أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن
بيــع أو المســاهمة بالموجــودات التــي ال تعتبــر بمثابــة عمــل
تجــاري ،يتــم إثباتهــا فقــط بقــدر حصــص المســتثمرين غيــر ذوي
العالقــة فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك .قــام
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتأجيــل تاريــخ ســريان هــذه
التعديــات ألجــل غيــر مســمى ،لكــن يجــب علــى المنشــأة التي
ـتقبال.
تقــوم بتطبيــق هــذه التعديــات مبكــراً االلتــزام بهــا مسـ
ً
ســوف تطبــق المجموعــة هــذه التعديــات عنــد ســريانها.
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (:)19

دورة التحسينات السنوية لألعوام من ( 2015-2017الصادرة في شهر ديسمبر )2017

تعديل البرنامج أو تقليصه أو تسويته

تتنــاول التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي ( )19المحاســبة عنــد حــدوث
تعديــل علــى البرنامــج أو تقليصــه أو تســويته خــال الفتــرة الماليــة .تنــص التعديــات
علــى أنــه عنــد حــدوث تعديــل علــى البرنامــج أو تقليصــه أو تســويته خــال الفتــرة
الماليــة الســنوية ،فإنــه يتعيــن علــى المنشــأة القيــام بمــا يلــي:
•تحديــد تكلفــة الخدمــة الحاليــة للفتــرة المتبقيــة بعــد تعديــل البرنامــج أو تقليصــه
أو تســويته ،باســتخدام االفتراضــات االكتواريــة المســتخدمة إلعــادة قيــاس صافــي
التــزام (أصــل) المنافــع المحــددة الــذي يعكــس المنافــع المقدمــة بموجــب البرنامــج
وموجــودات البرنامــج بعــد ذلــك الحــدث.
•تحديــد صافــي العمولــة للفتــرة المتبقيــة بعــد تعديــل البرنامــج أو تقليصــه أو
تســويته ،باســتخدام صافــي التــزام (أصــل) المنافــع المحــددة الــذي يعكــس المنافــع
المقدمــة بموجــب البرنامــج وموجــودات البرنامــج بعــد ذلــك الحــدث ،ومعــدل
الخصــم المســتخدم إلعــادة قيــاس صافــي التــزام (أصــل) المنافــع المحــددة.
أوال تكلفــة الخدمــة الســابقة أو األربــاح
توضــح التعديــات ً
أيضــا أن المنشــأة تحــدد ً
أو الخســائر الناتجــة عــن تســويتها دون النظــر فــي أثــر ســقف الموجــودات .يتــم إثبــات
هــذا المبلــغ ضمــن الربــح أو الخســارة .تقــوم المنشــأة عندئــذ بتحديــد أثــر ســقف
الموجــودات بعــد تعديــل البرنامــج أو تقليصــه أو تســويته .يتــم إثبــات أي تغيــر فــي
ذلــك األثــر ،فيمــا عــدا المبالــغ المدرجــة ضمــن صافــي العمولــة ،فــي قائمــة الدخــل
الشــامل الموحــدة.
تســري التعديــات علــى عمليــات تعديــل البرنامــج أو تقليصــه أو تســويته ،والتــي
تحــدث فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة ماليــة ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر ،2019
مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــا .تســري هــذه التعديــات فقــط علــى أيــة تعديالت
أو تقليصــات أو تســويات مســتقبلية علــى البرنامــج مــن قبــل المجموعــة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي (:)28

الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع
المشتركة
توضــح التعديــات أن المنشــآت تطبــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9علــى
الحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة التــي ال
ـزءا مــن
تنطبــق عليهــا طريقــة حقــوق الملكيــة ولكنهــا ،مــن حيــث الجوهــر ،تشــكل جـ ً
صافــي االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك (الحصــص طويلــة
ضمنيــا إلــى أن طريقــة خســائر
مالئمــا ألنــه يشــير
األجــل) .يعتبــر هــذا التوضيــح
ً
ً
االئتمــان المتوقعــة الــواردة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9تنطبــق علــى
هــذه الحصــص طويلــة األجــل.

تشمل هذه التحسينات:

•المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( :)3عمليــات
تجميــع األعمــال
توضــح التعديــات بأنــه عنــد حصــول المنشــأة علــى الســيطرة
علــى عمــل تجــاري يعتبــر بمثابــة عمليــة مشــتركة ،فإنهــا تطبق
المتطلبــات الخاصــة بعمليــة تجميــع األعمــال التــي تــم إنجازهــا
علــى مراحــل ،بمــا فــي ذلــك إعــادة قيــاس الحصــص المقتنــاة
ســابقا فــي موجــودات ومطلوبــات العمليــة المشــتركة
ً
بالقيمــة العادلــة .وللقيــام بذلــك ،تقــوم الشــركة المســتحوذة
ســابقا فــي العمليــة
ً
بإعــادة قيــاس كامــل حصتهــا المقتنــاة
المشــتركة.
تطبــق المنشــأة هــذه التعديــات علــى عمليــات تجميــع
األعمــال التــي يكــون تاريــخ االســتحواذ لهــا فــي أو بعــد بدايــة
أول فتــرة ماليــة ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019مــع
الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــا .ال تســري هــذه التعديــات
اآلن علــى المجموعــة ولكــن قــد تســري علــى عمليــات تجميــع
األعمــال المســتقبلية الخاصــة بالمجموعــة.

•المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( :)11الترتيبــات
المشــتركة
قــد يحصــل الطــرف الــذي يشــارك فــي عمليــة مشــتركة،
وليــس لديــه ســيطرة مشــتركة عليهــا ،علــى الســيطرة
المشــتركة علــى العمليــة المشــتركة التــي يشــكل فيهــا نشــاط
وفقــا لمــا نــص عليــه فــي
ً
العمليــة المشــتركة عمــل تجــاري
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( .)3توضــح التعديــات أنــه
ســابقا فــي تلــك
ً
ال يتــم إعــادة قيــاس الحصــص المقتنــاة
العمليــة المشــتركة.
تقــوم المنشــأة بتطبيــق هــذه التعديــات علــى المعامــات
التــي تحصــل فيهــا علــى الســيطرة المشــتركة فــي أو بعــد
بدايــة أول فتــرة ماليــة ســنوية تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر ،2019
مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر لهــا .ال تســري هــذه التعديــات
اآلن علــى المجموعــة ولكــن قــد تســري علــى المعامــات
المســتقبلية.

•معيار المحاسبة الدولي ( :)12ضريبة الدخل
توضــح التعديــات أن أثــار ضريبــة الدخــل المتعلقــة بتوزيعــات
مباشــرا بالمعامــات أو األحــداث
ارتباطــا
ً
األربــاح ترتبــط
ً
الســابقة التــي حققــت أربــاح قابلــة للتوزيــع أكثــر مــن التوزيعات
إلــى المــاك .عليــه ،تقــوم المنشــأة بإثبــات آثــار ضريبــة الدخــل
المتعلقــة بتوزيعــات األربــاح ضمــن الربــح أو الخســارة أو
وفقــا لمــكان إثبــات
ً
الدخــل الشــامل اآلخــر أو حقــوق الملكيــة
المنشــأة فــي األصــل لهــذه المعامــات أو األحــداث الســابقة.
تطبــق المنشــأة هــذه التعديــات للفتــرات الماليــة الســنوية
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019مــع الســماح بالتطبيــق
المبكــر لهــا .عندمــا تطبــق المنشــأة هــذه التعديــات ألول
مــرة ،فإنهــا تطبقهــا علــى آثــار ضريبــة الدخــل المتعلقــة
بتوزيعــات األربــاح المثبتــة فــي أو بعــد بدايــة أول فتــرة مقارنة.
إن هــذه التعديــات ليــس لهــا أي أثــر علــى القوائــم الماليــة
الموحــدة للمجموعــة.

•معيار المحاسبة الدولي ( :)23تكاليف االقتراض
توضــح التعديــات أن المنشــأة تعتبــر أيــة قــروض تمــت كجــزء
مــن القــروض العامــة وذلــك لتطويــر أصــل مؤهــل عنــد إتمــام
كافــة األنشــطة الضروريــة لكــي يكــون األصــل المؤهــل جاهــزاً
للغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه أو للبيــع.
تطبــق المنشــأة هــذه التعديــات علــى تكاليــف االقتــراض
المتكبــدة فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي
أوال هــذه التعديــات .تطبــق المنشــأة
تطبــق فيهــا المنشــأة ً
هــذه التعديــات علــى الفتــرات الماليــة الســنوية التــي تبــدأ
فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2019مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر
لهــا .ونظـ ًـرا ألن الممارســة الحاليــة الخاصــة بالمجموعــة تتفــق
مــع هــذه التعديــات ،ال تتوقــع المجموعــة أي أثــر لهــا علــى
قوائمهــا الماليــة الموحــدة.

أيضــا أنــه عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( ،)9ال تأخــذ
توضــح التعديــات ً
المنشــأة في االعتبار أية خســائر متعلقة بالشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترك أو
أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة ناتجــة عــن صافــي االســتثمار تــم اثباتهــا كتعديــات
علــى صافــي االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك نتيجــة تطبيــق
معيــار المحاســبة الدولــي ( - )28االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع
المشــتركة.
يتعيــن تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي وتســري اعتبـ ًـارا مــن  1ينايــر  ،2019مــع الســماح
بالتطبيــق المبكــر لهــا .ونظـ ًـرا ألن المجموعــة ليــس لديهــا حصــص طويلــة األجــل فــي
شــركاتها الزميلــة أو مشــاريعها المشــتركة ،فإنــه لــن يكــون لهــذه التعديــات أي أثــر
علــى قوائمهــا الماليــة الموحــدة.

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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 .3االفتراضات
والتقديرات الهامة

عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة ،قامــت اإلدارة بإجــراء التقديــرات
واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ومبالــغ
الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف المثبتــة .إن النتائــج الفعليــة قــد
تختلــف عــن هــذه التقديــرات.
يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الرئيســية بصــورة مســتمرة .ويتــم إثبــات
التعديــات علــى التقديــرات بأثــر مســتقبلي.
تــم أدنــاه تبيــان االفتراضــات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر األساســية
األخــرى لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة،
والتــي لهــا تأثيــر جوهــري يــؤدي إلــى إجــراء تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة
للموجــودات والمطلوبــات خــال الســنة الماليــة القادمــة .قامــت المجموعــة بإجــراء
االفتراضــات والتقديــرات بنــاء علــى المؤشــرات المتاحــة بتاريــخ إعــداد القوائــم المالية
الموحــدة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الظــروف واالفتراضــات القائمــة المتعلقــة
بالتطــورات المســتقبلية قــد تتغيــر نتيجــة للتغيــرات فــي الســوق أو ظــروف خارجــة
عــن ســيطرة المجموعــة .يتــم عكــس هــذه التغيــرات فــي االفتراضــات عنــد حدوثهــا.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية
قامــت المجموعــة باســتخدام الطريقــة المبســطة بشــأن االنخفــاض فــي القيمــة
وفقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي ( )9وقامــت باحتســاب خســائر االئتمــان
المتوقعــة علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر .قامــت
ـتنادا إلــى الخبــرة الســابقة فــي خســائر
المجموعــة بإنشــاء مصفوفــة مخصصــات اسـ ً
االئتمــان ،والتــي يتــم تعديلهــا بالعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمدينيــن والبيئــة
االقتصاديــة.

التزامات المنافع المحددة للموظفين
يتــم تحديــد التزامــات المنافــع المحــددة للموظفيــن باســتخدام عمليــات تقويــم
إكتواريــة .يتضمــن التقويــم االكتــواري إجــراء العديــد مــن االفتراضــات والتــي قــد
تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل .تشــتمل هــذه االفتراضــات علــى
تحديــد معــدل الخصــم ،والزيــادات المســتقبلية فــي الرواتــب ،ومعــدالت الوفيــات
والزيــادة المســتقبلية فــي المعاشــات .ونظــرا للصعوبــات المصاحبــة للتقويــم
واالفتراضــات األساســية وطبيعتهــا طويلــة األجــل ،فــإن التــزام المنافــع المحــددة
يتأثــر كثيـ ًـرا بالتغيــرات فــي هــذه االفتراضــات .يتــم مراجعــة كافــة االفتراضــات بشــكل
ســنوي.

يحــدث االنخفــاض فــي القيمــة عنــد زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المدرة
للنقديــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد ،والتــي تمثــل القيمــة األعلى للقيمــة العادلة
ناقصــا تكاليــف البيــع والقيمــة الحاليــة .يتــم احتســاب القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف
البيــع علــى أســاس البيانــات المتاحــة لمعامــات البيــع الملزمــة ،التــي تمــت بشــروط
تعامــل عــادل لموجــودات مماثلــة أو األســعار القابلــة للمالحظــة فــي الســوق ناقصــا
التكاليــف العرضيــة لبيــع األصــل .يتــم احتســاب القيمــة الحاليــة علــى أســاس طريقــة
التدفقــات النقديــة المخصومــة .يتــم تحديــد التدفقــات النقدية على أســاس الموازنة
التقديريــة لمــدة خمــس ســنوات قادمــة وال تشــمل أنشــطة إعــادة الهيكلــة التــي لــم
تلتــزم بهــا المجموعــة بعــد أو االســتثمارات المســتقبلية الهامــة التــي مــن شــأنها
تعزيــز أداء األصــل للوحــدة المــدرة للنقديــة الخاضعــة الختبــار االنخفــاض فــي القيمــة.
تتأثــر القيمــة القابلــة لالســترداد كثيــراً بمعــدل الخصــم المســتخدم بشــأن طريقــة
التدفقــات النقديــة المخصومــة وكذلــك التدفقــات النقديــة الــواردة المســتقبلية
المتوقعــة ومعــدل النمــو المســتخدم ألغــراض االســتقراء.

يتــم المحاســبة عــن أي تغيــر فــي العمــر اإلنتاجــي المقــدر أو نمــط االســتهالك بأثــر
مســتقبلي .وخــال الســنة ،قامــت المجموعــة بتعديــل تقديراتهــا بشــأن األعمــار
اإلنتاجيــة لبعــض المبانــي مــن  75إلــى  60ســنة و لبعــض تحســينات المبانــي مــن
بنــاء علــى االســتخدام المســتقبلي المتوقــع لتلــك
 5إلــى  10ســنوات ،وذلــك
ً
المبانــي وتحســينات المبانــي ومشــورة الخبيــر الهندســي .ولــو لــم يكــن هنــاك تغيــر
فــي األعمــار اإلنتاجيــة ،ال نخفــض صافــي دخــل الســنة وصافــي القيمــة الدفتريــة
للممتلــكات والمعــدات بمبلــغ  511.916ريــال ســعودي.
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 .4القطاعات التشغيلية
لــدى المجموعــة القطاعــات االســتراتيجية التاليــة والتــي تمثــل قطاعاتهــا التــي يتــم التقريــر عنهــا .تقــدم هــذه القطاعــات خدمــات
مختلفــة وتــدار بصــورة مســتقلة ألن لهــا خصائــص اقتصاديــة مختلفــة – مثــل اتجاهــات نمــو المبيعــات ومعــدالت العائــد ومســتوى
االســتثمار الرأســمالي ولهــا كذلــك اســتراتيجيات تســويق مختلفــة.

2017
ريال سعودي

الضيافة

إدارة العقارات

تأجير العقارات

األخرى

الحذوفات

اإلجمالـي

395,114,826

6,349,845

82,139,079

-

-

483,603,750

1,653,998

21,344,053

6,450,238

-

()29,448,289

-

()313,427,583

()4,189,995

()35,475,036

-

-

()353,092,614

2,159,850

46,664,043

-

-

130,511,136

9,644,976

3,627,349

-

64,065,745

92,504,836

-

1,886,310,833

-

383,555,729
2,606,082,186
780,850,592

اإليرادات من العمالء
الخارجيين

يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من القطاعات التي يتم التقرير عنها:

اإليرادات بين
القطاعات

تقارير القطاعات

العمليات

الضيافة

ـواء كان يتــم
يمثــل هــذا القطــاع الفنــادق المملوكــة مــن قبــل المجموعــة واإليــرادات المحققــة منهــا سـ ً
تشــغيل هــذه الفنــادق مــن قبــل المجموعــة أو مــن خــال جهــة أخــرى.

تكلفة اإليرادات

إدارة العقارات

يمثل هذا القطاع تشغيل وإدارة الفنادق والعقارات غير المملوكة من قبل المجموعة.

إجمالي الربح

81,687,243

تأجير العقارات

يمثــل هــذا القطــاع العقــارات المملوكــة مــن قبــل المجموعــة والمؤجــرة للغيــر .تشــتمل هــذه العقــارات
بشــكل رئيســي علــى المجمعــات الســكنية والمجمعــات التجاريــة.

استهالك

50,793,420

-

األخرى

يمثل هذا القطاع المركز الرئيسي وأقسام خدمات المساندة األخرى.

ممتلكات ومعدات

934,384,268

-

859,421,729

مشاريع تحت االنشاء

278,644,809

-

104,910,920

-

إجمالي الموجودات

1,419,819,469

-

1,093,757,881

92,504,836

-

إجمالي المطلوبات

212,868,527

-

567,982,065

-

-

ملخصا لبعض المعلومات المالية للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
فيما يلي
ً
2018
ريال سعودي

الضيافة

إدارة العقارات

تأجير العقارات

األخرى

الحذوفات

اإلجمالـي

352,800,574

5,389,534

95,872,309

-

-

454,062,417

1,731,846

20,277,930

6,436,378

-

()28,446,154

-

()301,111,715

()5,158,809

()39,710,935

-

-

()345,981,459

إجمالي الربح

51,688,859

230,725

56,161,374

-

-

108,080,958

استهالك

49,532,959

-

13,855,235

4,024,695

-

67,412,889

ممتلكات ومعدات

892,930,909

-

905,388,119

95,978,529

-

1,894,297,557

مشاريع تحت االنشاء

506,209,670

-

179,211,575

-

-

685,421,245

إجمالي الموجودات

1,703,745,900

-

1,124,518,092

95,978,529

-

2,924,242,521

إجمالي المطلوبات

208,521,700

-

904,723,922

-

-

1,113,245,622

اإليرادات من العمالء
الخارجيين
اإليرادات بين
القطاعات
تكلفة اإليرادات

تســوية المعلومــات المتعلقــة بالقطاعــات التــي يتــم التقريــر عنهــا إلــى الدخــل قبــل الــزكاة للمجموعــة
خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر:

إجمالي الربح للقطاعات التشغيلية

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

ريال سعودي

ريال سعودي

108,080,958

130,511,136

المبالغ غير الموزعة:
5,501,221

5,178,307

إيرادات أخرى
مصاريف بيع وتسويق

()1,056,191

()1,667,673

مصاريف عمومية وإدارية

()37,493,432

()33,499,428

أعباء إضافية عن التزامات قانونية

()7,353,987

-

إيرادات تمويلية

1,420,543

663,536

مصاريف تمويلية

()6,620,108

()1,092,616

الحصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

()1,083,275

()4,161,917

اجمالي المبالغ غير الموزعة

()46,685,229

()34,579,791

61,395,729

95,931,345

الدخل قبل الزكاة
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 .5النقدية وما في حكمها
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

ودائع قصيرة األجل (*)

113,300,004

100,042,457

أرصدة لدى البنوك

25,926,151

52,645,040

نقد في الصندوق

563,450

519,400

139,789,605

153,206,897

تحليل أعمار المدينين التجاريين
فيما يلي معايير المخصص المستخدمة لقاء خسائر االئتمان المتوقعة بشأن المدينين التجاريين كما في  31ديسمبر:

يوما.
(*) تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية ويتراوح متوسط استحقاق هذه الودائع بين  30إلى ً 90

 .6المدينون التجاريون

اإلجمالي

 60-1يوماً

 90 – 61يوماً

 365 – 91يوماً

سنة  -سنتين

سنتين –
 3سنوات

أكثر من
 3سنوات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
2018

26,290,230

480,749

1,287,366

2,185,985

5,133,360

2,811,502

14,391,268

2017

17,251,813

169,251

315,448

1,509,224

1,805,030

2,914,198

10,538,662

المدينون التجاريون
2018

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

مدينون تجاريون

130,343,530

101,565,205

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()26,290,230

()17,251,813

104,053,300

84,313,392

2017

17,550,040 25,369,410 17,058,830 29,027,836 130,343,530
101,565,205

44,400,363

9,385,812

19,406,248

6,922,260

7,010,981

34,326,433

5,895,646

15,554,876

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

17,251,813

17,229,912

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9في  1يناير ( 2018إيضاح )2-4

9,241,884

-

المحمل للسنة (إيضاح )23

1,684,780

1,294,052

()1,888,247

()973,222

-

()298,929

26,290,230

17,251,813

مستردة خالل السنة
ديون معدومة تم شطبها خالل السنة
في نهاية السنة

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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 .7المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
خــال دورة أعمالهــا العاديــة ،تقــوم المجموعــة بإجــراء معامــات مــع الجهــات ذات العالقــة المذكــورة أدنــاه وتتــم هــذه المعامــات
وفقــاً للشــروط المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة .تمثــل هــذه المعامــات الخدمــات المتبادلــة بيــن هــذه الشــركات .وفيمــا تفاصيــل مبالــغ
المعامــات واألرصــدة الناتجــة عنهــا:

أ) مستحق من أطراف ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

الرصيد

مبلغ المعاملة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
2018

2017

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة مكارم المعرفة للضيافة

شركة زميلة

إيرادات أتعاب فنية

463,521

1,024,330

18,365,582

20,554,162

فندق مكارم البيت

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

416,934

335,020

1,381,480

63,129

مجمع الياسمين

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

490,929

-

876,559

-

بدر الجزيرة

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

182,978

586,057

790,858

480,733

فندق ام القرى

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

712,824

708,616

508,673

225,752

فندق مكارم منى

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

-

260,000

-

266,892

أخرى

جهات منتسبة

إيرادات أتعاب فنية

1,120,852

909,234

326,942

167,084

22,250,094

21,757,752

ب) مستحق إلى أطراف ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

الجهة ذات العالقة

الرصيد

2018

2017

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

شركة المدينة للفنادق المحدودة

شركة زميلة

إيرادات أتعاب إدارة

-

895,959

14,651,496

13,327,063

مجمعي الجزيرة والدوادية

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

-

-

18,957,438

-

مجمع الروضة السكني

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

308,805

408,945

2,656,756

158,331

فندق مكارم منى

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

492,377

-

1,759,008

-

مجمع المعذر

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

420,375

519,238

492,052

84,084

مجمع األندلس السكني

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

659,995

988,023

775,912

1,330,281

فندق مكارم الشرفات

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

112,131

-

152,679

-

مجمع الياسمين

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة

-

385,358

-

1,786,389

39,445,341

16,686,148

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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 .9المخزون
المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا:

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

بياضات ومفروشات

5,402,450

6,047,033

مستلزمات تشغيل

4,573,630

5,377,249

إكسسوارات وفضيات

3,780,442

3,761,364

قطع غيار

3,415,408

2,185,788

أطعمة ومشروبات

2,545,878

2,694,332

الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة

أدوات ومعدات مطبخ

2,387,860

3,319,520

قرطاسية ومطبوعات

738,316

425,063

إن األرصــدة القائمــة لــدى الجهــات ذات العالقــة فــي نهايــة الســنة بــدون ضمانــات وال تحمــل أي عمولــة وتســدد نقــدا وتســتحق
خــال  12شــهرا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .لــم تكــن هنــاك أي ضمانــات مقدمــة أو مســتلمة لقــاء أي ذمــم مدينــة أو
دائنــة للجهــات ذات العالقــة .وبالنســبة للســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2018و  ،2017لــم تســجل المجموعــة أي انخفــاض
فــي قيمــة الذمــم المدينــة المســتحقة مــن الجهــات ذات العالقــة .يتــم إجــراء هــذا التقويــم فــي فتــرة إعــداد كل قوائــم ماليــة
موحــدة وذلــك مــن خــال تقييــم المركــز المالــي الموحــد للجهــة ذات العالقــة والســوق الــذي تعمــل فيــه.

22,843,984

23,810,349

ناقصاً  :مخصص مخزون بطيء الحركة

()14,910

()11,909

22,829,074

23,798,440

مبلغ المعاملة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

رواتب ومكافآت ونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

6,065,138

5,550,773

67,412,889

64,065,745

 .8المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

دفعة مقدمة لمشاريع عقارية

5,383,841

5,383,841

ذمم غير تجارية

4,398,209

1,185,931

تأمينات مدفوعة مقدما

3,793,302

3,517,700

سلف موظفين

3,008,421

2,840,560

دفعات مقدمة لموردين

1,245,649

213,162

إيجارات مدفوعة مقدما

1,013,525

4,504,178

أخرى

4,567,499

2,219,296

23,410,446

19,864,668

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

في نهاية السنة

الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

في بداية السنة
المحمل للسنة (إيضاح )22
مخزون مشطوب خالل السنة
في نهاية السنة

140

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

11,909

300,754

1,172,378

905,510

)(1,169,377

()1,194,355

14,910

11,909
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 .10االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية

 .11الممتلكات والمعدات

تمثــل االســتثمارات المقيــدة بطريقــة حقــوق الملكيــة االســتثمارات فــي الشــركات التاليــة وهــي شــركات ذات مســئولية محــدودة.
إن كافــة الشــركات أدنــاه مســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية .تتــم المحاســبة عــن اســتثمارات المجموعــة فــي هــذه الشــركات
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض احتساب االستهالك هي كما يلي:

2018

2017

2018

2017

الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية

%

%

ريال سعودي

ريال سعودي

الشركة السعودية للضيافة التراثية

25

25

11,509,205

12,092,481

شركة مكارم المعرفة للضيافة

50

50

9,539,705

9,539,705

شركة المدينة للفنادق المحدودة

50

50

4,142,290

4,142,289

شركة خدمات التسويق اإلعالمي

25

25

-

500,000

25,191,200

26,274,475

المباني
تحسينات المباني

سنة 50-75
سنوات 5 - 10

أثاث

سنوات 10

السيارات

سنوات 4

األجهزة والمعدات

سنوات 5

المصاعد وأجهزة التكييف المركزية

 40سنة

الحركة في االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

26,274,475

30,436,392

الحصة في صافي النتائج

()1,083,275

()4,161,917

25,191,200

26,274,475

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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 .11الممتلكات والمعدات (تتمة)
األراضي

المباني

تحسينات المباني

األثاث

السيارات

األجهزة والمعدات

المصاعد وأجهزة التكييف المركزية

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

724,671,319

1,391,192,997

88,567,543

287,493,017

8,223,587

59,131,857

70,315,978

2,629,596,298

إضافات

-

10,400,000

2,706,200

1,527,761

112,000

7,580,735

275,438

22,602,134

إستبعادات

-

-

-

()400,200

-

()1,289,112

-

()1,689,312

محول من مشاريع تحت االنشاء (إيضاح )12

-

44,524,625

-

368,541

-

7,097,486

806,827

52,797,479

724.671.319

1,446,117,622

91,273,743

288.989.119

8.335.587

72.520.966

71,398,243

2,703,306,599

التكلفة:

في بداية السنة

في نهاية السنة

االستهالك:

في بداية السنة

-

432,347,862

62,722,017

189,825,815

7,889,585

21,676,449

28,823,737

743,285,465

المحمل للسنة

-

27,014,536

12,827,413

14,235,857

64,733

9,316,400

3,953,950

67,412,889

إستبعادات

-

-

-

()400,200

-

()1,289,112

-

()1,689,312

في نهاية السنة

-

459,362,398

75,549,430

203,661,472

7,954,318

29,703,737

32,777,687

809,009,042

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018

التكلفة:

في بداية السنة
إضافات
استبعادات
محول من مشاريع تحت االنشاء (إيضاح )12
في نهاية السنة

االستهالك:

724,671,319

986,755,224

15,724,313

85,327,647

381,269

42,817,229

38,620,556

1,894,297,557

األراضي

المباني

تحسينات المباني

األثاث

السيارات

األجهزة والمعدات

المصاعد وأجهزة التكييف المركزية

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

727,818,069

1,208,384,866

82,931,610

248,694,714

8,087,545

59,389,001

34,526,501

2,369,832,306

-

-

2,258,327

1,834,480

193,542

8,690,396

8,150,000

21,126,745

()3,146,750

-

-

-

()57,500

()13,418,858

-

()16,623,108

-

182,808,131

3,377,606

36,963,823

-

4,471,318

27,639,477

255,260,355

724,671,319

1,391,192,997

88,567,543

287,493,017

8,223,587

59,131,857

70,315,978

2,629,596,298

في بداية السنة

-

405,988,657

48,635,056

177,199,130

7,813,522

26,463,012

26,465,384

692,564,761

المحمل للسنة

-

26,359,205

14,086,961

12,626,685

106,113

8,528,428

2,358,353

64,065,745

استبعادات

-

-

-

-

()30,050

()13,314,991

-

()13,345,041

في نهاية السنة

-

432,347,862

62,722,017

189,825,815

7,889,585

21,676,449

28,823,737

743,285,465

صافي القيمة الدفترية:

كما في  31ديسمبر 2017

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

724,671,319

958,845,135

97,667,202

25,845,526
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334,002

37,455,408

41,492,241

1,886,310,833
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 .13المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
تم توزيع مصروف االستهالك في قائمة الدخل الموحدة للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر على النحو التالي:

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة اإليرادات (إيضاح )22

63,388,194

60.438.397

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )23

4,024,695

3.627.348

67,412,889

64.065.745

 .12المشاريع تحت االنشاء

ريال سعودي

ريال سعودي

إيرادات مستلمة مقدما

57,523,713

58,403,467

مستحقات لمقاولين

35,497,113

14,535,138

محتجزات دائنة

30,583,463

21,526,674

إيجارات مستحقة

26,023,727

12,788,034

مزايا موظفين مستحقة

22,807,868

21,884,561

مصاريف خدمات مستحقة

3,005,953

8,349,196

910,533

4,148,646

أخرى

13,850,039

3,531,995

في نهاية السنة

190,202,409

145,167,711

أتعاب إدارة مستحقة

تمثــل المشــاريع تحــت االنشــاء بشــكل رئيســي تكلفــة إنشــاء فنــدق وشــقق ماريــوت التنفيذيــة فــي الحــي الدبلوماســي بمبلــغ قــدره
داراق الســكني (المراحــل 4و )5بمبلــغ قــدره 101
 335.7مليــون ريــال ســعودي ( 158,2 :2017مليــون ريــال ســعودي) ومشــروع ّ
مليــون ريــال ســعودي ( 70,2 :2017مليــون ريــال ســعودي) وتوســعة فنــدق ماريــوت مطــار الريــاض بمبلــغ قــدره  54,7مليــون ريــال
ســعودي ( 13,6 :2017مليــون ريــال ســعودي) وتكلفــة تجديــد فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة بمبلــغ قــدره  8.2مليــون ريــال ســعودي
( 4,2 :2017مليــون ريــال ســعودي) وتكلفــة مشــاريع أخــرى بمبلــغ قــدره  185,8مليــون ريــال ســعودي ( 137,4 :2017مليــون ريــال
ســعودي).

تكاليف االقتراض المرسملة
بلغــت تكاليــف االقتــراض المرســملة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018بلغــت  14,3مليــون ريــال ســعودي (الســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  9,3 :2017مليــون ريــال ســعودي) .تــم تحديــد المبالــغ القابلــة للرســملة باســتخدام معــدل العمولــة
للمتوســط المرجــح للقــروض.
الحركة في المشاريع تحت االنشاء للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

383,555,729

375,977,222

إضافات خالل السنة

354,662,995

262,838,862

محول إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )11

)(52,797,479

()255,260,355

في نهاية السنة

685,421,245

383,555,729

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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2017

 .14القروض
حصلــت المجموعــة علــى قــروض ألجــل فــي شــكل تمويــل مرابحــة حيــث بلغــت التســهيالت المعتمــدة بقيمــة إجماليــة قدرهــا 1.424
مليــون ريــال ســعودي ( 371.9 :2017مليــون ريــال ســعودي) وتحمــل عمولــة مرابحــة وفقــاً لألســعار الســائدة فــي الســوق .إن هــذه
داراق.
القــروض مضمونــة بســندات إذنيــة وتنــازل عــن المتحصــات مــن إيجــار مشــروع ّ
قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب قيمتها الدفترية.
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 .15الزكاة
وصف عام

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

ـاء علــى القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل شــركة.
تقــوم الشــركة والشــركات التابعــة لهــا بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة بصــورة مســتقلة بنـ ً
وعليــه يتــم تحديــد واحتســاب الوعــاء الزكــوي للشــركة والشــركات التابعــة لهــا بصــورة مســتقلة ،ويتــم إظهــار إجمالــي الــزكاة المقــدرة
ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعــة.
وقــد قامــت المجموعــة بإنهــاء موقفهــا الزكــوي مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (الهيئــة) عــن جميــع الســنوات حتــى وبمــا فــي
ذلــك  31ديســمبر  ،2009كمــا قدمــت إقراراتهــا الزكويــة عــن جميــع الســنوات حتــى عــام  2017وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا
وحصلــت علــى شــهادة الــزكاة المعنيــة .ال تــزال المجموعــة بانتظــار الحصــول علــى الربــوط النهائيــة مــن قبــل الهيئــة.
حركة مخصص الزكاة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2018
ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

15,117,862

17,917,222

مجنب خالل السنة

5,140,558

5,065,120

مبالغ مستردة خالل السنة

3,117,083

-

مبالغ مسددة خالل السنة

()7,747,726

()7,864,480

في نهاية السنة

15,627,777

15,117,862

معدل الخصم

4.3%

2.9%

عدد الموظفين المشمولين ببرنامج مكافأة نهاية الخدمة

1,371

1,462

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

حقوق المساهمين

1,798,304,038

1,769,375,515

مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

1,021,276,199

402,727,276

)(2,613,957,919

()2,309,367,719

205,622,318

()137,264,928

دخل السنة الخاضع للزكاة

65,193,076

69,189,841

الوعاء الزكوي

205,622,318

69,189,841

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة الخدمة الحالية

6,202,516

3,843,871

تكلفة العمولة على التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,463,899

1,849,396

إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

7,666,415

5,693,267

الحركة في القيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

ملخصا لبنود الوعاء الزكوي المستخدمة في احتساب مخصص الزكاة للمجموعة كما في  31ديسمبر:
فيما يلي
ً

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد االفتتاحي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

54,182,936

55,557,047

إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

7,666,415

5,693,267

)(11,616,445

()3,317,901

خسائر (أرباح) إكتوارية عن التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

6,247,982

()3,749,477

الرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

56,480,888

54,182,936

مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين

تحليل حساسية التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة بشأن التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في  31ديسمبر:
معدل الزيادة في الرواتب
مستوى حساسية االفتراضات

 .16التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وصف عام
تــم تقديــم وصــف عــام عــن طبيعــة برنامــج التزامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن والسياســة المحاســبية الخاصــة بإثبــات
األربــاح والخســائر االكتواريــة فــي اإليضــاح  2-3حــول القوائــم الماليــة الموحــدة.
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معدل الزيادة في الرواتب

4.4%

3%

مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2017

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
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2017
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معدل الخصم

زيادة بواقع 1%

نقص بواقع 1%

زيادة بواقع 1%

نقص بواقع 1%

بالريال سعودي

بالريال سعودي

بالريال سعودي

بالريال سعودي

2018

58,840,213

54,265,395

54,360,180

58,760,094

2017

54,724,765

53,641,107

46,859,425

54,518,352

وفقــا لطريقــة يتــم بموجبهــا توقــع األثــر علــى التــزام المنافــع المحــددة للموظفيــن نتيجــة
ً
تــم تحديــد تحليــل الحساســية أعــاه
التغيــرات المعقولــة فــي االفتراضــات األساســية التــي تحــدث فــي نهايــة الفتــرة الماليــة .يعتمــد تحليــل الحساســية علــى حــدوث
تغيــر فــي االفتراضــات الهامــة ،مــع بقــاء كافــة االفتراضــات األخــرى ثابتــة .إن تحليــل الحساســية قــد ال يكــون مؤشــراً علــى وجــود
تغيــر فعلــي فــي التــزام المنافــع المحــددة حيــث أنــه مــن غيــر المحتمــل أن تحــدث التغيــرات فــي االفتراضــات بصــورة منفصلــة عــن
بعضهــا البعــض.
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 .17رأس المال

 .21اإليرادات من العقود مع العمالء

يتكــون رأســمال الشــركة المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل مــن  100مليــون
ســهم ،قيمــة كل ســهم  10ريــال ســعودي ( 100 :2017مليــون ســهم ،قيمــة كل
ســهم  10ريــال ســعودي).

فيما يلي تفصيل إليرادات المجموعة من العقود مع العمالء خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

 .18االحتياطي النظامي

2018

وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة ،يجــب علــى الشــركة تحويــل  10%مــن صافــي دخــل
الســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ مجمــوع هــذا االحتياطــي  30%مــن رأس
المــال .وقــد بلــغ رصيــد اإلحتياطــي النظامــي  50%مــن رأس المــال بســبب التحويــات
فــي الســنوات الســابقة ،قــررت الشــركة التوقــف عــن التحويــل .إن هــذا االحتياطــي غيــر
قابــل للتوزيــع.

الضيافة

إدارة العقارات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

غرف

222,948,733

-

222,948,733

أطعمة ومشروبات

115,655,268

-

115,655,268

إيرادات فندقية أخرى

14,196,573

-

14,196,573

-

5,389,534

5,389,534

352,800,574

5,389,534

358,190,108

نوع البضاعة أو الخدمة:

أتعاب إدارة

 .19االحتياطي االتفاقي

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة ،تقــوم المجموعــة بتحويــل  5%مــن صافــي دخلهــا
الســنوي إلــى االحتياطــي االتفاقــي ونظــراً للتحويــات فــي الســنوات الســابقة ،فقــد
قــررت الشــركة التوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل.

توقيت إثبات اإليرادات

 .20اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها
فــي  8أغســطس  ،2018اعتمــد مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا
 25مليــون ريــال ســعودي (بواقــع  0.25ريــال ســعودي للســهم) عــن النصــف األول مــن
عــام .2018
فــي  26فبرايــر  ،2018اعتمــد مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا
 30مليــون ريــال ســعودي (بواقــع  0.3ريــال ســعودي للســهم) عــن النصــف الثانــي مــن
عــام  .2017وفــي  12ســبتمبر  ،2017اعتمــد مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة
مرحليــة قدرهــا  40مليــون ريــال ســعودي (بواقــع  0.40ريــال ســعودي للســهم) عــن
النصــف األول مــن عــام  .2017تــم إعتمــاد هــذه التوزيعــات ،باإلضافــة إلــى مكافــأة
أعضــاء مجلــس اإلدارة وقدرهــا  1.8مليــون ريــال ســعودي مــن قبــل الجمعيــة العامــة
المنعقــدة بتاريــخ  29مــارس .2018
فــي  7فبرايــر  ،2017اعتمــد مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة قدرهــا 45
مليــون ريــال ســعودي (بواقــع  0.45ريــال ســعودي للســهم) عــن النصــف الثانــي مــن
عــام  .2016تــم اعتمــاد هــذه التوزيعــات باإلضافــة إلــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة
والبالغــة  1.8مليــون ريــال ســعودي مــن قبــل الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد
بتاريــخ  20إبريــل .2017

خدمات محولة على مدى الزمن

237,145,306

5,389,53

242,534,840

بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

115,655,268

-

115,655,268

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

352,800,574

5,389,534

358,190,108

الضيافة

إدارة العقارات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

غرف

249,126,029

-

249,126,029

أطعمة ومشروبات

131,412,756

-

131,412,756

إيرادات فندقية أخرى

14,576,041

-

14,576,041

-

6,349,845

6,349,845

395,114,826

6,349,845

401,464,671

2017
نوع البضاعة أو الخدمة:

أتعاب إدارة
إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

توقيت إثبات اإليرادات

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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خدمات محولة على مدى الزمن

263,702,070

6,349,845

270,051,915

بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

131,412,756

-

131,412,756

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

395,114,826

6,349,845

401,464,671

151

 .23المصاريف العمومية واإلدارية

 .22تكلفة اإليرادات
2018

2017

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب وما في حكمها

146,043,129

145,352,237

رواتب وما في حكمها

19,297,325

18,301,095

إستهالك (إيضاح )11

63,388,194

60,438,397

استهالك (إيضاح )11

4,024,695

3,627,348

أطعمة ومشروبات

32,842,131

38,235,631

اشتراكات

2,818,892

2,218,061

مستلزمات تشغيل

23,343,443

27,480,634

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

2,350,000

2,350,000

منافع عامة

20,859,766

20,534,120

أتعاب مهنية

2,470,313

1,871,153

إيجارات

17,932,607

15,096,914

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )6

1,684,780

1,294,052

أنشطة إعالنية وترويجية

12,479,810

13,637,379

ضيافة

1,901,930

1,736,247

أتعاب خدمات وتشغيل

10,072,937

12,823,147

تدريب

1,039,238

341,811

إصالح وصيانة

8,269,172

9,281,235

كهرباء وماء وهاتف

489,959

408,696

عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

4,742,482

4,606,778

تأمين

501,559

509,214

مخصص مخزون بطيء الحركة (إيضاح )9

1,172,378

905,510

مصاريف توظيف

424,536

408,136

صيانة

237,122

173,775

أمن وحراسة

1,154,483

982,118

مصاريف ترفيه

120,000

120,000

أخرى

3,680,927

3,718,514

أخرى

133,083

139,840

345,981,459

353,092,614

37,493,432

33,499,428

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

152

153

 .24االرتباطات وااللتزامات المحتملة
1 .1االرتباطات الرأسمالية
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018كان لــدى المجموعــة ارتباطــات رأســمالية قدرهــا  129مليــون ريــال ســعودي
( 273.5 :2017مليــون ريــال ســعودي) بشــأن مشــاريع تحــت االنشــاء.

2 .2االلتزامات المحتملة
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018أصــدرت المجموعــة خطابــات ضمــان قدرهــا  38,9مليــون ريــال ســعودي ( 39.2 :2017مليــون
ريــال ســعودي) .ال تحمــل هــذه الضمانــات أي تأمينــات نقديــة.

ﻋﻼوة علــى ذلــك ،كانــت المجموعــة طرفــاً فــي قضيــة قانونيــة ضــد مؤجــر ("المؤجــر") بســبب زﯾﺎدة قيمــة اإليجــار لممتلــكات
اســتأجرتها المجموعــة للفتــرة مــن  2009إﻟﯽ "( 2014الفتــرة") .صــدر بتاريــخ  28نوفمبــر  ،2018قــرار نهائي غير قابل لإلســتئناف
مــن المحكمــة ألــزم المجموعــة بدفــع مبلــغ  14.3مليــون ريــال ســعودي عــن الممتلــكات التــي اســتأجرتها خــال الفتــرة المشــار
إليهــا أعــاه .كانــت المجموعــة قــد جنبــت مخصــص بمبلــغ  6,9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنوات الســابقة مقابــل االلتزامــات
المحتملــة عــن هــذه القضيــة .قامــت المجموعــة خــال العــام الحالــي وبعــد صــدور قــرار المحكمــة النهائــي بتحميــل مبلــغ 7,4
مليــون ريــال ســعودي علــى قائمــة الدخــل الموحــدة كأعبــاء إضافيــة عــن هــذه القضيــة.

4 .4إرتباطات عقود اإليجارات التشغيلية
المجموعة كمستأجر

فيمــا يلــي بيــان بالحــد األدنــى لمطلوبــات المجموعــة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة إللغــاء كمــا فــي 31
ديســمبر:
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة واحدة

21,670,610

15,250,610

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة واحدة

24,408,710

أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

22,386,293

21,460,000

أكثر من خمس سنوات

22,528,037

14,000,000

69,323,040

35,460,000

3 .3االلتزامات القانونية المحتملة
إن المجموعــة طــرف فــي عــدة قضايــا قانونيــة خــال دورة أعمالهــا العاديــة ويتــم الترافــع بشــأنها .فــي حيــن أنــه ال يمكــن تحديــد
النتائــج النهائيــة لهــذه األمــور بشــكل مؤكــد بنــاء علــى المشــورة مــن المستشــارين القانونيين.

2018

2017

-

 .25الربح األساسي والمخفض للسهم
تــم احتســاب ربــح الســهم األساســي والمخفــض للســنة بقســمة صافــي دخــل الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم
المصــدرة والقائمــة وقدرهــا  100مليــون ســهم خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2018و.2017

 .26إدارة رأس المال
تتمثــل سياســة المجموعــة فــي االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة وذلــك للحفــاظ علــى ثقــة المســتثمرين والدائنيــن والســوق
وكذلــك لمواصلــة التطويــر المســتقبلي لألعمــال.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال باســتخدام نســبة "صافــي الديــن" إلــى "حقــوق الملكيــة" .يتــم احتســاب صافــي الديــن علــى
أنــه القــروض ألجــل والدائنيــن التجارييــن والمبالــغ المســتحقة إلــى الجهــات ذات العالقــة (كمــا هــو ظاهــر فــي قائمــة المركــز المالــي
ناقصــا النقديــة ومــا فــي حكمهــا.
الموحــدة)
ً
تتكون حقوق الملكية من كافة عناصر حقوق الملكية.
فيما يلي صافي الدين الخاص بالمجموعة إلى نسبة حقوق الملكية كما في  31ديسمبر:

أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

96,069,492

93,021,473

2018

2017

أكثر من خمس سنوات

438,643,140

463,361,769

ريال سعودي

ريال سعودي

556,383,242

571,633,852

قروض ألجل

748,016,646

469,749,714

دائنون تجاريون

16,398,327

34,644,795

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

39,445,341

16,686,148

803,860,314

521,080,657

)(139,789,605

()153,206,897

664,070,709

367,873,760

1,810,996,899

1,825,231,594

37%

20%

خــال الســنة الحاليــة ،بــدأت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بالتفــاوض مــع مؤجــر حــول الزيــادة فــي مبلــغ اإليجــار الســنوي ألحــد الفنــادق المؤجــرة.
يبلــغ إجمالــي اإليجــار الســنوي الجديــد  21مليــون ريــال ســعودي ويغطــي الفتــرة مــن  1يوليــو  2018والســنوات الالحقــة .لــم
يتــم اســتكمال نتائــج هــذه المفاوضــات كمــا تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

المجموعة كمؤجر

أبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار تجاريــة .تتــراوح الفتــرات المتبقيــة لعقــود اإليجــار غيــر القابلــة لإللغــاء هــذه بيــن ســنة إلــى خمــس
وفقــا للظــروف الســائدة فــي
ً
ســنوات .تتضمــن كافــة العقــود بنــد يتيــح للمجموعــة زيــادة قيمــة اإليجــار علــى أســاس ســنوي
الســوق.
فيمــا يلــي بيــان بالحــد األدنــى لإليجــارات المســتقبلية المســتحقة القبــض بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية غيــر القابلــة لإللغــاء
كمــا فــي  31ديســمبر:

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018
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 .27األدوات المالية
1 .1سياسات وأهداف إدارة مخاطر األدوات المالية

المدينون التجاريون

تخضــع المجموعــة لمخاطــر ماليــة مختلفــة بســبب أنشــطتها وتشــمل :مخاطــر الســوق (بمــا فــي ذلــك مخاطــر العمــات
ومخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العمــوالت) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .يركــز برنامــج إدارة
المخاطــر الكلــي للمجموعــة علــى التنبــؤ باألســواق الماليــة ،ويســعى إلــى التقليــل مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء
المالــي للمجموعــة.
إن اإلدارة العليــا هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر .تشــتمل األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة
علــى األرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل واالســتثمارات والمدينــون التجاريــون والمبالــغ المســتحقة مــن  /إلــى
األطــراف ذات العالقــة والقــروض ألجــل والدائنــون التجاريــون .تــم اإلفصــاح عــن طــرق اإلثبــات الخاصــة المتبعــة فــي السياســات
المحاســبية المتعلقــة بــكل بنــد .تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتــدرج بالصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة وذلــك عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم لمقاصــة المبالــغ المســجلة أو عنــد وجــود نيــة لــدى المجموعــة للتســوية علــى
أســاس الصافــي ،أو تحقيــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي آن واحــد.

2 .2مخاطر السوق
تمثــل مخاطــر الســوق المخاطــر الناتجــة عــن تأثيــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدالت
األربــاح وأســعار األســهم علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة األدوات الماليــة الخاصــة بهــا .ويتمثــل الهــدف مــن إدارة مخاطــر
الســوق فــي إدارة ومراقبــة التعرضــات لمخاطــر الســوق ضمــن حــدود مقبولــة ،مــع تحســين العائــد.

3 .3مخاطر العمالت
تمثــل مخاطــر العمــات المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار العمــات األجنبيــة .يتــم
إجــراء معامــات المجموعــة بشــكل رئيســي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .حيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي
مثبــت مقابــل الــدوالر األمريكــي ،فــإن مخاطــر العمــات ال تمثــل مخاطــر هامــة.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت األجنبية عن كثب وبشكل مستمر.

وفقــا للسياســة المحــددة مــن قبــل المجموعــة وكذلــك اإلجــراءات والضوابــط
ً
يتــم إدارة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالعمــاء
الرقابيــة ذات الصلــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالعمــاء .كمــا يتــم تقويــم الجــودة االئتمانيــة للعمــاء علــى أســاس
تصنيفــات ائتمانيــة شــاملة وحــدود ائتمــان فرديــة محــددة وفقــا لهــذا التقويــم.
تقــوم المجموعــة بقيــاس المدينيــن التجارييــن ناقصــا المخصــص لقــاء خســائر االئتمــان المتوقعــة .وبالنســبة للمدينيــن التجاريين،
تســتخدم المجموعــة الطريقــة المبســطة عنــد احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة.
بــدال مــن ذلــك بإثبــات مخصــص خســارة
عليــه ،ال تقــوم المجموعــة بمتابعــة التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان ،ولكــن تقــوم
ً
ـاء علــى خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة موحــدة .قامــت المجموعــة بإنشــاء
بنـ ً
ـتنادا إلــى الخبــرة الســابقة فــي خســائر االئتمــان ،والتــي يتــم تعديلهــا بالعوامــل المســتقبلية الخاصــة
مصفوفــة مخصصــات اسـ ً
بالمدينيــن والبيئــة االقتصاديــة (انظــر إيضــاح .)6
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018فــإن أكثــر مــن  )36% :2017( 22%مــن عمــاء المجموعــة هــم مــن الشــركات ،وتــم إثبــات خســارة
االئتمــان المتوقعــة لقــاء هــؤالء العمــاء بمبلــغ  3,3مليــون ريــال ســعودي ( 3.4 :2017مليــون ريــال ســعودي).
ـرادا
وعنــد مراقبــة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالعمــاء ،يتــم تجميــع العمــاء وفقــا لخصائصهــم االئتمانيــة ،ســواء كانــوا أفـ ً
أو شــركات ،وكذلــك موقعهــم الجغرافــي ومجــال عملهــم وتاريــخ تعاملهــم مــع المجموعــة ووجــود صعوبــات ماليــة ســابقة.

6 .6مخاطر السيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات
الماليــة .قــد تنشــأ مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي مــا بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .يتــم إدارة
مخاطــر الســيولة وذلــك بالتأكــد المســتمر مــن توفــر األمــوال الكافيــة مــن خــال التســهيالت االئتمانيــة الملتــزم بهــا للوفــاء بــأي
التزامــات مســتقبلية.
يتمثــل هــدف المجموعــة فــي الحفــاظ علــى تــوازن بيــن اســتمرارية ومرونــة التمويــل وذلــك مــن خــال اســتخدام الحســابات
المكشــوفة لــدى البنــوك والقــروض.

4 .4مخاطر أسعار العموالت
تمثــل مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العمــوالت التعرضــات لمختلــف المخاطــر الناتجــة عــن أثــر التقلبــات
فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالــي الموحــد والتدفقــات النقديــة الموحــدة للمجموعــة .تتعــرض
المجموعــة بشــكل رئيســي لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن القــروض ألجــل الخاصــة بهــا .تديــر المجموعــة أنشــطتها التمويليــة
مــن خــال تحســين النقديــة المتاحــة وتقليــل االقتــراض ومراقبــة مســتويات أســعار العمــوالت علــى الــدوام.

5 .5مخاطر االئتمان
تمثــل مخاطــر االئتمــان المخاطــر الناتجــة عــن إخفــاق الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة مــا أو عقــد مــع
عميــل ممــا يــؤدي إلــى تكبــد خســارة ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان بشــأن المدينيــن التجارييــن والنقديــة ومــا فــي
حكمهــا والمبالــغ المســتحقة مــن الجهــات ذات العالقــة كمــا فــي  31ديســمبر:

يلخــص الجــدول التالــي اســتحقاق المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة علــى أســاس الدفعــات التعاقديــة غيــر المخصومــة
كمــا فــي  31ديســمبر:
 3إلى  12شهر

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

قروض ألجل

92,491,060

655,525,586

748,016,646

دائنون تجاريون

16,398,327

-

16,398,327

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

39,445,341

-

39,445,341

148,334,728

655,525,586

803,860,314

 3إلى  12شهر

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

37,491,064

432,258,650

469,749,714

-

34,644,795
16,686,148
521,080,657

2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

139,226,155

152,687,497

مدينون تجاريون

104,053,300

84,313,392

مستحق من أطراف ذات عالقة

22,250,094

21,757,752

قروض ألجل

265,529,549

258,758,641

دائنون تجاريون

34,644,795

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

16,686,148

-

88,822,007

432,258,650

2017

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.

الـتـقـريـر السنـوي لـعـام 2018

156

157

 .28القيمة العادلة لألدوات المالية

 .29اعتماد القوائم المالية الموحدة

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم اســتالمه عنــد بيــع موجــودات مــا أو ســداده عنــد تحويــل مطلوبــات مــا بموجــب معاملــة
نظاميــة تتــم بيــن متعامليــن فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .تتكــون األدوات الماليــة مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة.
تتكــون الموجــودات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل واالســتثمارات والمدينيــن
التجارييــن والمبالــغ المســتحقة مــن الجهــات ذات العالقــة ،بينمــا تتكــون مطلوبــات المجموعــة مــن القــروض ألجــل والدائنيــن
التجارييــن والمبالــغ المســتحقة إلــى الجهــات ذات العالقــة.

تــم اعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس
اإلدارة بتاريــخ  7رجــب 1440ه ـ (الموافــق 14 :مــارس .)2019

تبيــن لــإدارة بــأن القيمــة العادلــة لألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل واالســتثمارات والمدينيــن التجارييــن والمبالــغ
المســتحقة مــن الجهــات ذات العالقــة والقــروض ألجــل والدائنيــن التجارييــن والمبالــغ المســتحقة إلــى الجهــات ذات العالقــة تقــارب
القيمــة الدفتريــة لهــا بصــورة كبيــرة نظــراً لتواريــخ االســتحقاق قصيــرة األجــل لهــذه األدوات.

الموجودات المالية
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7,000,000

7,000,000

الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
مدينون تجاريون

104,053,300

84,313,392

مستحق من أطراف ذات عالقة

22,250,094

21,757,752

إجمالي الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

126,303,394

106,071,144

إجمالي الموجودات المالية

133,303,394

113,071,144

إجمالي الموجودات المالية المتداولة

126,303,394

106,071,144

7,000,000

7,000,000

133,303,394

113,071,144

إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة

المطلوبات المالية
2018

2017

ريال سعودي

ريال سعودي

المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
دائنون تجاريون

16,398,327

34,644,795

قروض ألجل

748,016,646

469,749,714

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

39,445,341

16,686,148

إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

803,860,314

521,080,657

إجمالي المطلوبات المالية المتداولة

148,334,728

88,822,007

إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة

655,525,586

432,258,650

803,860,314

521,080,657
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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

