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يســعدنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي
لشــركة «دور للضيافــة» وقوائمهــا الماليــة
لعــام 2019م.
الســادة المســاهمين ،حققــت «دور للضيافــة»
هــذا العــام إنجــازات جديــدة متميــزة وطموحــة
تضــاف إلــى ســجل إنجــازات الشــركة المتتاليــة،
وذلــك فــي إطــار تنفيــذ اســتراتيجية التوســــع
فــــي التطويــــر والتشــــغيل الفندقــي والعقــاري،
ومواكبــة متطلبــــات الســــوق والتطــورات
الســريعة الحاصلــة ،وبمــــا ينســــجم مــــع أهــــداف
رؤيــــة المملكــــة 2030م.
أظهــرت النتائــج الماليــة للشــركة لعــام 2019م
تطــوراً فــي إيــرادات الشــركة التشــغيلية ،حيــث
بلــغ إجمالــي اإليــرادات ( )553مليــون ريــال
ً
مســجلة بذلــك ارتفاعــاً وقــدره ( )99.7مليــون
ريــال وبنســبة زيــادة ( )22%عــن العــام الســابق،
كمــا بلــغ صافــي الربــح التشــغيلي لعــام 2019م
( )76.2مليــون ريــال بزيــادة وقدرهــا ()6.7
مليــون ريــال عــن العــام الســابق 2018م وذلــك
بســبب دخــول منشــآت فندقيــة وعقاريــة جديدة
للتشــغيل ،باإلضافــة إلــى اإلنتهــاء مــن تجديــد
بعــض الفنــادق التابعــة للشــركة.

مــن خــال التوقيــع علــى مذكــره تفاهــم مــع
الهيئــة العامــة لألوقــاف إلنشــاء شــركة خاصــة
لتطويــر بــرج فندقــي مــن فئــة  5نجــوم بالقــرب
مــن المســجد النبــوي الشــريف وكذلــك مــن
خــال توقيــع عقــود اســتئجار وإدارة وتشــغيل
 3فنــادق مــع شــركة مشــروع المناخــة الحضــري
للتنميــة تحــت عالمــة «مــكارم» تقــع جميعهــا
فــي المنطقــة المركزيــة فــي المدينــة المنــورة
وقريبــة مــن المســجد النبــوي الشــريف.

ختامــاً يشــرفنا أن نوجــه جزيــل شــكرنا وامتناننــا
لشــركائنا األعــزاء علــى والئهــم للشــركة
ولمســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المتواصــل
لنــا ،وإلــى كوادرنــا المؤهلــة علــى إخالصهــم
وجهدهــم الــدؤوب لتحقيــق أهــداف الشــركة،
فمــا كان لــكل هــذه اإلنجــازات أن تتحقــق
لــوال فضــل اللــه تعالــى ،ثــم تضافــر جهــود
الجميــع ،وســنبقى نتطلــع إلــى اســتمرارية
تطويــر األداء والكفــاءة لتحقيــق جميــع أهــداف
الشــركة االســتراتيجية.

وكمــا أننــا نجحنــا فــي تنفيــذ هدفنــا االســتراتيجي
فــي تنميــة حصتنــا فــي ســوق اإليــواء المحلــي
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
مــن خــال االســتحواذ علــى  60%مــن شــركة
«نــزل شــدا الفندقيــة» ،والتــي مــن خاللهــا َ
تمكَّ نا مجلس اإلدارة
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السالم
الســادة مســاهمي شــركة دور للضيافةّ ،
عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه ،وبعد:

شــهد العــام 2019م اســتمرار الشــركة فــي مــن الدخــول للمــرة األولــى فــي ســوق الوحــدات
التوســع مــن خــال افتتــاح عــدد مــن الفنــادق الســكنية المفروشــة عاليــة الجــودة.
الجديــدة ،وتــم طــرح مفاهيــم ورؤى جديــدة،
وتطويــر للعمليــات والخدمــات ،فقــد تــم إضافـــة إلـــى ذلــك ،فقــد أتممنــا تأجيــر المرحلتيــن
ٍ
بحمداللــه افتتــاح فنــدق «ماريــوت» وشــقق الرابعــة والخامســة مـــن مشـــروع «داراق»
«ماريــوت» الفندقيــة فــي حــي الســفارات ،فــي الســـكني الفاخــــر فــــي حــــي الســــفارات بالريــــاض
الريــاض ،والــذي حصــد العديــد مــن الجوائــز ومــن وهــــو مشــــروع نوعــــي ضمــــن فئــــة المجمعــــات
أهمهــا شــهادة الريــادة الذهبيــة فــي تصميمــات الســـكنية علـــى مســـتوى المملكـــة.
الطاقــة والبيئــة .LEED
وفــي خضــم ســعينا الــدؤوب لخلــق بيئــة عمــل
وفــي ضــوء اســتراتيجيتنا للنمــو بعالمتنــا متميــزة فقــد تمكنّ ــا مــن أن نكــون أحــد الفائزيــن
الفندقيــة «مــكارم» ،فقــد تمكّ نــا مــن دخــول بجائــزة أفضــل بيئــة عمــل لعــام 2019م مــن
ســوق المدينــة المنــورة مــن أوســع أبوابــه ،مؤشــر . Great Place to Work
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األستاذ/
بدر بن عبدالله العيسى

األستاذ/
مصعب بن سليمان المهيدب
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جهاد بن عبدالرحمن القاضي
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عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/
عـبدالله بن محمد العيسى

األستاذ/
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الدكتور/
صالح بن علي الهذلول

األستاذ/
طالل بن عبدالمحسن المالفخ

األستاذ/
إبراهيم بن علي العبود

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

(ممثل شركة مجموعة النفيعي لالستثمار)

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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نبذة عن الشركة

نبذة عن الشـركة

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

شركة دور للضيافة ،هي شركة مساهمة عامة رائدة متخصصة في
مجال الضيافة تأسست عام 1976م في المملكة العربية السعودية،
وتتميز بسجلها الحافل وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها عبر عقود في
إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق والمجمعات السكنية ،في جميع أنحاء
منشأة تتنوع
ً
وتضم محفظة الشركة 28
المملكة العربية السعودية،
ّ
بين منشآت فندقية ومجمعات سكنية.

تأسست عام

1976
28

منشـأة تتنـوع بين منـشـــآت
فندقية ،ومجمعات سكنية

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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اإلفصاح والشفافية
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نبذة عن الشركة

رؤيتنا

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

أن نكون الشريك األفضل في مجال
الضيافة في االستثمار والتطوير
والتشغيل الفندقي والعقاري في
المملكة ،وفقاً لمقاييس عالمية
وروح محلية.

اإلفصاح والشفافية

ﻣﻘــــﺎﻳﻴﺲ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

روح
ﻣﺤــــــﻠﻴﺔ
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نبذة عن الشركة

 1.1
النشاط الرئيسي

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

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

اإلفصاح والشفافية

01

اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل
واالستثمار والشراء والمشاركة
واالستئجار واإليجار للفنادق والمطاعم
واألجنحة الفندقية واإلستراحات ومراكز
الترفيه ووكاالت السفر والسياحة
والشواطئ الخاصة على إختالف
مستوياتها وأحجامها في المدن
والطرق العامة والمناطق السياحية.
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03

تقديم الخدمات للمعتمرين وزوار
المسجد النبوي الشريف.

02

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.

04

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

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

06

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

18

نبذة عن الشركة

 1.2
التوجه االستراتيجي

 1.3
الهيكل التنظيمي

قطاع األعمال
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البيانات المالية ونتائج األعمال

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

اإلفصاح والشفافية

•متابعة تنفيذ خطة النمو في محفظة المنشآت المملوكة للشركة ،والتي تركز
على تطوير مجموعة من الفنادق التي سيتم إدارتها تحت عالمات تجارية عالمية
في عدد من المدن المستهدفة ،ومشاريع التوسع في عدد من المنشآت
االستراتيجية القائمة حالياً  ،باإلضافة إلى تطوير المجمعات السكنية الفاخرة في
مواقع مميزة.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
واﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت

ﻟﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

•التوسع في انتشار عالمة «مكارم» المخصصة ألسواق مكة المكرمة والمدينة
وصوال إلى  10,000غرفة بحلول عام .2028
المنورة
ُ
•التوسع في انتشار عالمات «شدا» التي تقدم تجارب الضيافة التراثية بأسلوب
معاصر ضمن قطاع الشقق المخدومة والفنادق المتوسطة والتي جرى اتمام
عملية االستحواذ على حصة أغلبية فيها مطلع العام ،لتنتشر في مختلف
وصوال إلى ما يزيد على  3,400غرفة بحلول عام .2025
مناطق المملكة
ُ

•كما تعمل الشركة حالياً على وضع خطة لتطوير منتجات اإليواء التي تستهدف
الطلب السياحي المتوقع في مجموعة من الوجهات السياحية في المملكة.

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

•التركيز على تطوير نموذج األعمال لزيادة الكفاءة وبناء القدرات بما يخدم خطط
التوسع ويعزز من ربحية الشركة في ظل التغيرات في بيئة األعمال وارتفاع
تكاليف التشغيل ،وتبني أفضل المعايير الفنية وأنظمة إدارة الجودة واستطالع
فرص الرقمنة ( )digitizationضمن نموذج األعمال بما يعزز أداء العمليات ويطور
تجارب الضيوف والعمالء.

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺗﺼﺎل

اﻷﺻﻮل واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
واﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ
واﻟﻌﻘﺎري

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ

اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

وﺣﺪات ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

20

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

 1.4
أبرز األحداث في
عام 2019م

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 2019م:

البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

03
01

06

توقيع عقود استئجار
وإدارة وتشغيل  3فنادق
في المدينة المنورة

حصد  9جوائز في
هوريكا 2019

شركة دور للضيافة
تشارك في سوق السفر
العربي 2019م

04

07

10

افتتاح فندق ماريوت
وشقق ماريوت الفندقية
حي السفارات

االستحواذ على  60%من
شركة«نزل شدا الفندقية»

02

05

تكريم دور للضيافة ضمن
برنامج «النساء القادة»
لمساهمتها في تمكين
النساء السعوديات

توقيع اتفاقية لتشغيل
فندق  5نجوم في
جبل الكعبة

جائزة أفضل بيئة عمل
لعام 2019م من مؤشر
Great Place to Work

توقيع مذكرة تفاهم مع
الهيئة العامة لألوقاف

09

08

مؤتمر االستثمار الفندقي
السعودي لعام 2019م

11

مؤتمر االستثمار العربي
الفندقي في رأس الخيمة
لعام 2019م

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

02

توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لألوقاف

اإلفصاح والشفافية

01

وقعت شركة دور للضيافة مذكرة تفاهم استراتيجية مع الهيئة العامة
ّ
لألوقاف بهدف إنشاء شركة خاصة لتطوير برج فندقي من فئة 5
نجوم في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة؛ حيث سيتم استئجار
مربعا ،لتطوير وتشغيل الفندق تحت عالمة
عقار بمساحة 1,379متراً
ً
«مكارم» ،العالمة الفندقية السعودية التابعة لشركة دور للضيافة
والمتخصصة في خدمة ضيوف المدن المقدسة في المملكة
العربية السعودية.

افتتاح فندق ماريوت وشقق ماريوت
الفندقية حي السفارات
دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر
بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض افتتاح
مشروع فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية
في حي السفارات بالرياض ،والذي يمثّ ل أبرز مشاريع
ً
مضيفة
قطاع الضيافة بالمملكة وأكثرها تطوراً
بذلك إنجازاً آخر إلى محفظتها المميزة.

03

توقيع عقود استئجار وإدارة وتشغيل
 3فنادق في المدينة المنورة
وقعت شركة دور للضيافة عقود استئجار وإدارة
وتشغيل  3فنادق في المنطقة المركزية بالمدينة
المنورة مع شركة مشروع المناخة الحضري
للتنمية ،وستقوم دور عبر ذراعها التشغيلي
«مكارم» بإدارة وتشغيل هذه الفنادق التي تقع
في مشروع حضري متميز قريب من المسجد
النبوي الشريف ،تضم هذه الفنادق  1,365غرفة
من المقرر افتتاحها على مرحلتين األولى في عام
2021م والثانية في عام 2022م.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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نبذة عن الشركة

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

01

25

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

04

االستحواذ على  60%من شركة
«نزل شدا الفندقية»

اإلفصاح والشفافية

06

تم االستحواذ على  60%من شركة «نزل شدا الفندقية» ،والتي
ستعزز من موقع شركة دور في قطاع الضيافة عبر توسعة محفظتها
االستثمارية ،والدخول للمرة األولى في مسيرتها العريقة في فئة
الشقق الفندقية.

حصد  9جوائز في هوريكا 2019

احتفلت شركة دور للضيافة بتحقيق عدد من موظفيها نجاحاً
باهراً وفوزهم بـ 9جوائز وشهادات تقدير في مجال فنون
الطهي ،أثناء مشاركتهم في معرض هوريكا 2019م ،الذي
استضافته مدينة الرياض بين  26و 28نوفمبر الماضي.

05

توقيع اتفاقية لتشغيل فندق  5نجوم
في جبل الكعبة

وقعت شركة دور للضيافة ،إتفاقية تعاون الستئجار وإدارة
وتشغيل فندق من فئة  5نجوم في منطقة جبل الكعبة
بالعاصمة المقدسة والذي يتم تشييده بجوار الحرم المكي
الشريف .وتهدف «مكارم» من خالل تشغيلها لهذا الفندق،
الذي سيحمل اسم فندق «مكارم جبل الكعبة» الذي يحتوي
على  416غرفة ويتألف من  20طابقاً إلى تعزيز خطتها
التوسعية المتمثلة في زيادة محفظتها لتصل إلى 10,000
غرفة في المدن المقدسة بحلول عام 2028م تماشياً مع
رؤية المملكة .2030

26

27

07

تكريم دور للضيافة ضمن برنامج
«النساء القادة» لمساهمتها في
تمكين النساء السعوديات
دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

كرمت وزارة العمل والتنمية االجتماعية شركة
ّ
دور للضيافة ،لمشاركتها في برنامج «النساء
القادة» ،الذي عقد بتاريخ  26نوفمبر 2019م
في العاصمة السعودية الرياض ،واستضافت
وزارة العمل الحدث بالتعاون مع جامعة
األميرة نورة ،ومعهد إنسياد الفرنسي ،وذلك
بحضور معالي األستاذ أحمد بن سليمان
الراجحي ،وزير العمل والتنمية االجتماعية.

09

شركة دور للضيافة تشارك في
سوق السفر العربي 2019م

شاركت فنادق مكارم في الدورة السادسة والعشرين لمعرض
سوق السفر العربي الذي عقد في دبي ،حيث أعلنت خالله
عن خطتها التوسعية االستراتيجية لزيادة محفظتها في مكة
المكرمة والمدينة المنورة ،من خالل زيادة عدد الغرف التي
تشغلها مكارم إلى  10,000غرفة بحلول عام .2028

08

جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2019م
من مؤشر Great Place to Work
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 نجحت
الشركة بأن تكون أحد الفائرين بجائزة أفضل بيئة عمل لعام
2019م ،حسب مؤشر  Great Place to Workالعالمي.
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01

29

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

10

11

مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي
لعام 2019م

مؤتمر االستثمار العربي الفندقي
في رأس الخيمة لعام 2019م

استضافت الشركة مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي
لعام 2019م إنطالقاً من رعايتها كشريك استراتيجي في
تم عرض أحدث الفرص
فندق ماريوت حي السفارات .حيث ّ
االستثمارية في قطاع الضيافة ،بحضور أكثر من  300شخص
من الخبراء في هذا المجال من منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

شاركت دور للضيافة بصفتها راعياً بالتينياً لـ«المؤتمر العربي
ويعد هذا المؤتمر من المؤتمرات البارزة
لالستثمار الفندقي»،
ّ
رواد
في القطاع الفندقي اإلقليمي ،وتشارك فيه نخبة من ّ
القطاع وقادته في المنطقة.

31
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2 .1منشآت الشركة
 2 .2قطاع المشاريع
2 .3التشغيل الفندقي
2 .4مجتمعات دور
2 .5مجموعة شدا للضيافة
2 .6الموارد البشرية
2 .7تقنية المعلومات
2 .8المسؤولية االجتماعية
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2.1.1
المنشآت المملوكة من قبل الشركة،
والمدارة من قبل مشغلين آخرين

نبذة عن الشركة

2.1.2
المنشآت المملوكة أو المستأجرة،
والمدارة من قبل «مكارم» و«مجتمعات
دور» وشركة «نزل شدا الفندقية»

قطاع األعمال

2.1.3
المنشآت المملوكة للغير ،والمدارة من
قبل « مكارم» و»مجتمعات دور»

البيانات المالية ونتائج األعمال

2.1.4
المنشآت المستثمرة من قبل الشركة،
والمدارة من قبل مشغلين آخرين

اإلفصاح والشفافية

وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

02

 2.1
منشآت
الشركة

يتكون قطاع منشآت شركة دور
للضيافة من  4فئات رئيسية وهي:

33
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 2.1.1المنشآت المملوكة من قبل الشركة،
والمدارة من قبل مشغلين آخرين

35

286

غرفة وجناح
ويقع في مدينة الرياض
المشغل :شركة ماريوت العالمية

01

فندق ماريوت
الرياض

418

غرفة وجناح

من فئة  5نجوم
ويقع في مدينة الرياض
المشغل :شركة ماريوت العالمية

شقق ماريوت
الفندقية

118

جناح

03

وتقع في مدينة الرياض
المشغل :شركة ماريوت العالمية

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

02

فندق كورت يارد الرياض
 -حي السفارات

36

نبذة عن الشركة

01

فندق مكارم
أجياد مكة

411

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

02

2.1.2المنشآت المملوكة أو المستأجرة ،والمدارة من قبل
«مكارم» و«مجتمعات دور» وشركة «نزل شدا الفندقية»

37

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
ويقع في مدينة مكة المكرمة

اإلفصاح والشفافية

قرية مكارم
النخيل

83

فيال

21

شقة فندقية

وتقع في مدينة جدة

فندق هوليداي
إن تبوك

83

غرفة وجناح
من فئة  4نجوم
ويقع في مدينة تبوك

03

43

غرفة وجناح

02

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

02

38

39

البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

04
فندق ماريوت
مطار الرياض

248

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
ويقع بمدينة الرياض

فندق كراون
بالزا قصر الرياض

304

غرفة وجناح
من فئة  4نجوم
ويقع بمدينة الرياض

05

40

06

41

منازل داراق

434

وحدة سكنية

19

وتقع داخل حي السفارات بمدينة الرياض
نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

02

فيال

البيانات المالية ونتائج األعمال

مجمع دور
الشرق السكني

اإلفصاح والشفافية

59 19

فيال

غرفة

ويقع في مدينة الرياض

أول بالزا
(التخصصي سابقاً )

20,000

متر مربع

مركز تجاري يحتوي أكثر من
 20,000متراً مربعاً من المساحات
التأجيرية بمدينة الرياض

07

08

43

42
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08
شدا التنفيذي
السالمة

88

09
شدا لألجنحة
الفندقية – أملج

20

10
شدا لألجنحة
الفندقية – يسمو

22

وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة

وحدة سكنية
وتقع في مدينة أملج

وحدة سكنية
وتقع في مدينة ينبع

11
شدا لألجنحة
الفندقية – الزهراء

50

12
شدا لألجنحة
الفندقية – السالمة

28

13
شدا لألجنحة
الفندقية – الحمراء

29

وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة

وحدة سكنية
وتقع في مدينة جدة

وحدة سكنية

وتقع في مدينة جدة
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 2.1.3المنشآت غير المملوكة ،والمدارة من
قبل « مكارم» و «مجتمعات دور»

45

نبذة عن الشركة
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قطاع األعمال

02

البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

02

فندق مكارم
البيت

270

غرفة وجناح

01

فندق مكارم
أم القرى

336

غرفة وجناح
من فئة  5نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة

من فئة  4نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة

فندق مكارم
منى

294

غرفة وجناح

03

من فئة  4نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة

47

46

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

02

البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

05

مجمع دور
األندلس

30

فيال سكنية مؤثثة

04

ويقع في مدينة جدة

فندق مكارم
الشرفات

104

غرفة وجناح
من فئة  3نجوم
ويقع بمدينة مكة المكرمة

مجمع دور
الروضة

28

فيال سكنية مؤثثة
ويقع في مدينة جدة

06

48

07

مجمع
دور بدر

40

نبذة عن الشركة

فيال سكنية مؤثثة
ويقع في مدينة الرياض

قطاع األعمال
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02

49

البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

مجمع دور
الياسمين

168

وحدة سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة جدة

08

مجمع دور
المعذر

73

فيال سكنية مؤثثة

ويقع في مدينة الرياض

09

50

 2.1.4المنشآت المستثمرة من قبل الشركة،
والمدارة من قبل مشغلين آخرين
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01
فندق ماريوت
حي السفارات

80

غرفة وجناح
ويقع في حي السفارات بمدينة الرياض
المشغل :شركة ماريوت العالمية

شقق ماريوت الفندقية
حي السفارات

140

شقة فندقية
ويقع في حي السفارات بمدينة الرياض
المشغل :شركة ماريوت العالمية

02

52

2.2
قطاع
المشاريع

عد قطاع التطوير الفندقي والعقاري المحور الرئيسي
ُي ّ
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 المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ.
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تم إنجازها خالل العام،
وفيما يلي تفصيل للمشاريع التي ّ
باإلضافة إلى المشاريع تحت التطوير والتنفيذ ،إلى جانب
المشاريع التي مازالت تحت الدراسة والتصميم:
نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

ﺗﺒﻮك

 4مشاريع

البيانات المالية ونتائج األعمال

1.المرحلة الخامسة  Bمن مشروع داراق في
حي السفارات

2.فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية في
حي السفارات
 3.مجمع دور الوادي السكني

1

اﻟﺠﺒﻴﻞ
1

4.مجمع دور طويق السكني

اإلفصاح والشفافية

مشاريع تحت التطوير والتنفيذ
 5مشاريع
1.تطوير شقق فندقية وإضافة صالة مناسبات
لفندق هوليداي إن تبوك
2.تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل
3.تجديد فندق مكارم أجياد مكة

4.توسعة فندق ماريوت مطار الرياض

5.توسعة قرية مكارم النخيل

مشاريع تحت الدراسة والتصميم

اﻷﺣﺴﺎء
1

ﻳﻨﺒﻊ
1

اﻟﺮﻳﺎض
4
1
3

ﻣﻜﺔ
1

ﺟﺪة
1
1

1

 7مشاريع
1.تطوير وتجديد المناطق العامة المرحلة الثانية في
فندق كراون بالزا
2.تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن األحساء
3.تطوير فندق جدة كورت يارد وريزيدنس إن
4.تطوير فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن
5.توسعة فندق مكارم أجياد مكة

6.تصميم مجمع فلل فاخرة (أرض طريق الملك خالد
بمدينة الرياض)
7.تطوير مجمع دور الهدا بمدينة الرياض

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﺠﺰة

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

 2.3
التشغيل
الفندقي

تمثل 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 :مجموعة
فنادق انتركونتيننتال  IHGوماريوت العالمية

البيانات المالية ونتائج األعمال
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اإلفصاح والشفافية

56

نبذة عن الشركة

 2.3.1التوسع االستراتيجي:

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

سعت إدارة التشغيل الفندقي في عام 2019م إلى تنمية
محفظتها من فنادق «مكارم» في المدن المقدسة .وذلك بتعزيز
حضورها في مدينة مكة المكرمة بزيادة  416غرفة ،وكذلك
دخول سوق المدينة المنورة بإضافة  1,765غرفة في المنطقة
المركزية وقريبة من المسجد النبوي الشريف .وعلى صعيد آخر
فقد أوشك االنتهاء من العمل على إضافة  100غرفة كتوسعة
لفندق ماريوت مطار الرياض ،كما سيتم افتتاح فندق هوليداي إن
الجبيل بالمنطقة الشرقية الذي يحتوي على  144غرفة.

ﺗﺒﻮك

 83ﻏﺮﻓﺔ

اﻟﺠﺒﻴﻞ

 144ﻏﺮﻓﺔ

اإلفصاح والشفافية

%110
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة
ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻐﺮف

2425

اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

المنشآت الحالية

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

 552ﻏﺮﻓﺔ
100ﻏﺮﻓﺔ

 1765ﻏﺮﻓﺔ

ﻣﻜﺔ

ﺟﺪة

 143ﻏﺮﻓﺔ

 1415ﻏﺮﻓﺔ
 416ﻏﺮﻓﺔ

2193

اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
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فندق مكارم أجياد (مكة)

منتجع مكارم النخيل (جدة)

فندق مكارم أم القرى (مكة)
فندق مكارم البيت(مكة)

فندق مكارم منى (مكة)

فندق مكارم الشرفات (مكة)

فندق ماريوت مطار الرياض

فندق كراون بالزا قصر الرياض
فندق هوليداي إن تبوك

مجموع عدد الوحدات

المنشآت تحت التطوير

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

عدد الغرف

411
143
336
270
294
104
248
304
83
2193

عدد الغرف

تطوير فندق هوليداي إن الجبيل
(االفتتاح المتوقع )2020

144

توسعة فندق ماريوت مطار
الرياض (االفتتاح المتوقع )2020

100

تطوير مشروع فندق مكارم
جبل الكعبة (مكة) (االفتتاح
المتوقع )2020

416

تطوير مشروع فندق مكارم مع
هيئة األوقاف (المدينة المنورة)

400

تطوير مشروع فنادق مكارم مع
شركة المناخة (المدينة المنورة)

1365

مجموع عدد الوحدات

2425
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نبذة عن الشركة

2.3.2التميز التشغيلي

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

واصلت إدارة التشغيل الفندقي في عام
2019م تعزيز وبلورة الترابط مع ضيوفها،
وتحسين الكفاءة والربحية على الرغم من
زيادة المنافسة والتحديات االقتصادية.
تم استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا
حيث ّ
والتطبيقات في قطاع الضيافة ،للمساهمة
في رفع مستوى كفاءة التشغيل وتحسين
اإليرادات ،إضافة إلى رفع مستوى الرضى
لكل من الضيوف والموظفين على حد سواء،
وفيما يلي موجز ألهم المؤشرات التي ُيعتمد
عليها لتحقيق التميز التشغيلي:

  .أأنظمة حفظ الطاقة
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من خالل أنظمة التحكم والمراقبة
ورفع الوعي حول استهالك الطاقة
والمياه ،تمكنت إدارة التشغيل
الفندقي من تحقيق نسبة حفظ
للطاقة والمياه بواقع  922,458ريال
بنسبة  6.3%عن الميزانية مقارنة
بـ 787,255بنسبة  5.4%عن الميزانية
العام الماضي.

2019

2018

787 5.4%
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

أﻟﻒ رﻳﺎل

6.3% 922
أﻟﻒ رﻳﺎل

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
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نبذة عن الشركة

 .بأنظمة خدمات الضيوف
وقياس األداء

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
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تعمل إدارة التشغيل الفندقي
على قياس أداء خدماتها من خالل
تطبيق مؤشرات وأنظمة تساعد
على رفع مستوى تجربة الضيوف
وفيما يلي نبذة عنها:

اإلفصاح والشفافية

Guest Delight International
التحقق من الجودة

The GuestBook
برنامج الوالء

Fairmas
نظام إدارة اإليرادات

OTA Insight
قاعدة البيانات الذكية إلدارة اإليرادات

IDeaS Revenue Solutions
حلول إدارة الموارد

IcePortal
حلول التوزيع

Winnow
حلول إدارة فائض الطعام

ReviewPro
برنامج تطوير تجربة الضيوف

Peakon
مؤشر ارتباط الموظفين
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نبذة عن الشركة

 2.4مجتمعات دور

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

تتمثّ ل مجتمعات دور الذراع اإلداري والتشغيلي للممتلكات
والمرافق السكنية لشركة دور للضيافة ,والتي من خاللها
يتم تقديم 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.

اإلفصاح والشفافية

صممــت دور للضيافــة عالمتهــا التجاريــة «مجتمعــات دور»
بهــدف إدارة وتشــغيل المشــاريع الســكنية لتقــدم مــن
ـا .تضــم مجتمعــات
خاللهــا منتجــاً ســكنياً مبتكــراً ومتكامـ ً
دور  9مجمعــات ســكنية موزعــة علــى المناطــق الرئيســة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تحتضــن  1,381وحــدة
ســكنية بفئــات وأحجــام متنوعــة ،ومســاحات خضــراء ،ومرافق
رياضيــة وترفيهيــة ،تــدار باحترافيــة عالية.

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.

منازل
داراق

434
وحدة سكنية

مجمع
دور بدر

40
وحدة سكنية

مجمع دور
الشرق

78
وحدة سكنية

مجمع دور
األندلس

30
وحدة سكنية

مجمع دور
الروضة

28
وحدة سكنية

مجمع دور
الياسمين

168
وحدة سكنية

مجمع دور
المعذر

73
وحدة سكنية

مجمع دور
الوادي

66
وحدة سكنية

مجمع دور
طويق

464
وحدة سكنية

مجموع
عدد الوحدات

1381
وحدة سكنية
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نبذة عن الشركة

 2.5مجموعة
شدا للضيافة

تم االستحواذ على  60%من شركة «نزل شدا الفندقية» ،والتي
ستعزز من موقع شركة دور في قطاع الضيافة عبر توسعة محفظتها
االستثمارية ،والدخول للمرة األولى في مسيرتها العريقة في فئة
الشقق الفندقية.

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
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 2.5.1المنشآت
الحالية
شدا التنفيذي – السالمة -جدة

 88غرفة

شدا لألجنحة الفندقية – يسمو – ينبع

 22غرفة

شدا لألجنحة الفندقية – أملج
شدا لألجنحة الفندقية – الزهراء – جدة

 20غرفة
 50غرفة

اإلفصاح والشفافية

شدا لألجنحة الفندقية – السالمة – جدة
شدا لألجنحة الفندقية – الحمراء  -جدة

 28غرفة
 29غرفة

مجموع عدد الوحدات

 237غرفة

أﻣﻠﺞ

 20ﻏﺮﻓﺔ

ﻳﻨﺒﻊ

 104ﻏﺮﻓﺔ

فندق شدا – الكورنيش – جدة

 96غرفة

شدا التنفيذي – الخالدية -جدة

 150غرفة

فندق شدا– الكشاف المسلم  -جدة

 61ﻏﺮﻓﺔ

دﺑﻲ

2.5.2المنشآت قيد
التصميم والتنفيذ
فندق شدا  -السطوة -دبي

ﺗﺒﻮك

 104غرفة
 130غرفة

شدا لألجنحة الفندقية – الريان – الرياض

 50غرفة

شدا لألجنحة الفندقية – تبوك

 61غرفة

شدا لألجنحة الفندقية – الردة – جدة

 140غرفة

فندق شدا– قرطبة  -الرياض

 59غرفة

مجموع عدد الوحدات

 790غرفة

اﻟﺮﻳﺎض

 109ﻏﺮﻓﺔ

 22ﻏﺮﻓﺔ

ﺟﺪة

 195ﻏﺮﻓﺔ
 516ﻏﺮﻓﺔ

اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺸﺂت ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺘﻔﻴﺬ
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

 2.6الموارد
البشرية

 2.6.1التوظيف
والتوطين

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

واصلت الشركة جهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية
القيادية ،وكذلك الطاقات الشابة ،لدعم خططها التوسعية
تم تعيين
واستعداداً لتشغيل المنشآت الجديدة .حيث ّ
 199موظف جديد خالل عام 2019م حوالي  77%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.

اإلفصاح والشفافية

2.6.2التدريب
والتطوير
في إطار سعي شركة دور المستمر لتطوير كفاءات وقدرات
تم تكثيف التدريب لتحقيق أهداف ورؤية الشركة،
موظفيهاّ ،
وذلك من خالل تقديم إجمالي عدد  53دورة تدريبية تلقاها
 956متدرب.

77%

نسبة السعوديين من
إجمالي  199موظف
تم تعيينهم في
عام 2019

53
956
6140
28
26
11

دورة
تدريبة

عدد
المتدربين
إجمالي الساعات
التدريبية

متدربي البرنامج
الصيفي
متدربي برنامج
تمهير

المتدربين المتميزين
الذين تم تعيينهم
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 2.7تقنية
المعلومات
نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
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2.تم عمل اتفاقية موحدة لتقديم خدمة اإلنترنت عن طريق األلياف البصرية
لفنادق الشركة مما يضمن خدمة أفضل للعميل و يزيد من مستوى رضاه عن
الضيافة المقدمة.
3.البدء بتطبيق نظام شامل لألمن السبراني بما يتماشى مع توصيات الهيئة
الوطنية لألمن السبراني.
4.تطبيق نظام التعافي من الكوارث باستخدام التقنيات السحابية للخوادم
المركزية الموجودة في المركز الرئيسي للشركة.

البيانات المالية ونتائج األعمال

5.تطبيق نظام مستودع البيانات المركزي والذي يقوم بتوحيد وتجميع جميع
بيانات الشركة ومن ثم عرضها بأكثر من طريقة لتسهيل اتخاذ القرارات بناء
على معطيات دقيقة وواقعية

 2.6.3مبادرات
تطوير بيئة العمل

اإلفصاح والشفافية

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 في رفع رضى الموظفين ،وبالتالي رفع مستوى
يتم تقديمها لعمالء وضيوف الشركة في كافة
الخدمات التي ّ
المنشآت .وقد نجحت الشركة بأن تكون أحد الفائرين بجائزة
أفضل بيئة عمل لعام 2019م ،حسب مؤشر Great Place to
 Workالعالمي.

 2.6.4التأهيل القيادي
للموظفين والموظفات
استمر تطبيق برنامج التأهيل القيادي للشباب والشابات
«تحسين» بالتعاون مع ماريوت العالمية و جامعة كورنيل
العالمية ،وقد تخرجت مجموعة جديدة ُمتأمل منها االرتقاء
بمستويات الخدمة المقدمة لضيوف الشركة.

كما شاركت الشركة في مبادرة تأهيل القيادات النسائية
و التي نفذتها جامعة األميرة نوره بالتعاون مع INSEAD
 Business schoolالفرنسية الرائدة في مجال إدارة األعمال
و التأهيل القيادي.
ركزت الشركة هذا العام على تطبيق برنامج التعاقب
الوظيفي ، Succession Planningبهدف تأهيل
قيادات الصف األول و الثاني بالشركة لتولي مسؤوليات
ومهام أعلى.

6.تطوير نظام جدار الحماية للبريد اإللكتروني وتصفح اإلنترنت من القراصنة
والتهديدات المتعلقة بالرسائل الفورية مثل البريد العشوائي وبرامج
التجسس والفيروسات.

7.إطالق برنامج التوظيف من خالل موقع الشركة اإللكتروني مما يضمن
سهولة الحصول على المتقدمين األكفاء ومقارنتهم لتكتمل عملية التوظيف
بأعلى احترافية.
8.تطبيق برنامج الدعم الفني والذي يدير جميع طلبات التغيير والتطوير
والمساندة الفنية في القسم.
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حققت الشركة عبر إدارة تقنية
المعلومات عدة إنجازات
تمثلت في تفعيل وإطالق
مبادرات هامة ،أبرزها:

1.تحديث واعتماد السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة تقنية المعلومات.
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نبذة عن الشركة

 2.8المسؤولية
االجتماعية

تفتخر شركة دور للضيافة بأن تكون واحدة
من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية
االجتماعية في المملكة العربية السعودية.

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

يتمثل المنطلق األساسي الذي تقوم عليه
جميع مبادرات المسؤولية االجتماعية في
االستفادة من موارد الشركة ،ومن منشآتها
وخبراتها ،وطاقاتها البشرية ،وتوجيهها لخدمة
وتم تحديد ثالث
المجتمع تحت عالمة «أثر»ّ .
مجاالت رئيسة ضمن االستراتيجية المتبعة في
المسؤولية االجتماعية ،وهي:

اإلفصاح والشفافية

المجال األول:
حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية
المجال الثاني:
تمكين الكوادر الوطنية
المجال الثالث:
دعم األنشطة االجتماعية
تم إنجازه من مبادرات
وفي ما يلي نبذة عن ما ّ
المسؤولية االجتماعية «أثر» خالل عام 2019م:
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73
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

02

البيانات المالية ونتائج األعمال

استضافة المعتمرين الصينيين

اإلفصاح والشفافية

حملة سلة البركة الرابعة
تم خالل شهر رمضان المبارك التبرع بـ270
سلة غذائية لجمعية اإلمام محمد بن سعود،
حيث بلغ وزن كل سلة  17كيلو غرام ،أشرف
على إعدادها وتجهيزها موظفي الشركة.

270

استضافة

56

بالتعاون مع مكتب دعوة الصينيين التابع
للمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد بالنسيم تم
معتمرا من المسلمين الصينيين،
استضافة 56
ً
ضمن مبادرات الشركة في المسؤولية
االجتماعية الستضافة الحجاج والمعتمرين من
المسلمين الجدد والمحتاجين.

معتمرا
ً

سلة غذائية

إفطار أبناء الجمعية الخيرية لرعاية
األيتام (إنسان)
تشرفت الشركة بدعوة  150من مستفيدي
الجمعية الخيرية لرعاية األيتام (إنسان) على موائد
اإلفطار في عدد من فنادق الشركة بمدينة
الرياض وتبوك وجدة ومكة.

استضافة

150

يتيما
ً

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
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كسوة العيد

البيانات المالية ونتائج األعمال

التبرع بـ

اإلفصاح والشفافية

خالل شهر رمضان المبارك قامت الشركة
بتفعيل مبادرة كسوة العيد التي تهدف
إلى بث روح المشاركة لدى موظفيها،
وذلك بالتبرع بما بلغ وزنه  122كيلو
غرام من المالبس الجديدة والمستخدمة
للجمعيات الخيرية بتجهيز أفرادها بالمالبس
قبل قدوم عيد الفطر.

استضافة المعتمرين األيتام
معتمرا
تشرفت الشركة باستضافة 29
ً
من مستفيدي جمعية اإلمام محمد بن
سعود الخيرية في فندق مكارم أجياد مكة،
وذلك في نطاق حرص الشركة على تلبية
واجبها االجتماعي تجاه ضيوف الرحمن من
الحجاج والمعتمرين.

29

استضافة
معتمرا
ً

إفطار أطفال الجمعية الخيرية
لمتالزمة داون (دسكا)
استضافت الشركة في شهر رمضان المبارك
 100طفل وطفلة من مستفيدي الجمعية
الخيرية لمتالزمة داون (دسكا) مع عائالتهم
على مائدة اإلفطار وذلك في فندق كراون
بالزا قصر الرياض.

استضافة

100

طفل وطفلة
مع عائالتهم

122

كيلوغرام
من المالبس

حمالت التبرع بالدم

76

77

نظمت الشركة الحملة السنوية للتبرع
ّ
بالدم (دماؤكم في عروقهم حياة) في
المقر الرئيسي للشركة ،وبالتعاون مع وزارة
الصحة لدعم بنك الدم في مدينة الملك
سعود الطبية؛ حيث تبرع بالدم ما يزيد
موظفا وموظفة من شركة دور
ً
عن 60
للضيافة وفندق كورت يارد الرياض -الحي
الدبلوماسي وفندق ماريوت حي السفارات.

نبذة عن الشركة

مشاركً ا من
الموظفين

قطاع األعمال

02
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البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

تنظيف المساجد
فعالية التوعية بسرطان الثدي
أقامت الشركة وبالتعاون مع الهيئة العامة لحي
السفارات وجمعية زهرة ،بإطالق مبادرة التوعية بسرطان
الثدي ( ،)Beyond Pinkكجزء من مبادرات دور للضيافة
ودعما للجهود الوطنية المبذولة في
في خدمة المجتمع،
ً
التوعية بسرطان الثدي ،وذلك بهدف تعزيز وعي السيدات
بأهمية الكشف المبكر وتحفيزهن على اتباع نمط
حياة صحي ،وبمشاركة عدد من السيدات من مختلف
األعمار ،وسط أجواءٍ حماسية مليئة بالفقرات الرياضية
والتوعوية الهادفة.

قامت الشركة ومن خالل فريقها المختص
استعدادا
بتنظيف  5مساجد في حي السفارات
ً
لشهر رمضان المبارك ،وذلك من منطلق حرص
الشركة على خدمة المسلمين وإعانتهم على
تأدية الصلوات في جو صحي وبيئة نظيفة.

5

مساجد

قطاع األعمال
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البيانات المالية ونتائج األعمال
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اإلفصاح والشفافية
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 3.1نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة

ملخص لنتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة
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2015م
 533ﻣﻠﻴﻮن

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:
 143ﻣﻠﻴﻮن

نبذة عن الشركة

إجمالي اإليرادات

532,620

499,213

483,604

454,062

553,846

تكلفة اإليرادات

()353,421

()352,117

()353,093

()345,981

()434,669

إجمالي الربح

179,199

147,096

130,511

108,081

119,177

الربح التشغيلي

142,538

116,165

95,344

69,532

76,263

صافي الربح

146,830

111,495

90,631

57,462

53,004

 499ﻣﻠﻴﻮن
 116ﻣﻠﻴﻮن
 111ﻣﻠﻴﻮن
2017م
 484ﻣﻠﻴﻮن
 95ﻣﻠﻴﻮن

قطاع األعمال

 3.2مقارنة النتائج التشغيلية للسنة
الحالية مع السنة السابقة

 91ﻣﻠﻴﻮن
2018م
 454ﻣﻠﻴﻮن

البيانات المالية ونتائج األعمال

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

 70ﻣﻠﻴﻮن

اإلفصاح والشفافية

البيان (بآالف الرياالت)

2018م

2019م

التغير

نسبة التغير

إجمالي اإليرادات

454,062

553,846

99,784

22.0%

تكلفة اإليرادات

()345,981

()434,669

88,688

25.6%

إجمالي الربح

108,081

119,177

11,096

10.3%

مصروفات بيع وتسويق

()1,056

()1,714

658

62.3%

مصروفات عمومية وإدارية

()37,493

()41,200

3,707

9.9%

الربح التشغيلي

69,531

76,263

6,731

9.7%

أعباء مالية

()6,620

()23,337

16,717

252.5%

أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار

-

()15,948

15,948

100%

إيرادات تمويلية

1,420

1,608

188

13.2%

إيرادات أخرى

5,501

20,773

15,272

277.6%

خسائر استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()1,083

()1,342

259

23.9%

أعباء إضافية عن التزامات قانونية

()7,354

-

()7,354

()100%

الربح قبل الزكاة

61,396

58,017

()3,379

()5.5%

الزكاة

()5,141

()5,250

109

2.1%

صافي الربح

56,255

52,767

()3,488

()6.2%

مساهمي الشركة

57,462

53,004

()4,458

()7.8%

حقوق الملكية غير المسيطرة

()1,207

()237

()970

()80.4%

56,255

52,767

()3,488

()6.2%

أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام 2019م والتي
سجلت ارتفاعاً في إجمالي اإليرادات قدره ( )99,7مليون ريال وبنسبة
ّ
( )%22عن العام السابق 2018م ،وبلغ الربح التشغيلي لعام 2019م
( )76.2مليون ريال بارتفاع قدره ( )6.7مليون ريال وبنسبة ( )9.7%عن
العام السابق 2018م وذلك لدخول منشآت جديدة للتشغيل خالل
العام واالنتهاء من تجديد وتطوير بعض المنشآت الفندقية.

2016م

وقد انخفض صافي الربح العائد على مساهمي الشركة ليصل إلى
( )53مليون ريال خالل عام 2019م منخفضاً بنسبة ( )7.8%مقارنة
بعام 2018م نتيجة الرتفاع تكلفة اإليرادات نظراً الحتساب مصاريف
ما قبل االفتتاح ومصاريف تشغيل واستهالكات المشاريع التي تم
دخولها للتشغيل ،باإلضافة إلى تأثر الشركة بتطبيق معيار المحاسبة
الدولي ( )16اعتباراً من بداية عام  2019بمبلغ ( )15,9مليون ريال
والمعالجة المحاسبية الحتساب األعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع
التي تم االنتهاء من تنفيذها بمبلغ ( )16,7مليون ريال.

 57ﻣﻠﻴﻮن
2019م
 534ﻣﻠﻴﻮن
 76ﻣﻠﻴﻮن
 53ﻣﻠﻴﻮن

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
 108ﻣﻠﻴﻮن
 119ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
 70ﻣﻠﻴﻮن
 76ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
 61ﻣﻠﻴﻮن
 58ﻣﻠﻴﻮن
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
 56ﻣﻠﻴﻮن
 53ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
 57ﻣﻠﻴﻮن
 53ﻣﻠﻴﻮن

2018

2019
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البيان (بآالف الرياالت)

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

 147ﻣﻠﻴﻮن
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 3.4التغيرات على حقوق المساهمين
لخمس سنوات سابقة

3.3الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

إجمالي الموجودات المتداولة

334,281

315,774

302,941

312,333

356,150

إجمالي الموجودات غير المتداولة

295,185

413,414

416,830

717,612

679,195

صافي الممتلكات والمعدات

1,648,075

1,677,267

1,886,311

1,894,298

2,492,482

إجمالي الموجودات

2,277,541

2,406,455

2,606,082

2,924,243

3,527,827

إجمالي المطلوبات المتداولة

204,559

251,754

294,409

401,239

475,210

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

238,788

338,950

486,442

712,006

1,260,869

إجمالي المطلوبات

443,347

590,704

780,851

1,113,245

1,736,079

إجمالي حقوق المساهمين

1,796,162

1,778,458

1,787,621

1,774,665

1,741,401

حقوق الملكية غير المسيطرة

38,032

37,293

37,610

36,333

50,347

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

2,277,541

2,406,455

2,606,082

2,924,243

3,527,827

نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات

79%

74%

69%

61%

49%

قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لتحديد القيمة السوقية لممتلكاتها ،وقد بلغت قيمة األراضي والمباني
السوقية المملوكة للشركة بتاريخ  31ديسمبر 2019م ما يقارب ( )5مليار ريال سعودي.

اإلفصاح والشفافية

الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة
2015م

 2.28ﻣﻠﻴﺎر

 0.44ﻣﻠﻴﺎر
2016م

 2.41ﻣﻠﻴﺎر
 0.59ﻣﻠﻴﺎر

2017م

 2.61ﻣﻠﻴﺎر
 0.78ﻣﻠﻴﺎر

2018م

 2.92ﻣﻠﻴﺎر
 1.11ﻣﻠﻴﺎر

2019م

 3.53ﻣﻠﻴﺎر
 1.74ﻣﻠﻴﺎر

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

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

حقوق المساهمين
(بآالف الرياالت)

الزيادة (النقص)

نسبة التغير ()%

2019

1,741,402

()33,263

()1.9%

2018

1,774,665

()12,956

()0.7%

2017

1,787,621

9,163

0.5%

2016

1,778,458

()17,704

()1.0%

2015

1,796,162

16,892

0.9%

 3.5القروض
حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي (بآالف الرياالت):
اسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ أصل
القرض

مدة
القرض

إجمالي المسحوب
من القرض

المسدد
ّ
خالل العام

إجمالي
المسدد
ّ

المديونية اإلجمالية
للشركة بنهاية عام 2019م

قروض من بنوك محلية

1,317,29

ما بين  5إلى 7
سنوات

1,267,025

49,696

293,757

973,268

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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البيان (بآالف الرياالت)

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

83

84

 3.6األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات

 3.7التحليل الجغرافي لإليرادات

يمثل البيان التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة لعام 2019م:

تتوزع إيرادات شركة دور للضيافة في ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومكة المكرمة وتبوك ،وقد
بلغت إيرادات كل منطقة خالل العام المالي 2019م كما يلي:

القطاع

إيرادات القطاع (آالف الرياالت)

النسبة%

الضيافة

435,608

79%

اإليجارات

111,606

20%

أتعاب اإلدارة

6,632

1%

اإلجمالي

553,846

100%

نبذة عن الشركة

الرياض

428,841

مكة المكرمة

110,528

تبوك

14,477

اإلجمالي

553,846

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

قطاع األعمال

429

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

البيانات المالية ونتائج األعمال

03
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المنطقة (بآالف الرياالت)

اإليرادات
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ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

14

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺒﻮك

اإلفصاح والشفافية

%1

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

%20

111

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

%79

اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

التحليل الجغرافي
لإليرادات

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻹﻳﺠﺎرات

أﺗﻌﺎب اﻹدارة

86

 3.8المدفوعات النظامية المستحقة
تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2019م كما يلي:

اشتراكات التأمينات االجتماعية

1,024,501

الزكاة

5,250,451

ضريبة القيمة المضافة

1,530,091

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة
العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم
بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميله على قائمة
الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب
القانوني والمستشار الزكوي.

كما تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية
بناء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة،
بصورة مستقلة ً
حيث تم تقديم اإلقرارات الزكوية للهيئة وتسديد الزكاة
المستحقة حتى نهاية العام المالي 2019م والحصول على
الشهادات الزكوية.

•يجوز للجمعية العامة العادية بعد ذلك تكوين
احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو
يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين.
ُ

1.تُ وزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع
المصروفات العمومية والتكاليف األخرى – وفقاً لما
نصت عليه المادة ( )42من نظامها األساس – وذلك على
النحو التالي:

• ُيوزَّ ع الباقي بعد ذلك على المساهمين جزئياً أو كلياً
رحل لألعوام القادمة،
كحصة إضافية في األرباح أو ُي َّ
قرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
وفقاً لما تُ ِّ

•تُ جنَّ ب الزكاة المفروضة شرعاً.

• ُيجنّ ب ( )10%من األرباح الصــافية لتكوين احتياطي
نظامي ،ويجــوز للجمعية العامــة العــادية وقف هـذا
التجنيب متى بلــغ االحتياطي المـذكور ( )30%من
رأس المال.

•ويجوز لمجلس اإلدارة بتفويض من الجمعية العامة
جدد كل سنة أن يقوم بتوزيع أرباح
العادية للمساهمين ُي َّ
مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك وفقاً
للضوابط الصادرة من الجهة المختصة.

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

2.قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2019م
كما هو موضح في البيان التالي:
نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة

البيانات المالية ونتائج األعمال

النسبة ()%

5%

المبلغ للسهم الواحد (ريال)

 0.50ريال

اإلجمالي (مليون ريال)

( )50مليون ريال

اإلفصاح والشفافية

3.يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية
العامة الصادر في هذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ
االستحقاق وتاريخ التوزيع ،وتكون أحقية األرباح لمالكي
األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في
نهاية اليوم المحدد لالستحقاق ،والمقيدين في سجل

مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية
(إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق .وعلى
مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بشأن
توزيع األرباح خالل المدة المحددة لذلك.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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البيان

المستحق بنهاية العام (ريال)

 3.9سياسة توزيع األرباح

87

88

 3.10المخاطر
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تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل
تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:
1.تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل
تنظيمية خارجية.
نبذة عن الشركة

3.تغير السياسات واألنظمة للجهات الحكومية ذات العالقة
وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توطين الوظائف.

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

03

5.العوامل الخارجية واالقتصادية التي قد تؤثر على
تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختالف سعر صرف العملة
باألسواق المستهدفة.

6.الظروف االقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي
إلى خفض اإلنفاق العام.

اإلفصاح والشفافية

مخاطر
االئتمان

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.

مخاطر
العمالت

تتمثل في تذبذب القیمة المالیة لألصول وااللتزامات المالیة بالعمالت األجنبیة،
ونظرا ألن جمیع المعامالت الجوھریة للشركة تتم بالريال السعودي فإن مخاطر
العمالت وأسعار الصرف التي تتعرض لھا الشركة محدودة جداً.

مخاطر سعر القیمة
العادلة والتدفقات
النقدیة لسعر العمولة

وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار العمولة السائدة على
المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة .وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من
المرابحات اإلسالمیة والقروض البنكیة قصیرة األجل والدیون طویلة األجل والتي
تكون بأسعار عمولة معومة .وتخضع جمیع الدیون والودائع إلعادة التسعیر بصورة
منتظمة .وتراقب اإلدارة التغیرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأیھا أن مخاطر
القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العمولة غیر جوھریة بالنسبة للشركة.

مخاطر
السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة
باألدوات المالية .حيث تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة
وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر
السيولة الكافية من خالل متابعة جداول التحصيل المتوقع للمستحقات من العمالء وكذلك
أدوات التمويل البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية حين حلولها.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

2.تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينتي الرياض
ومكة المكرمة مما قد يؤثر على أداء فنادق الشركة في
تلك المدينتين.

4.االرتفاع في رسوم وأسعار الخدمات األساسية مثل
الطاقة والمياه والمواد االستهالكية والرسوم
األخرى المستجدة.
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نبذة عن الشركة
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قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية
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4 .1تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات
4 .2أعضاء مجلس اإلدارة
4 .3اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 4 .4اإلدارة التنفيذية
4 .5الشركات التابعة
4 .6إفـصـاحــات
4 .7نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة
4 .8معامالت مع أطراف ذات عالقة
4 .9كبار المساهمين
4 .10بيان عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين وتواريخ تلك
الطلبات وأسبابها
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انطالقاً من حرص مجلس إدارة شركة دور للضيافة على عالقته مع المساهمين والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصالح،
وإيماناً بأهمية اإلفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك ،فيسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم أهم اإلفصاحات ،بجانب النتائج المالية
والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة واألنظمة
األخرى ذات العالقة وهي كما يلي:

 4.1تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات
تُ طبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية ،فيما عدا «المواد االسترشادية» وذلك لألسباب التالية:

 4.2.1تكوين مجلس اإلدارة وملكية أعضائه في الشركة
نظراً النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/12/31م فقد عقدت الشركة الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر بتاريخ
2018/09/11م وكان ضمن جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة (عن طريق التصويت التراكمي) بالدورة القادمة
ويبين الجدول التالي تكوين
تبدأ من تاريخ  01يناير 2019م لمدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  31ديسمبر 2021مّ ،
مجلس إدارة الشركة وملكيتهم في الشركة بداية ونهاية عام 2019م:

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

االسم

صفة العضوية

عدد األسهم بداية
العام

عدد األسهم نهاية
العام

التغير

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى
(رئيس مجلس اإلدارة)

غير تنفيذي

1,449

1,449

-

مستقل

1,100

1,100

-

1,000

1,000

-

16,628,458

-

اإلفصاح والشفافية

المادة

الفقرة

المضمون

أسباب عدم التطبيق

41

-

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

تقوم الشركة حالياً باستكمال اإلجراءات لتحقيق ذلك.

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

70

-

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

71

1

وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.

تطبق الشركة حالياً المهام واالختصاصات المتعلقة بهذه
اللجنة عن طريق مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.

الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

غير تنفيذي

72

-

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

غير تنفيذي

16,628,458

83

4-1

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العالقة مع أصحاب
المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم من قبل مجلس اإلدارة.

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

مستقل

1,743,215

1,743,215

85

 2و3

 )2برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من األرباح التي تحققها تعمل الشركة حالياً على دراسة وضع هذه البرامج.
وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
 )3إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

األستاذ /عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

غير تنفيذي

6,540,591

4,950,591

()1,590,000

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

غير تنفيذي

1,485

1,485

-

87

-

بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة،
تضع الجمعية العامة العادية – ً
وسيقوم مجلس اإلدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه
تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى
على الجمعية العامة.
تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

مستقل

1,000

1,000

-

األستاذ  /إبراهيم بن علي العبود
(ممثل شركة مجموعة النفيعي لالستثمار)

مستقل

24,100

24,100

-

جاري العمل على عرضها على المجلس العتمادها.

88

4-1

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

تقوم الشركة حالياً بتنفيذ بعض البرامج المذكورة في تلك
المادة.

95

-

تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.

سيراعى ما ورد في المادة عند تشكيل اللجنة.

•قرر مجلس اإلدارة اختيار سعادة المهندس /عبد الله
بن محمد العيسى رئيساً لمجلس اإلدارة ،كما قرر
المجلس اختيار األستاذ /فهد بن عبد الله القاسم نائباً
لرئيس المجلس في دورته الجديدة التي بدأت في 01
يناير 2019م.

•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 ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم
سواء أكانت في
القصر في الشركة أو شركاتها التابعة
َّ
ً
أسهم 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.
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 4.2أعضاء مجلس اإلدارة

93
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 4.2.2أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركة عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
االسم

الشركات الحالية

م
1

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى

 .1بنك الرياض

2

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

 .2الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة

 .3شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
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الشركات السابقة
 .1شركة أسمنت العربية

 .2الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

 .3الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 .1شركة جدوى لالستثمار

 .4شركة إتحاد اتصاالت (موبايلي)

 .2شركة صناعات منتجات األسمنت

الكيان القانوني
مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

 .3الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

نبذة عن الشركة

 .2شركة جرير للتسويق
 .3مجموعة صافوال

 .4شركة الرياض للتعمير
 .1شركة فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار

قطاع األعمال

 .2شركة د .محمد راشد الفقيه وشركاؤه

مساهمة غير مدرجة

 .3شركة ركين نجد الدولية لالستثمار والتطوير التجاري

(ممثل عن شركة دور
ً
 .4الشركة السعودية للضيافة التراثية – نزل
للضيافة)

البيانات المالية ونتائج األعمال

 .5مؤسسة البريد السعودي

(ممثال عن مؤسسة البريد السعودي)
 .6شركة ناقل إكسبريس
ً
 .7شركة اتحاد الراجحي لالستثمار العقاري
 .8شركة مشاريع األرجان

 .9شركة عبدالله السبيعي االستثمارية

 .1شركة فينكورب لالستشارات المالية
 .1شركة أموال لالستشارات المالية
 .2شركة أريز لالستثمار التجاري

مساهمة مقفلة غير
سعودية

ذات مسؤولية محدودة

اإلفصاح والشفافية

 .3شركة راج العقارية

 .4شركة الراجحي ألفا لالستثمار القابضة
3

الدكتور /صالــح بن علي الهذلــول

 .5شركة ركين نجد العالمية

.1شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة

ذات مسؤولية محدودة

.1شركة رؤى المدينة

مساهمة مقفلة

ال يوجد

4

األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي

ال يوجد

ال يوجد

5

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ

ال يوجد

الشركة الوطنية للسياحة – سياحية

6

األستاذ /عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني

ال يوجد

ال يوجد

7

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

 .1مجموعة صافوال

8

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

9

األستاذ /إبراهيم بن علي العبود

 .2البنك السعودي الفرنسي
 .3شركة المراعي

 .1شركة صافوال لألغذية

 .2الشركة المتحدة للسكر

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

 .3شركة بنده للتجزئة

 .5شركة عافية العالمية

 .2شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)
 .3شركة التصنيع الوطنية

 .1عدة شركات من مجموعة المهيدب
 .2جولدمان ساكس السعودية

 .1شركة الفرنسي كابيتال
 .2شركة ماسك القابضة

 .3شركة صافوال ألنظمة التغليف

 .4شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
 .6شركة سكون العالمية

مساهمة مدرجة

 .1شركة الريان

مساهمة غير مدرجة

 .3شركة مصدر لمواد البناء
.4مجموعة المهيدب لقطاع الترفيه

مجموعة النفيعي لالستثمار

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

 .5شركة العقيق للتنمية العقارية

 .4شركة أصيلة لالستثمار
 .1شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

 .1مدينة المعرفة اإلقتصادية

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مقفلة

مالحظة :جميع الشركات المذكورة في الجدول أعاله هي شركات سعودية ،ما عدا ما ذكر خالف ذلك أمامها.

ال يوجد

مساهمة غير مدرجة
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 .1شركة دلة للخدمات الصحية

مساهمة مدرجة

 .1بنك البالد

 .1مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

المهندس /عبدالله بن محمد
العيسـى

رجل أعمال  -رئيس مجلس إدارة شركة أصيلة لالستثمار

الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار

حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة الهندسية ودرجة البكالوريوس في الهندسة
الصناعية من جامعة سوثيرن ميثوديست في الواليات المتحدة األمريكية.

خبرة عملية طويلة في مجاالت األعمال المصرفية والعقارية والغذائية
والضيافة امتدت منذ العام 1981م.

2

األستاذ /فهد بن عبدالله
القاسم

رجل أعمال – مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة شركة
أموال لالستشارات المالية

الرئيس التنفيذي لشركة أموال 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.

3

الدكتور /صالــح بن علي
الهذلــول

رجل أعمال – رئيس مجلس إدارة شركة صالح الهذلول
للتنمية المحدودة

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.

4

األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن
القاضي

مدير إدارة أول – االستثمارات العقارية المحلية في صندوق رئيس تطوير األعمال – الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية
لألوراق المالية
االستثمارات العامة

حصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هولت الدولية لألعمال
ودرجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود كما حصل على عدد من
البرامج التنفيذية من عدة جامعات مرموقة.

خبرة عملية في القطاع المصرفي واالستثماري منذ عام 2003م ،شملت
العمل في إدارة االستثمارات في شركة األهلي كابيتال ،وإدارة الثروات
في شركة جدوى لالستثمار وإدارة الخزينة في البنك األهلي التجاري.

5

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن مدير عام الخدمات اإلدارية في المؤسسة العامة للتقاعد
المالفخ

مدير عام الشؤون المالية والميزانية في المؤسسة العامة
للتقاعد

شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعه كيرتن في أستراليا عام 2008م ،كما
وحصل على العديد من الدورات والحلقات الدراسية في مجال عمله.

خبره عملية منذ عام  ١٩٩٣في القطاع الخاص والحكومي  ،حيث عمل
في البنك العربي الوطني لمده  ٧سنوات في التحليل المالي ثم انتقل
الى المؤسسة العامة للتقاعد وتدرج في عدد من المناصب المالية
واإلدارية وشارك في العديد من اللجان المتخصصة في السياسات المالية
والتخطيط االستراتيجي.

6

األستاذ /عبدالله بن
عبدالرحمن الشمراني

مدير التطوير الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

مدير برنامج إستراتيجية تقنية المعلومات والهيكل
المؤسسي في المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في
المحاسبة المالية من جامعة موناش في أستراليا ،وحصل على درجة البكالوريوس
في علوم الحاسب اآللي من جامعة والية كولورادو في الواليات المتحدة ،كما قام
عالميا
بإكمال عدة برامج تنفيذية وقيادية في مجاالت مختلفة ومن جهات متصدرة
ً

خبرة عملية تمتد ألكثر من  12سنة ،تنقل فيها بين عدة أدوار تقنية
وإدارية ،وكان آخرها قيادة برنامج التحول الرقمي في المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية.

7

األســتاذ /بـدر بن عبدالله
العيسى

الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة لالستثمار

الرئيس التنفيذي لشركة أمياس القابضة ،المدير المالي
لشركة أصيلة لالستثمار

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة رايس في الواليات المتحدة ،خبرة عملية في مجاالت التحليل واالستثمار المالي وقيادة األعمال
امتدت منذ العام 2001م (جي بي مورغان – المملكة المتحدة ،سابك
وهو محلل مالي معتمد (.)CFA
أمريكا ،مجموعة سافج ديزاين ،اتش اس بي سي السعودية المحدودة،
شركة أمياس القابضة ،شركة أصيلة لالستثمار).

اإلفصاح والشفافية

8

األستاذ /مصعب بن سليمان
المهيدب

الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب لقطاع الترفيه

مدير عام شركة مصدر لمواد البناء

حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليفربول في المملكة
المتحدة ،ودرجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة ميامي.

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

9

األستاذ /إبراهيم بن علي
العبود

الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة النفيعي لالستثمار

مدير إقليمي في مجموعة النفيعي لالستثمار

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود

خبرة عملية ألكثر من  17عاماً  ،بدأها في شركة الراجحي المالية في إدارة
الوساطة ،وبعدها انتقل إلى مجموعة النفيعي لالستثمار وتدرج فيها إلى
منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
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 4.2.3أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
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نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

م

االسم

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

الخبرات

1

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس

متقاعد حالياً  ،وعضو في عدة مجالس إدارات ولجان
شركات مساهمة.

مستشار مالي المراقب الداخلي في
المؤسسة العامة للتقاعد

شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الملك سعود عام 1982م ،كما وحصل على العديد
من الدورات والحلقات الدراسية في مجال عمله من داخل
المملكة وخارجها.

تنقل األستاذ /إبراهيم بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث بدأها
ّ
في اإلدارة العامة للحسابات بوزارة المالية سنة 1402هـ ،وتدرج بها في العديد من الوظائف
والمناصب إلى أن انتقل للعمل في المؤسسة العامة للتقاعد منذ سنة 1424هـ وحتى تقاعده
بتاريخ 1439/02/20هـ

2

األستاذ /عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم

عضو في عدة مجالس إدارات بشركات مساهمة.

نائب الرئيس التنفيذي في شركة دور
للضيافة.

شهادة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم اإلدارية
بجامعة الملك سعود عام 1982م ،كما وحصل على العديد
من الدورات والحلقات الدراسية في مجال المحاسبة واإلدارة
والقيادة من داخل المملكة وخارجها.

تنقل األستاذ /عبدالرحمن بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث
ّ
شملت الجهات التي التحق بها المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،والدار السعودية للخدمات
االستشارية ،وشركة دور للضيافة والذي عمل بها خالل الفترة من 1986م وحتى عام 2014م.

3

األستاذ /فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت

نائب الرئيس للموارد البشرية بشركة معادن.

نائب الرئيس المكلف للموارد البشرية بشركة
معادن.

خبرة عملية تمتد ألكثر من  30عاماً في مجال إدارة وتطوير الموارد البشرية .حيث عمل في قطاع
يحمل بوبشيت ثالث شهادات ماجستير ،واحدة في إدارة
الموارد البشرية من جامعة مايس إلدارة األعمال في تكساس ،الموارد البشرية في شركات نفطية وصناعية رائدة ،مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون،
وثانية في التربية من جامعة مينيسوتا ،واألخيرة في هندسة قبل انضمامه لشركة معادن في يناير 2012م كمدير إدارة المواهب وتصميم المنظمة وإدارة
الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،التي كان 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
قد حصل منها على البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر
للتعدين.

البيانات المالية ونتائج األعمال

 4.2.5اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير
التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
فوض مجلس اإلدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات
ّ
التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم
واستفساراتهم ،وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة
لدى «إدارة عالقات المستثمرين» المتمثلة فيما يلي:
الهاتف:

اإلفصاح والشفافية

 011/4816666تحويلة رقم ()500

الفاكس:

011/4801666

اإليميل:

IR@Dur.sa
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4.2.4أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس واإلدارة التنفيذية)
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:
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 4.2.6سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2019م

 4.2.8المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة

يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعاته خالل عام 2019م:

تقاضى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2019م المكافآت والبدالت التالية:

عدد االجتماعات 6 :اجتماعات
االسم

اإلجمالي

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

المهندس/عبدالله بن
محمد العيسـى

6

األستاذ /فهد بن
عبدالله القاسم

6

الدكتور /صالــح بن
علي الهذلــول

6

األستاذ /جهاد بن
عبدالرحمن القاضي

6

األستاذ /طالل بن
عبدالمحسن المالفخ

6

األستاذ/عبدالله بن
عبدالرحمن الشمراني

6

األســتاذ /بـدر بن
عبدالله العيسى

6

األستاذ /مصعب بن
سليمان المهيدب

6

األستاذ /إبراهيم بن
علي العبود

6

اإلفصاح والشفافية

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة2019/05/12 :م

 4.2.7بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة
المالية 2019م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات:
عدد الجمعيات :اجتماع واحد
االسم
المهندس/عبدالله بن محمد العيسـى
األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم
الدكتور /صالــح بن علي الهذلــول
األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي
األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
األستاذ/عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني
األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى
األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب
األستاذ /إبراهيم بن علي العبود

اجتماع الجمعية العامة العادية الخمسون بتاريخ 2019/05/12م

االسم

مبلغ معين

المكافآت المتغيرة
بدل حضور جلسات المجلس المجموع

مكافآت دورية

المجموع الكلي

أوال :األعضاء المستقلين
ً
األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ

200,000

18,000

218,000

-

218,000

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

200,000

15,000

215,000

-

215,000

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

200,000

18,000

218,000

-

218,000

األستاذ /ناصر بن محمد السبيعي

200,000

-

200,000

-

200,000

األستاذ /إبراهيم بن علي العبود

-

18,000

18,000

-

18,000

المجموع

800,000

69,000

869,000

-

869,000

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
المهندس /عبدالله بن محمد العيسى

200,000

18,000

218,000

200,000

418,000

األستاذ  /جهاد بن عبدالرحمن القاضي

-

18,000

18,000

-

18,000

األستاذ /عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني

-

18,000

18,000

-

18,000

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

200,000

18,000

218,000

-

218,000

األســتاذ /بدر بن عبدالله العيسى

200,000

18,000

218,000

-

218,000

األســتاذ /فهد بن عبدالله الشريف

200,000

-

200,000

-

200,000

األســتاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار

200,000

-

200,000

-

200,000

المجموع

1,000,000

90,000

1,090,000

200,000

1,290,000

اإلجمالي

1,800,000

159,000

1,959,000

200,000

2,159,000

علماً بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعاله تمثل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018م والتي
تم صرفها في عام 2019م بعد إقرار الجمعية العامة

للمساهمين ،أما بدالت حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل
حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2019م.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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االجتماع األول
2018/09/11م

االجتماع الثاني
2019/03/14م

االجتماع الثالث
2019/04/17م

االجتماع الرابع
2019/05/12م

االجتماع الخامس االجتماع السادس
2019/12/16م
2019/09/03م

المكافآت الثابتة
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 4.2.10سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة

 4.2.9مكافآت أعضاء اللجان:
المكافآت الثابتة*
(عدا بدل حضور الجلسات)

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

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة

نبذة عن الشركة

المهندس /طالل بن عبدالمحسن المالفخ (رئيس اللجنة)

75,000

15,000

90,000

األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي

-

9,000

9,000

األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس (من خارج المجلس)

75,000

15,000

90,000

األستاذ /عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم (من خارج المجلس)

75,000

15,000

90,000

األســتاذ /فهد الشريف

75,000

-

75,000

المجموع

300,000

54,000

354,000

قطاع األعمال

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

البيانات المالية ونتائج األعمال

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس اللجنة)

75,000

15,000

90,000

األستاذ /عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني

-

15,000

15,000

األستاذ /إبراهيم بن علي العبود

-

15,000

15,000

األستاذ /فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت (من خارج المجلس)

75,000

15,000

90,000

األســتاذ /عبدالله العبدالجبار

75,000

-

75,000

المجموع

225,000

60,000

285,000

اإلفصاح والشفافية

أعضاء لجنة االستثمار
األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم (رئيس اللجنة)

75,000

15,000

90,000

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

75,000

15,000

90,000

األســتاذ /بدر بن عبدالله العيسى

75,000

15,000

90,000

األستاذ /جهاد بن عبدالرحمن القاضي

-

15,000

15,000

المجموع

225,000

60,000

285,000

اإلجمالي

750,000

174,000

924,000

علماً بأن المكافآت المشار إليها في الجدول أعاله تمثل مكافأة أعضاء لجان المجلس عن عام 2018م والتي تم صرفها في عام
2019م ،أما بدالت الحضور فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء اللجان عن عام 2019م.

1.يستحق 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.يستحق عضو مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس
بدل حضور بمبلغ ( )3,000ريال لكل عضو عن كل اجتماع
تحمل الشركة مصاريف السفر
َي ُ
حضره ،باإلضافة إلى ّ
والتنقل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس
ُّ
واإلقامة

اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ألحد اجتماعات المجلس أو
اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه.

3.يجوز لمجلس اإلدارة اعتماد مكافآت أخرى – بشكل
دوري أو سنوي – ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
المنبثقة عنه.

4.يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما ال يزيد
على مبلغ ( )100,000ريال ،على أال يكون عضو اللجنة من
موظفي الشركة.

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

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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 4.3اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات
أ) المكافآت:

أوال :لجنة المكافآت والترشيحات
ً
عقدت اللجنة ( )5اجتماعات خالل عام 2019م ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة ،وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من:

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

م

االسم

المنصب

1

األستاذ /مصعب بن
سليمان المهيدب

رئيساً

5

2

األستاذ /عبدالله بن
عبدالرحمن الشمراني

عضواً

5

3

األستاذ  /إبراهيم بن
علي العبود

عضواً

5

4

األستاذ /فوزي بن
عبدالرحمن بوبشيت

عضواً

5

2.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.

ب) مجلس اإلدارة:

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

البيانات المالية ونتائج األعمال

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

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

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

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

3.التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً
للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.

4.إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
5.تحديد أنواع المكافآت التي تُ منح للموظفين في الشركة
والتوصية بشأنها.

7.دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية
مجلس اإلدارة والتوصية بشأنها.
8.دراسة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن
التغييرات التي يمكن إجراؤها.

9.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح
الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

 10.وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنها.
 11.التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال
مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.

اإلفصاح والشفافية

6.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.

ج) أعضاء مجلس اإلدارة:

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

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

3.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير
التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
4.التوصية لمجلس اإلدارة إلعادة ترشيح أو عزل عضو
المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

د) البرنامج التعريفي لألعضاء المستجدين:

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

ه) كبار التنفيذيين:

1.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.

2.وضع وصف وظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل
التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغيرات
التي يمكن إجراؤها.

3.وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد
كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
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االجتماع األول
2019/02/19م

االجتماع الثاني
2019/02/28م

االجتماع الثالث
2019/03/11م

االجتماع الرابع
2019/04/23م

االجتماع الخامس
2019/07/30م

اإلجمالي

1.إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين ،والتوصية
لمجلس اإلدارة بشأنها وذلك العتمادها من الجمعية
العامة العادية.
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مهام واختصاصات لجنة المراجعة

ثانياً  :لجنة المراجعة

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

عقدت لجنة المراجعة خالل عام 2019م ( )5اجتماعات ،وتتكون لجنة المراجعة على النحو التالي:
م االسم

المنصب 2019/02/06م

2019/02/28م

2019/05/06م

2019/08/19م

5

نبذة عن الشركة

1

األستاذ /طالل بن
عبدالمحسن المالفخ

رئيساً

2

األستاذ  /جهاد بن
عبدالرحمن القاضي

عضواً

3

األستاذ /إبراهيم بن سالم
الرويس

عضواً

5

4

األستاذ /عبدالرحمن بن
عبدالله الدحيم

عضواً

5

X

X

3

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

4.البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو
من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو
مراجع الحسابات.

3.دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم
المالية والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.

6.مراجعة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في
الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

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

قطاع األعمال

ب) دراسة نظم الرقابة الداخلية:

البيانات المالية ونتائج األعمال

1.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.

ج) إدارة المراجعة الداخلية:

اإلفصاح والشفافية

1.دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات
الواردة فيها.

2.اإلشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية
والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.

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

د) مراجعة الحسابات:

1.التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات
وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،ومراجعة نطاق
عملهم وشروط التعاقد معهم.

2.التحقق من استقالل مراجع الحسابات ومدى فعالية
أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.

هـ) ضمان االلتزام:

1.مراجعة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة
باألنظمة والتعليمات ،والتأكد من اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها.

2.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات
والتعليمات ذات العالقة.

و) ترتيبات تقديم الملحوظات:

1.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.

5.مراجعة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية
الواردة في التقارير المالية.

2.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.

4.التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي
والوصف الوظيفي إلدارة المراجعة الداخلية والتأكد من
استقالليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
5.دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة
الداخلية واعتمادها.

3.مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق
من التزامه بالضوابط النظامية المنظمة ألعماله.
4.اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير
الدعم الالزم لتمكينه من أداء مهامه.

5.دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم
المالية ومتابعة ما اتُّ خذ بشأنها.

3.مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تُ جريها الشركة مع
األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.
4.الرفع والتوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها
في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنه.

2.وضع اإلجراءات المناسبة لمباشرة ومتابعة المالحظات
التي يقدمها العاملون في الشركة وضمان استقاللية
تلك اإلجراءات.
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أ) التقارير المالية:
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ثالثاً  :لجنة االستثمار
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عقدت لجنة االستثمار خالل عام 2019م ( )5اجتماعات ،ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة .وتتكون اللجنة من كل من:

نبذة عن الشركة

م

االسم

المنصب

1

األستاذ /فهد بن
عبدالله القاسم

رئيساً

5

2

الدكتور /صالح بن علي عضواً
الهذلول

5

3

األستاذ /بدر بن
عبدالله العيسى

عضواً

5

4

األستاذ  /جهاد بن
عبدالرحمن القاضي

عضواً

5

قطاع األعمال

مهام واختصاصات لجنة االستثمار

البيانات المالية ونتائج األعمال

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

2.مراجعة 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.

اإلفصاح والشفافية

3.اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع
إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه.

4.دراسة وتقييم الفرص االستثمارية المقترحة من قبل إدارة
الشركة فيما يتعلق بالتعامالت التالية والتوصية بشأنها:
  )أعمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو
األعمال أو األصول.

  )بإنهاء وبيع ونقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو
التصرف فيه.

  )جالمشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء أو
شركات المحاصة.

  )داالستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في
مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى
الشركة مصلحة فيها.
 )هالفرص االستثمارية التي ترغب إدارة الشركة في
الدخول فيها.

  )ودراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.
5.التأكد من أن الفرص االستثمارية المقترحة تتوافق مع
األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.
6.تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعروض
االستثمارات المقترحة.

7.دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال
الفرص االستثمارية الموافق عليها.
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4.4اإلدارة التنفيذية

 4.4.3بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2019م*:

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة
بإدارة أعمال الشركة ،ممثلة بالرئيس التنفيذي ،ويعاونه
نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة ،وتتولى هذه
اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة
بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية واإلدارية والفنية

والمعلوماتية وإدارة المخاطر ،وجميع األنشطة ذات العالقة
بأعمال الشركة ،ويساعد في متابعة بعض األعمال والمهام
لجان يتم تشكيلها من اإلدارة التنفيذية
االستثنائية وتنفيذها
ٌ
في الشركة عند الحاجة.

 4.4.1بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2019م:
نبذة عن الشركة
قطاع األعمال

الدكتور /بدر بن حمود البدر *

الرئيس التنفيذي السابق

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

الرئيس التنفيذي الحالي

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

مدير إدارة المحاسبة وأمين سر مجلس اإلدارة

األستاذ  /عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد **

الرئيس التنفيذي للمالية

الرواتب والتعويضات

4,842,088

البدالت

1,294,006

المكافآت والحوافز

2,855,146

اإلجمالي

8,991,240

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

4.4.4بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين 2019/12/31م:
م

االسم

1

األستاذ /سلطان بن الرئيس التنفيذي
للشركة.
بدر العتيبي

البيانات المالية ونتائج األعمال

* تم تقديم استقالته اعتباراً من 2019/06/30م

** تم تقديم استقالته اعتباراً من 2019/09/12م

 4.4.2بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم
القصر في أسهم الشركة خالل العام 2019م*:
*ال توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأوالدهم القصر في الشركة.

2

األستاذ /أحمد بن
مبارك باحارثه

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

الخبرات

نائب الرئيس
للممتلكات واألصول.

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 ( )19عاماً
في مجالي المالية وقيادة األعمال في
القطاعين الفندقي والعقاري.

خبرة عملية تمتد ألكثر من ( )30عاماً في
مدير إدارة المحاسبة ،رئيس قسم الحسابات .حاصل على درجة البكالوريوس تخصص
محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض .مجال المحاسبة وقيادة األعمال في القطاع
وأمين سر مجلس
الفندقي.
اإلدارة.
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 4.6إفـصـاحــات

 4.5الشركات التابعة
قامت الشركة في شهر مارس 2019م باالستحواذ على ما
نسبته  60%من رأس مال شركة نزل شدا الفندقية والتي
تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية وتتركز
أنشطتها الفندقية والعقارية.

المنشأة المملوكة
للشركة التابعة

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال
اإلفصاح والشفافية

م

الشركة التابعة

النشاط
الرئيسي

سنة التأسيس

رأس المال
(ريال)

1

شركة مكة للفنادق

إيواء

1982م

 165,600,000فندق مكارم أجياد بمكة 99.44%

70,805,789

2

شركة النخيل للمناطق السياحية

إيواء – عقاري 1992م

59,250,000

قرية مكارم النخيل بجدة 98.73%

31,440,269

3

شركة تبوك للفنادق

إيواء

1985م

27,300,000

فندق هوليداي إن
بتبوك

97.14%

14,477,068

4

الشركة السعودية للخدمات
الفندقية

إيواء

1976م

70,000,000

فندق قصر الرياض
بالرياض

70%

29,068,518

5

شركة نزل شدا الفندقية

إيواء – عقاري 2019م

40,000,000

عدد من المنشآت
بمنطقتي مكة والرياض

60%

10,013,638

6

الشركة الوطنية للسياحة
(سياحية)

إيواء – عقاري 1989م

422,000,000

عدد من المنشآت
بمنطقة عسير

1.65%

لم يتم االنتهاء من إعداد
حساباتها الختامية

7

الشركة السعودية للضيافة
التراثية (نزل)

إيواء

2015م

62,500,000

فندق سمحان – تحت
التصميم

8

شركة المصدر األمني

األمن
والسالمة

2015م

100,000

9

ــ

نسبة مساهمة إجمالي إيرادات الشركة
لعام 2019م (ريال)
دور ()٪

25%

شركة جود العلياء

التشييد والبناء 2014م

100,000

ـ

 10شركة السواعد الكريمة

تقديم خدمات 2015م
المساندة

100,000

-

95%

 11شركة سفراء اإليواء الفندقية

إيواء

2018م

100,000

فندق ماريوت وشقق
ماريوت الفندقية بحي
السفارات

100%

 12شركة واحة دارة المحدودة

إيواء

2018م

100,000

-

100%

 13شركة المدينة للفنادق

فندقي –
عقاري

1983م

1,000,000

-

50%

 14شركة دور المكارم

خدمات
تأشيرات
وزيارات

2018م

100,000

-

100%

 15شركة المشروعات المثالية

عقاري

2019م

100,000

-

100%

 16شركة الصرح األنيق

تشغيل
وصيانة

2019م

100,000

-

100%

عدت بالشكل الصحيح.
•أن سجالت الحسابات ُأ ّ

عد على أسس سليمة
•أن نظام الرقابة الداخلية ُأ ّ
ونُ ّفذ بفاعلية.

•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على
مواصلة نشاطها.
2.ال يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.

3.لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم
ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا
الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ( )45من قواعد
التسجيل واإلدراج لدى هيئة السوق المالية.
4.ال توجد لدى الشركة أية فئات أو أية أدوات دين قابلة
للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق
االكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
خالل السنة المالية.

7.ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء
مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب
أو تعويض.

8.ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي
الشركة عن أي حقوق في األرباح.
9.ال توجد أية استثمارات محددة أو احتياطيات مجنبة،
أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات
المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص
عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في
شركة دور للضيافة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ
( )59,564,582ريال سعودي.

 10.ال يوجد أي تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم
المالية السنوية.
يوص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني
 11.لم ِ
قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

 12.لم يتم فرض أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية
على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو
قضائية خالل العام المالي 2019م.

5.ال توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب
أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو
منحتها الشركة.

95%
100%

نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله.

لم يتم بدء النشاط

1.يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

6.ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو
شركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

لم تسجل هذه الشركات
التابعة إيرادات بعد

 4.7نتائج المراجعة السنوية لفاعلية
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة
الداخلية وتنفيذه بفاعلية ،كما أنه يوجد لدى الشركة إدارة
للمراجعة الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق األنظمة الرقابية
المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه
الشركة والتعامل معها بكل شفافية ،وتقوم كذلك بمراجعة
عمليات الشركة المختلفة حسب خطة المراجعة المعتمدة

واالطالع على كافة المستندات والمعامالت وترفع تقاريرها
بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة.

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

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019
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بلغ عدد الشركات التابعة واألخرى التي تستثمر بها شركة
دور للضيافة ( )16شركة ذات مسؤولية محدودة (فيما
عدا «الشركة السعودية للضيافة التراثية» فهي عبارة عن
مساهمة مقفلة) ،تم تأسيسها وتزاول جميع أنشطتها داخل
المملكة العربية السعودية .وتتركز أغراضها في األنشطة
الفندقية والعقارية وذلك على النحو التالي:

التزاماً من الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات المهمة
المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل
شفافية ،فيما يلي وصف لتلك اإلفصاحات:
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 4.8معامالت مع أطراف ذات عالقة
ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد
فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي
أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بأي منهم باستثناء
ما يلي:

نبذة عن الشركة

جدد تلقائياً
  )أعقود إدارة وتشغيل مدتها  10سنوات تُ ّ
لمجمع ريزدنس األندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق
مكارم البيت ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر،
ومجمع دور الياسمين السكني والمملوكة لشركة أصيلة
لالستثمار ،والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس
اإلدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو

ويوضح البيان التالي تفصيل تلك األتعاب:

قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

البيان (ريال سعودي)

سنة التعاقد

2019م

2018م

مجمع دور األندلس

1995م

117,148

659,996

فندق مكارم أم القرى

2008م

777,917

712,824

مجمع دور الروضة

2010م

296,688

292,209

فندق مكارم البيت

2008م

362,748

416,934

مجمع دور البدر

1998م

777,493

189,477

مجمع دور الياسمين

2014م

507,326

493,667

2,839,320

2,765,107

اإلجمالي

اإلفصاح والشفافية

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

كال من المهندس
مع «شركة أصيلة لالستثمار» .كما أن ً
عبدالله بن محمد العيسى واألستاذ بدر بن عبدالله
العيسى لهما مصلحة مع «شركة عبدالله بن محمد
العيسى وأوالده» .ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية
األسهم لهاتين الشركتين خالل عام 2019م:

االسم

عدد األسهم بداية العام

عدد األسهم نهاية العام

التغير

نسبة التملك نهاية العام

شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

-

27.1%

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

28,982

28,982

-

0.03%

  )جتم بتاريخ 2015/06/10م توقيع عقد بين كل من شركة
دور للضيافة وشركة أصيلة لالستثمار والتي من ضمن
إدارتها كل من رئيس مجلس اإلدارة المهندس /عبدالله
بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /بدر
بن عبدالله العيسى ،تقوم شركة أصيلة بموجبه باستئجار

مساحة مكتبية قدرها ( 400م )2في فندق كورت يارد
ماريوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي
قدره ( )400,000ريال سنوياً ولمدة ثالث سنوات ميالدية
يتجدد تلقائياً.

أوال :مستحق من أطراف ذات عالقة:
  )ه ً
مبلغ المعامالت
طبيعة المعامالت

الرصيد

2019م

2018م

2019م

2018م

فندق مكارم الصقرية

920,000

-

1,656,259

-

مجمع دور الياسمين

507,326

490,929

1,047,797

876,559

فندق مكارم البيت

362,748

416,934

532,125

1,381,480

777,917

712,824

928,775

508,673

شركة مكارم المعرفة

-

463,521

-

18,365,582

مجمع دور المعذر

85,540

-

1,319,543

-

أخرى

689,849

399,858

1,007,089

1,117,800

6,491,588

22,250,094

فندق مكارم أم القرى

أتعاب فنية وإدارية

اإلجمالي

ثانياً  :مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
مبلغ المعامالت
طبيعة المعامالت

الرصيد

2019م

2018م

2019م

2018م

مجمعي الجزيرة والداوودية

-

-

18,460,369

18,957,438

شركة المدينة للفنادق المحدودة

-

-

14,651,496

14,651,496

296,617

308,805

2,636,782

2,656,756

229,367

492,377

1,169,043

1,759,008

مجمع دور األندلس

117,147

659,995

1,006,709

775,912

أخرى

287,261

532,506

235,906

644,731

مجمع دور الروضة
فندق مكارم منى

اإلجمالي

أتعاب فنية وإدارية

38,160,305

39,445,341
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مجلس اإلدارة األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل
تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة
محددة من إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي
ربح التشغيل لكل منشأة.
وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه
( )2,839,320ريال خالل عام 2019م مقارنة بمبلغ
( )2,765,106ريال خالل العام السابق 2018م لقاء إدارة
وتشغيل تلك المنشآت.

  )دوفيما يلي بيان بمبالغ المعامالت مع األطراف ذات
العالقة والرصيد الناتج عنها خالل السنتين الماليتين
المنتهيتين في  31ديسمبر2018 ،م 2019م:
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 4.9كبار المساهمين
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لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك خالل عام 2019م وفقاً للمادة  45من قواعد التسجيل واإلدراج .وعلى أي
حال ،فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم بنهاية عام 2019م ما ال يقل عن  5%من رأسمال الشركة:
المساهم

األسهم المملوكة بداية العام

األسهم المملوكة نهاية العام

نسبة التملك
نهاية العام

شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

27.1%

صندوق االستثمارات العامة

16,628,458

16,628,458

16.6%

الشيخ /محمد بن إبراهيم العيسى

12,001,449

12,001,449

12%

نبذة عن الشركة
قطاع األعمال
البيانات المالية ونتائج األعمال

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2019/02/14م

إجراءات الشركة

2

2019/05/12م

الجمعية العامة

3

2019/05/15م

ملف أرباح

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

اإلفصاح والشفافية
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 4.10بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

تقرير المراجع المستقل
قائمة المركز المالي الموحدة
قائمة الدخل الموحدة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

120
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019

125

إيضاح

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

إيضاح

الموجودات

المطلوبات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

نقدية وما في حكمها

5

135,680,579

139,789,605

التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

18

59,564,582

56,480,888

مدينون تجاريون

6

141,276,119

104,053,300

التزامات عقود اإليجار – جزء غير متداول

16

359,948,110

-

مستحق من أطراف ذات عالقة

7

4,994,909

22,250,094

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,260,868,554

712,006,474

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

8

51,138,846

23,410,446

إجمالي المطلوبات

1,736,078,366

1,113,245,622

مخزون

9

23,059,545

22,829,074

356,149,998

312,332,519

إجمالي الموجودات المتداولة

حقوق الملكية
رأس المال

19

1,000,000,000

1,000,000,000

احتياطي نظامي

20

500,000,000

500,000,000

7,000,000

7,000,000

إحتياطي إتفاقي

21

143,002,490

143,002,490

استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

14,309,065

25,191,200

أرباح مبقاة

98,399,490

131,662,069

الحق في استخدام الموجودات

11

298,143,110

-

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

1,741,401,980

1,774,664,559

دفعة مقدمة إليجار  -جزء غير متداول

8

40,316,800

-

حقوق الملكية غير المسيطرة

50,346,543

36,332,340

ممتلكات ومعدات

12

2,492,482,172

1,894,297,557

إجمالي حقوق الملكية

1,791,748,523

1,810,996,899

مشاريع تحت االنشاء

13

319,425,744

685,421,245

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3,527,826,889

2,924,242,521

إجمالي الموجودات غير المتداولة

3,171,676,891

2,611,910,002

إجمالي الموجودات

3,527,826,889

2,924,242,521

الموجودات غير المتداولة
استثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
58,377,275

16,398,327

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

14

165,012,179

190,202,409

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

7

38,160,305

39,445,341

قروض ألجل  -جزء متداول

15

131,912,230

92,491,060

توزيعات أرباح مستحقة

22

47,230,659

47,074,234

التزامات عقود اإليجار  -جزء متداول

16

21,347,688

مخصص زكاة

17

13,169,476

15,627,777

475,209,812

401,239,148

إجمالي المطلوبات المتداولة
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قروض ألجل  -جزء غير متداول

15

841,355,862

655,525,586
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

إيرادات ضيافة

إيضاح

ريال سعودي

ريال سعودي

23

435,608,058

352,800,574

111,605,597

95,872,309

6,632,471

5,389,534

553,846,126

454,062,417

()434,669,236

()345,981,459

119,176,890

108,080,958

23

إجمالي اإليرادات
تكلفة اإليرادات

24

إجمالي الربح

()1,713,680

()1,056,191

بيع وتسويق

()41,199,833

()37,493,432

إجمالي المصاريف

()42,913,513

()38,549,623

دخل العمليات

76,263,377

69,531,335

مصاريف تمويلية

15

()23,336,833

()6,620,108

أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار

16

()15,947,631

25

1,608,397

1,420,543

إيرادات تمويلية
إيرادات أخرى ،صافي

26

20,772,582

5,501,221

الحصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

()1,342,430

()1,083,275

أعباء إضافية عن التزامات قانونية

27

-

()7,353,987

58,017,462

61,395,729

()5,250,451

()5,140,558

52,767,011

56,255,171

الدخل قبل الزكاة
الزكاة

17

صافي دخل السنة

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

53,003,675

57,462,355

حقوق الملكية غير المسيطرة

()236,664

()1,207,184

52,767,011

56,255,171

0.53

0.57

الربح األساسي والمخفض للسهم العائد لمساهمي الشركة األم

صافي دخل السنة

ريال سعودي

ريال سعودي

52,767,011

56,255,171

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

18

()1,803,821

()6,247,982

50,963,190

50,007,189

العائد إلى:

المصاريف

عمومية وإدارية

إيضاح

2019

2018

28

مساهمي الشركة األم

50,977,253

50,665,062

حقوق الملكية غير المسيطرة

()14,063

()657,873

50,963,190

50,007,189

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

2019

2018

إيرادات إيجار
إيرادات أتعاب إدارة

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

127
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح

129

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 2019
في بداية السنة

-

-

-

()59,239,832

()59,239,832

-

()59,239,832

الرصيد المعدل في بداية السنة

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

72,422,237

1,715,424,727

36,332,340

1,751,757,067

صافي دخل السنة

-

-

-

53,003,675

53,003,675

()236,664

52,767,011

الخسارة الشاملة اآلخرى للسنة

-

-

-

()2,026,422

()2,026,422

222,601

()1,803,821

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

50,977,253

50,977,253

()14,063

50,963,190

-

-

-

()25,000,000

()25,000,000

-

()25,000,000

االستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

-

-

-

-

-

14,028,266

14,028,266

في نهاية السنة

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

98,399,490

1,741,401,980

50,346,543

1,791,748,523

توزيعات أرباح

22

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
في بداية السنة

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

144,618,292

1,787,620,782

37,610,812

1,825,231,594

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

-

-

-

()8,621,285

()8,621,285

()620,599

()9,241,884

الرصيد المعدل في بداية السنة

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

توزيعات أرباح
في نهاية السنة

22
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أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16في  1يناير
2019

4-2

1,000,000,000

500,000,000

143,002,490

131,662,069

1,774,664,559

36,332,340

1,810,996,899
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
إيضاح

131

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

النشاطات التشغيلية
58,017,462

61,395,729

استهالك ممتلكات ومعدات

12

75,563,594

67,412,889

استهالك الحق في استخدام الموجودات

11

16,870,709

-

()206,251

()203,466

مخصص مخزون بطيء الحركة

9

1,136,700

1,172,378

حصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

1,342,430

1,083,275

خسارة بيع استثمارات في استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

10

()489,185

-

()25,434

-

10,377,770

7,666,415

162,587,795

138,527,220

مخصص خسائر متوقعة بشأن ذمم مدينة تجارية ،صافي

ربح بيع ممتلكات ومعدات
18

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون تجاريون

()37,016,568

()19,536,442

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

()27,728,400

()3,545,778

دفعة مقدمة إليجار

()40,316,800

-

مخزون

()1,367,171

()203,012

مستحق من أطراف ذات عالقة

17,255,185

()492,342

دائنون تجاريون

41,978,948

()18,246,469

مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

()1,622,832

37,215,623

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()1,285,036

22,759,193

النقدية من العمليات

112,485,121

156,477,993

زكاة مدفوعة

17

()7,587,475

()4,630,643

منافع مدفوعة للموظفين

18

()9,097,897

()11,616,445

95,799,749

140,230,905

إضافات إلى ممتلكات ومعدات

12

()24,286,039

()22,602,134

إضافات إلى مشاريع تحت االنشاء

13

()237,919,616

()354,662,995

استثمار في شركة تابعة

1

()37,980,000

-

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

25,434

-

توزيعات أرباح من استثمارات

-

350,000

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

()300,160,221

()376,915,129

النشاطات التمويلية
225,251,446

278,266,932

قروض ألجل مستلمة ،صافي

()25,000,000

()55,000,000

صافي النقدية من النشاطات التمويلية

200,251,446

223,266,932

صافي النقص في النقدية وما في حكمها

()4,109,026

()13,417,292

النقدية وما في حكمها في بداية السنة

139,789,605

153.206.897

النقدية وما في حكمها في نهاية السنة

135,680,579

139,789,605

توزيعات أرباح للمساهمين

22
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التعديالت لــ :

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

ريال سعودي

ريال سعودي

النشاطات االستثمارية

الدخل قبل الزكاة

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إيضاح

2019

2018
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

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

 1.عــــــــــــام
شركة دور للضيافة («الشركة» أو «الشركة األم») هي شركة
مساهمة سعودية تأسست طبقاً ألحكام نظام الشركات وتم
تسجيلها بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010010726بتاريخ  6محرم 1397هـ (الموافق 27
ديسمبر .)1976

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في اإلنشاء والتملك
والتشغيل واإلدارة والمشاركة واالستئجار للفنادق والمطاعم

والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر
والطرق الخاصة والعامة والمناطق السياحية .كما تشتمل
األنشطة على تملك األراضي وبيعها وتطويرها وإقامة
المباني عليها أو تأجيرها .تقوم الشركة بمزاولة تلك األنشطة
بنفسها أو من خالل االشتراك مع الغير.
قامت الشركة بتملك الشركات التابعة التالية والمدرجة في
هذه القوائم المالية الموحدة:

الشركة التابعة

(ريال سعودي)

 31ديسمبر 2019

 31ديسمبر 2018

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 نزل شدا الفندقية ()1

40,000,000

60%

-

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%

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها:
شركة مكة للفنادق المحدودة

شركة مكة للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4031011879بتاريخ  20رمضان 1402هـ (الموافق  12يوليو
 ،)1982تزاول الشركة تقديم خدمات الضيافة الفندقية داخل
وخارج المملكة العربية السعودية .تمتلك الشركة فندق
مكارم أجياد بمدينة مكة المكرمة.
الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة

الشركة السعودية للخدمات الفندقية المحدودة – هي شركة
سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010010454بتاريخ  11ذو القعدة 1396هـ
(الموافق  4نوفمبر  .)1976تمتلك الشركة فندق كراون بالزا
 قصر الرياض.شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة – هي شركة
سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  4030092204بتاريخ  22جمادي الثاني 1413هـ
(الموافق  17ديسمبر  .)1992تمتلك الشركة فندق ومنتجع
قرية مكارم النخيل بمدينة جدة.
شركة نزل شدا الفندقية

شركة نزل شدا الفندقية – هي شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 4030166369بتاريخ  8محرم 1428هـ (الموافق  27يناير
 .)2007ويتمثل نشاط الشركة في االنشاءات العامة للمباني
السكنية ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة (سكنية)،
وإدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية).
شركة تبوك للفنادق المحدودة

شركة تبوك للفنادق المحدودة – هي شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 3550006303بتاريخ  5ربيع الثاني 1406هـ (الموافق 17
ديسمبر  .)1985تمتلك الشركة فندق هوليداي إن تبوك.

شركة جود العلياء المحدودة – هي شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010428949بتاريخ  25صفر 1436هـ (الموافق  17ديسمبر
 .)2014يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في التشييد والبناء.
شركة المصدر األمني المحدودة

شركة المصدر األمني المحدودة – هي شركة سعودية ذات
مسئولية محدودة ومسجلة بموجب السجل التجاري رقم
 1010433370بتاريخ  16رجب 1436هـ (الموافق  5مايو
 .)2015يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات الحراسة
األمنية المدنية الخاصة في المملكة العربية السعودية
بموجب خطاب األمن العام رقم  3/1078413بتاريخ  28رجب
1435هـ (الموافق  27مايو)2014
شركة السواعد الكريمة لالستثمار والتطوير العقاري

شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري – هي
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010437489بتاريخ  26ذو القعدة
1436هـ (الموافق  10سبتمبر  .)2015يتمثل نشاط الشركة
في التشييد ،والنقل ،والتخزين ،والتبريد ،وخدمات المال
واألعمال باإلضافة إلى اإليواء السياحي بموجب ترخيص
الهيئة العامة للسياحة واألثار رقم ف 37/0096 /بتاريخ 6
صفر 1437هـ (الموافق  18نوفمبر .)2015
شركة سفراء اإليواء الفندقية

شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة شخص واحد) – هي
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب
السجل التجاري رقم  1010901133بتاريخ  27صفر 1439هـ
(الموافق  16نوفمبر  .)2017يتمثل نشاط الشركة في تقديم
خدمات الضيافة وتأسيس المطاعم والفنادق والمعارض.
شركة واحة دارة المحدودة

شركة واحة دارة المحدودة (شركة شخص واحد) – هي شركة
سعودية ذات مسئولية محدودة مسجلة بموجب السجل
التجاري رقم  1010901132بتاريخ  27صفر 1439هـ (الموافق
 16نوفمبر  .)2017يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تقديم
خدمات السياحة.
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رأس المال

نسبة الملكية
المباشرة وغير المباشرة ٪

( )1بتاريخ  13مارس  2019قامت المجموعة باالستحواذ
على شركة تابعة جديدة (شركة نزل شدا الفندقية) ،وهي
شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية
السعودية والتي تعمل في مجال تشغيل الشقق المفروشة
وتم توحيدها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

شركة جود العلياء المحدودة
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  2.3.ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة

 2.السياسات المحاسبية الهامة
  2.1.أسس اإلعداد والقياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير
الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية
السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (يشار إليها فيما بعد

بـ «المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة
العربية السعودية»).
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على اساس
التكلفة التاريخية .يتم عرض القوائم المالية الموحدة
بالريال السعودي.

تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة
والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر  .2019يتم إعداد
القوائم المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة
باستخدام سياسات محاسبية مماثلة.

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت
تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال وذلك
عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة
عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة
ويتم التوقف عن ذلك عند فقدان المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة .تدرج موجودات

•القدرة على التحكم في الشركة المستثمر فيها (أي توفر
الحقوق التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه نشاطات
الشركة المستثمر فيها).

يتعلق الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل
اآلخر بمساهمي الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة
حتى لو أدى ذلك إلى أن يكون رصيد حقوق الملكية غير
المسيطرة عجزاً.

تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لديها
الحق في عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها
ولديها المقدرة على التأثير على العوائد من خالل سيطرتها
على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر
المجموعة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما
يكون لدى المجموعة:

•التعرض إلى ،الحق في ،عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة
المستثمر فيها.
•القدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر
فيها للتأثير على عوائدها.

وبشكل عام ،هناك افتراض بأن السيطرة تنتج عن أغلبية
حقوق التصويت .وتأييداً لهذا االفتراض ،وعندما يكون لدى
المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة
في الشركة المستثمر فيها ،فإن المجموعة تأخذ بعين االعتبار
كافة الحقائق والظروف للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة
على الشركة المستثمر فيها ويشمل ذلك:
•الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت
اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.
•الحقوق الناتجة عن ترتيبات تعاقدية أخرى.

•حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وأي حقوق
تصويت محتملة.

ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ
عليها أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالية الموحدة
اعتباراً من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين
التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة.

وعند الضرورة ،يتم إجراء التسويات على القوائم المالية
للشركات التابعة كي تتماشى مع سياساتها المحاسبية مع
تلك المتبعة من قبل المجموعة .يتم حذف كافة الموجودات
والمطلوبات وحقوق الملكية وااليرادات والمصاريف
والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات
المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.

ويتم المحاسبة عن أي تغير في ملكية الشركة التابعة،
بدون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .وفي حالة
فقدان المجموعة السيطرة على الشركة التابعة ،عندئذ يتم
التوقف عن إثبات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية
غير المسيطرة وعناصر حقوق الملكية األخرى .ويتم إثبات
أية أرباح أو خسائر تنتج عن ذلك في قائمة الدخل الشامل
الموحدة .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة
السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.

فيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل
المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
عمليات تجميع األعمال

يتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة
االستحواذ .تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي العوض المحول،
والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ،ومبلغ
حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها.
بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال ،تقوم
المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة
المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في
صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها.
تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن
المصاريف العمومية واإلدارية.
يتم ،في األصل ،قياس الشهرة ،بالتكلفة (والتي تمثل
الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق

االستثمار في الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية

إن االستثمار في الشركة المقيدة بطريقة حقوق الملكية
(«الشركة المستثمر فيها «) هي عبارة عن منشأة تمارس
عليها المجموعة تأثيراً هاماً .يمثل التأثير الهام المقدرة على
المشاركة في اتخاذ السياسات والقرارات المالية والتشغيلية
للشركة المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة
المشتركة على تلك السياسات.
إن االعتبارات الموضوعة للتأكد فيما إذا كان هناك تأثير
هام تماثل االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على
الشركات التابعة.

تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات
المقيدة بطريقة حقوق الملكية .وبموجب طريقة حقوق
الملكية ،يتم في األصل اثبات االستثمار بالتكلفة .تعدل
القيمة الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي
تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات
المستثمر فيها منذ تاريخ االستحواذ .تدرج الشهرة المتعلقة
بالشركات المستثمر فيها في القيمة الدفترية لالستثمار،
وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها
بصورة مستقلة.
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج
عمليات الشركات المستثمر فيها .يتم إظهار أي تغير في
قائمة الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر فيها
كجزء من قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة.
مباشرة ضمن
ً
إضافة إلى ذلك ،في حالة اثبات أي تغير
حقوق ملكية الشركات المستثمر فيها ،تقوم المجموعة

الملكية غير المسيطرة وأية حصص مملوكة سابقا ،عن
صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها
والمطلوبات التي تم التعهد بها) .وفي حالة زيادة القيمة
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي
العوض المحول ،تقوم المجموعة بإعادة التقدير للتأكد من
قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ
عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها ،ومراجعة
االجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ
االستحواذ .وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة
العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي
العوض المحول ،عندئذ يتم إثبات الربح في قائمة الدخل
الموحدة .وبعد اإلثبات األولي لها ،تقاس الشهرة بالتكلفة
ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة.

بإثبات حصتها في أي تغيرات ،عندما ينطبق ذلك ،في قائمة
التغيرات في حقوق الملكية الموحدة .يتم استبعاد األرباح
والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة
الشركات المستثمر فيها بقدر حصة المجموعة في هذه
الشركات المستثمر فيها.
يتم اظهار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة
الشركة المستثمر فيها بصورة مستقلة في صدر قائمة
الدخل الموحدة.

تعد القوائم المالية الموحدة للشركات المستثمر فيها لنفس
الفترة المالية للمجموعة .وعند الضرورة ،يتم اجراء التعديالت
الالزمة كي تتفق السياسات المحاسبية مع تلك المتبعة من
قبل المجموعة.

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم المجموعة بالتأكد
فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة
استثمارها في الشركات المستثمر فيها .وبتاريخ إعداد كل
قوائم مالية ،تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك
دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار
في الشركات المستثمر فيها .وعند وجود مثل هذا الدليل،
تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين
القيمة القابلة لالسترداد للشركة المستثمر فيها وقيمتها
الدفترية ،وإثبات الخسارة كـ «حصة في صافي نتائج استثمار
في شركات مقيدة بطريقة حقوق الملكية « في قائمة
الدخل الموحدة.
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اإليرادات

االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء

تقوم المجموعة بتقديم خدمات الضيافة وإدارة العقارات إلى
العمالء .يتم اثبات االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء
عند تحويل السيطرة على البضاعة أو الخدمات إلى العميل
بمبلغ يعكس العوض الذي يتوقع أن تستحقه المجموعة
مقابل تلك البضاعة أو الخدمات .وقد تبين للمجموعة أنها
تعمل كأصيل في كافة ترتيبات االيرادات الخاصة بها ،باستثناء
خدمات إدارة العقارات ،وذلك ألنها تسيطر عادة على البضاعة
أو الخدمات قبل تحويلها إلى العميل.

أتعاب إدارة العقارات

تتحقق إيرادات أتعاب اإلدارة العقارات من الفنادق المدارة
من قبل المجموعة وذلك عادة بموجب عقود طويلة األجل
مع مالك الفنادق .تتضمن أتعاب اإلدارة أتعاب أساسية،
وتمثل بصورة عامة نسبة مئوية من إيرادات الفندق و/أو
بناء على ربحية الفندق ،ويتم
أتعاب تحفيزية تحدد عموما ً
إثباتها عند تحققها على أساس مبدأ االستحقاق بموجب
شروط العقد.

خدمات الضيافة

العمالت األجنبية

تظهر القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال سعودي
والذي يعتبر أيضاً العملة الوظيفية للمجموعة .بالنسبة
لكل منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية،
ويتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة
باستخدام تلك العملة الوظيفية .تقوم المجموعة باستخدام
طريقة التوحيد المباشر ،وعند استبعاد العمليات الخارجية،
تعكس األرباح أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى ضمن قائمة
الدخل الموحدة  ،المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.
المعامالت واألرصدة

يتم ،في األصل ،تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من
قبل شركات المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية
في أول تاريخ تصبح فيه المعامالت مؤهلة لإلثبات.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة
بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ القوائم
المالية الموحدة .يتم إثبات كافة الفروقات في قائمة
الدخل الموحدة.
ترجمة شركات المجموعة

تترجم القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة
بالنسبة للموجودات والمطلوبات ،وبمتوسط سعر التحويل
لكل فترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف واألرباح والخسائر.
تترجم عناصر حقوق الملكية ،فيما عدا األرباح المبقاة ،بسعر
التحويل السائد عند نشوء كل عنصر .يتم اثبات فروقات
التحويل الناتجة عن الترجمة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.
وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يتم إثبات بنود الدخل
الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية الخارجية في قائمة
الدخل الشامل الموحدة.
الزكاة

تخضع الشركة والشركات التابعة لها للزكاة وفقا لالئحة
الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة»)
بالمملكة العربية السعودية ،والتي تخضع أيضا للتفسيرات.
تفرض الزكاة بمعدل ثابت قدره  % 2.5من الربح المعدل
الخاضع للزكاة أو على أساس صافي حقوق الملكية باستخدام
األساس المحدد في الئحة الزكاة (الوعاء الزكوي) ،أيهما
أعلى .تقوم اإلدارة بتكوين مخصصات مالئمة على أساس

يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل.
تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح .تتضمن
زائدا كافة المصاريف المتكبدة
تكلفة المخزون سعر الشراء ً
إلحضار المخزون إلى حالته وموقعه الحالي .يمثل صافي
الممتلكات والمعدات
اإلثبات والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ،والتي تتضمن
ناقصا االستهالك المتراكم وأي
تكاليف القروض المرسملة،
ً
خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.

وعندما يكون ألجزاء من بند من بنود الممتلكات والمعدات
أعمار إنتاجية مختلفة ،فإنه يتم المحاسبة عنها كبنود مستقلة
(مكونات رئيسية) من الممتلكات والمعدات.

يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات
والمعدات ناقصا القيمة المتبقية المقدرة لها باستخدام
طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة،
ويتم إثباتها في قائمة الدخل الموحدة .إن األراضي ال
يتم استهالكها.

تمثل منافع التقاعد الخاضعة ألنظمة المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية برنامج اشتراكات محددة .ال يوجد
لدى المجموعة أي التزام ،فيما عدا االشتراكات المستحقة
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .تقوم المجموعة
بإثبات االشتراكات المستحقة إلى المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية كمصروف عند استحقاقها.
برامج المنافع المحددة

يمثل برنامج المنافع المحددة برنامج منافع ما بعد التوظيف
بخالف برنامج االشتراكات المحددة .يمثل صافي التزام
التقاعد ،المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن
برامج المنافع المحددة لما بعد التوظيف ،القيمة الحالية
اللتزام المنافع المحددة المتوقعة بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة .ويتم احتساب التزام المنافع المحددة سنويا من
قبل اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة ائتمان الوحدة
المتوقعة .ويتم إثبات المبالغ الناتجة عن إعادة القياس ،إن
وجدت ،ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في
حقوق الملكية الموحدة وتدرج الزيادة أو النقص المقابل في
قائمة الدخل الشامل الموحدة والذي يشتمل على األرباح
والخسائر االكتوارية الناتجة عن التزام المنافع المحددة.

دوريا بإجراء تقييم
المبالغ المتوقع سدادها إلى الهيئة وتقوم
ً
لموقف اإلقرارات الزكوية وذلك فيما يتعلق بالحاالت التي
تخضع فيها الئحة الزكاة المطبقة للتفسير .يحمل مخصص
الزكاة على قائمة الدخل الموحدة .كما أن االلتزامات الزكوية
اإلضافية ،إن وجدت ،والمتعلقة بالربوط الزكوية للسنوات
السابقة الصادرة عن الهيئة يتم المحاسبة عنها خالل الفترة
التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

االستهالك

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيمة
المتبقية في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها مستقبال إذا
كان ذلك مالئما.

منافع الموظفين قصيرة األجل

برامج االشتراكات المحددة

المصاريف الالحقة

يتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل
أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة
للمصاريف إلى المجموعة.

يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن استبعاد أي بند من بنود
الممتلكات والمعدات في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إثبات منافع الموظفين قصيرة األجل كمصاريف عند
تقديم الخدمات ذات العالقة .يتم إثبات التزام لقاء المبلغ
المتوقع دفعه عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني
حالي أو متوقع لدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة
المقدمة من قبل الموظف وأنه من الممكن تقدير االلتزام
بشكل موثوق به.

القيمة البيعية سعر البيع المقدر خالل دورة األعمال العادية،
ناقصا مصاريف البيع .يتم تجنيب مخصص للمخزون المتقادم
وبطيء الحركة والتالف عند الضرورة.

المشاريع تحت االنشاء

تظهر المشاريع تحت االنشاء بالتكلفة وال يتم استهالكها.
يبدأ استهالك المشاريع تحت االنشاء عندما تكون
الموجودات جاهزة لالستخدام المحدد لها ويتم تحويلها إلى
الممتلكات والمعدات .يتم رسملة تكاليف التمويل بشأن

القروض المستخدمة لتمويل إنشاء الموجودات المؤهلة خالل
الفترة الزمنية الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام
المحدد له.

األدوات المالية

إن األداة المالية هي عبارة عن أي عقد ينتج عنه أصل مالي
لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
الموجودات المالية

االثبات والقياس األولي

تصنف الموجودات المالية ،عند االثبات األولي لها ،كمقاسة
الحقا بالتكلفة المطفأة ،وبالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي لها
على خصائص التدفقات النقدية لألصل المالي ونموذج
أعمال المجموعة.
الذمم المدينة التجارية

وبالنسبة الذمم المدينة التجارية التي ال تشمل مكون تمويل
هام أو التي بشأنها قامت المجموعة باستخدام وسيلة
عملية .تقاس الذمم المدينة التجارية ،بسعر المعاملة المحدد
وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ( .)15يرجى الرجوع
إلى السياسات المحاسبية «اإليرادات من العقود المبرمة
مع العمالء».
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

عند اإلثبات األولي ،يمكن للمجموعة أن تقوم بشكل ال رجعة
فيه بتصنيف استثمارات حقوق الملكية الخاصة بها كأدوات
حقوق ملكية مخصصة بالقيمة العادلة من خالل الدخل

الشامل اآلخر عندما تفي بتعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار
المحاسبة الدولي ( )32األدوات المالية :العرض ،وأن تكون
غير مقتناة ألغراض المتاجرة .يتم التصنيف على أساس كل
أداة على حدة.
ال يعاد تدوير األرباح والخسائر الناتجة عن هذه الموجودات
مطلقا إلى قائمة الدخل الموحدة .يتم إثبات توزيعات
ً
المالية
األرباح كإيرادات أخرى في قائمة الدخل الموحدة عند اإلقرار
بأحقية دفعها ،إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي
هذه الحالة ،تقيد هذه األرباح في قائمة الدخل الشامل
الموحدة .ال تخضع أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقويم االنخفاض
في القيمة.
قررت المجموعة ،بشكل ال رجعة فيه ،تصنيف استثمارات
حقوق الملكية غير المدرجة الخاصة بها ضمن هذه الفئة.

ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات مالية أخرى مقتناة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
وبالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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تتحقق إيرادات خدمات الضيافة بصورة رئيسية من عمليات
فنادق المجموعة ،بما في ذلك إيجار الغرف ومبيعات
األطعمة والمشروبات في نقطة من الزمن عند تقديم
البضاعة إلى العميل .يتم إثبات اإليرادات من إشغال الغرف
على مدى زمني.

المخزون
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التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي (أو ،عندما ينطبق ذلك ،جزء
منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة) عند:
•انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من
األصل ،أو

•قيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية
من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة
بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق اتفاقية «ترتيبات
فورية» وإذا ما:

  )بلم تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم
المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل ،ولكنها قامت
بتحويل السيطرة على األصل.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بالنسبة للموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،تقوم
المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية ،بإجراء تقويم للتأكد
من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل
مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية .يعتبر األصل
المطلوبات المالية

االثبات األولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو قروض أو
ذمم دائنة أو كمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة،
حسبما هو مالئم .يتم ،في األصل ،إثبات كافة المطلوبات
المالية بالقيمة العادلة .وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة،
يتم إظهارها بعد خصم تكاليف المعامالت المتعلقة
مباشرة.
ً
بها
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على القروض
ألجل والدائنين والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة.
القروض

تتعلق هذه الفئة كثيراً بالمجموعة .بعد االثبات األولي لها،
تقاس القروض المرتبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي .يتم إثبات األرباح

مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج
بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود
حق نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية
النقدية وشبه النقدية

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،تشتمل
النقدية وشبه النقدية على النقد في الصندوق واألرصدة
لدى البنوك والودائع وفترات استحقاقها األصلية ثالثة
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة ،بتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة،
بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بها
للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمتها .وفي

يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي
بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات
مالية هامة أو إخفاق أو تأخر في سداد المبالغ األصلية ،أو
احتمال اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ،وعندما تشير
البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس
في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ،مثل التغيرات في
الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في السداد.

بالنسبة للمدينين التجاريين ،تستخدم المجموعة الطريقة
المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.

عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر
بدال من ذلك بإثبات مخصص خسارة
االئتمان ولكن تقوم ً
بناء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ
ً
إعداد كل قوائم مالية .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة
استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،
مخصصات
ً
والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين
والبيئة االقتصادية .انظر السياسات المحاسبية في اإليضاح
( )4-2بشأن سياسة خسائر االئتمان المتوقعة.

المخصصات

بالنسبة للموجودات فيما عدا الشهرة ،يتم عكس قيد خسارة
االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد .ويتم عكس
قيد خسارة االنخفاض في القيمة وذلك فقط بالقدر الذي
ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي
كان من المفترض تحديدها ،بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء،
فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة.

عقود اإليجار

والخسائر في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن
إثبات المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء معدل
العمولة الفعلي.

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو
الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر
جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة الفعلي ،ويدرج إطفاء معدل
العمولة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الدخل الموحدة.
التوقف عن االثبات

يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام
المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته .وفي حالة تبديل
المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة
بشروط مختلفة تماماً أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية،
عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن
اثبات المطلوبات األصلية واثبات مطلوبات جديدة .يتم اثبات
الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل الموحدة.

لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو
بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

أشهر أو أقل .تصنف الحسابات المكشوفة لدى البنوك
كمطلوبات متداولة.

يتوقف تصنيف العقد فيما إذا كانت الترتيبات تعتبر ايجار أو
تنطوي على عقد ايجار على جوهر الترتيبات عند نشأة العقد.
يتم تقويم الترتيبات للتأكد فيما إذا كان الوفاء بالترتيبات
يتوقف على استخدام أصل أو موجودات محددة أو نقل حق
االستخدام ألصل أو موجودات حتى لو لم يكن ذلك الحق
منصوصاً عليه صراحة في الترتيبات.
المجموعة كمستأجر

يتم رسملة عقود االيجارات التمويلية التي تحول بموجبها
كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية البند المستأجر إلى
المجموعة عند بداية االيجار بالقيمة العادلة للعقار المستأجر
أو ،إذا كانت أقل ،بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار.
يتم تجزئة دفعات اإليجار بين مصاريف التمويل والنقص في
التزامات اإليجار للوصول إلى معدل عمولة ثابت على الرصيد
المتبقي من االلتزام .تحمل مصاريف التمويل ضمن تكاليف
التمويل في قائمة الدخل الموحدة.

يستهلك األصل المستأجر على مدى العمر االنتاجي .وفي
حالة عدم وجود قناعة معقولة بأن المجموعة سوف تحصل
على ملكية األصل في نهاية فترة االيجار ،فإن األصل يستهلك

قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب
معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ
القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع
الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:
•في السوق الرئيس للموجودات أو المطلوبات ،أو

حالة وجود مثل هذا الدليل ،فإنه يتم عندئذ تقدير القيمة
القابلة لالسترداد لألصل.

•في حالة عدم وجود السوق الرئيس ،في أكثر األسواق
فائدة للموجودات أو المطلوبات.
إن السوق الرئيس أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة
للوصول إليها من قبل المجموعة .تقاس القيمة العادلة

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات قانونية حالية
أو متوقعة على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،ومن
المحتمل أن يتطلب األمر استخدام الموارد التي تتضمن
منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقدير لمبلغ
االلتزام بشكل موثوق به .يتم تحديد المخصصات وذلك
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام
معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات
السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة
لاللتزام .يتم إثبات الزيادة في الخصم كتكاليف تمويل.

على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل أو فترة االيجار،
أيهما أقصر.

إن عقد اإليجار التشغيلي هو إيجار يختلف عن عقد اإليجار
التمويلي .يتم إثبات دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجارات
التشغيلية كمصاريف تشغيلية في قائمة الدخل الموحدة
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة االيجار.
المجموعة كمؤجر

تصنف اإليجارات التي ال تحول المجموعة بموجبها كافة
المنافع والمخاطر الهامة المصاحبة لملكية األصل كعقود
إيجارات تشغيلية .تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم
تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن عقد إيجار تشغيلي إلى
القيمة الدفترية لألصل المؤجر ،ويتم إثباتها على مدى فترة
اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار .يتم إثبات اإليجارات
الشرطية كإيرادات خالل الفترة التي تتحقق فيها.
دخل اإليجار

يتم إثبات دخل اإليجار بطريقة القسط الثابت على مدى فترة
اإليجار ،كما يتم إثبات حوافر اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ
من إجمالي دخل اإليجار على مدة فترة عقد اإليجار.

للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في
السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية بعين
االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع
اقتصادية عن طريق االستخدام األفضل واألقصى لألصل أو
بيعه لمتعاملين آخرين في السوق يستخدمون األصل على
النحو األفضل وبأقصى حد.
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف،
وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام
المدخالت غير القابلة للمالحظة.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

  )أقامت المجموعة بتحويل معظم المخاطر والمنافع
المصاحبة ً
لألصل ،أو

المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة
فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في
القيمة كنتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اإلثبات األولي لألصل
وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي
يمكن تقديرها بشكل موثوق به.

إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية
تمثل القيمة األعلى للقيمة الحالية والقيمة العادلة لألصل
أو الوحدة المدرة للنقدية ناقصاً تكاليف البيع .وعند تقدير
القيمة الحالية ،تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة
والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود
والمخاطر المالزمة لألصل .ولغرض إجراء اختبار االنخفاض في
القيمة ،فإنه يتم تجميع الموجودات التي ال يمكن إجراء اختبار
لها بصورة فردية إلى أصغر مجموعة من الموجودات التي تدر
تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والمستقلة بشكل
كبير عن التدفقات النقدية الخاصة بالموجودات األخرى أو
مجموعات من الموجودات (الوحدة المدرة للنقدية) .وفي

حالة وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة أصل ما ،فإنه
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية
التي ينتمي إليها ذلك األصل .يتم إثبات خسارة انخفاض في
القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المدرة
للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة الخاصة به.
يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل
الموحدة .إن خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة بشأن
أول لخفض القيمة
الوحدات المدرة للنقدية يتم توزيعها ً
الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدات ،ثم لتخفيض القيمة
الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة وحدات)
وذلك على أساس تناسبي.
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تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها
بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن
التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه
وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس
القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط
لموجودات أو مطلوبات مماثلة (أي بدون تعديل أو
تجديد األسعار).

المستوى الثاني :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى
األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -قابلة للمالحظة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم
المالية الموحدة بشكل متكرر ،تقوم المجموعة بالتأكد فيما
إذا تم التحويل بين التسلسل الهرمي لمستويات القيمة
العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت
المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في
نهاية كل فترة مالية .تقوم المجموعة بتحديد السياسات
واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس
القيمة العادلة غير المتكرر.

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية موحدة ،تقوم المجموعة
بتحليل التغيرات في قيمة الموجودات والمطلوبات المراد
إعادة قياسها أو إعادة تقويمها طبقاً للسياسات المحاسبية
للمجموعة .وألغراض هذا التحليل ،تقوم المجموعة بالتحقق
من المدخالت الرئيسية المستخدمة في آخر تقييم وذلك
بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم
توزيعات األرباح

تقوم المجموعة بإثبات التزام لقاء التوزيعات النقدية أو غير
النقدية للمساهمين وذلك عند اعتماد التوزيع وأن التوزيع لم
يعد متوقفاً على تقدير المجموعة .يتم إثبات توزيعات األرباح
النهائية كمطلوبات عند اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
المعلومات القطاعية

إن القطاع هو أحد مكونات المجموعة الذي يزاول أنشطة
تجارية من الممكن أن تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد
بشأنها مصاريف ،بما في ذلك اإليرادات والمصاريف المتعلقة
بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى .يتم

وإذا كان للموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة
سعر عرض أو سعر طلب ،تقوم المجموعة عندئذ بقياس
الموجودات والمراكز الدائنة بسعر العرض والمطلوبات
والمراكز المدينة بسعر الطلب.

إن أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية ما عند اإلثبات
األولي يتثمل عادة في سعر المعاملة – أي القيمة العادلة
للعوض المدفوع أو المستلم .وإذا ما ارتأت المجموعة أن
القيمة العادلة عند اإلثبات األولي تختلف عن سعر المعاملة
وال يتم االستدالل على القيمة العادلة على أساس السعر
المتداول في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة،
وال على أساس طريقة تقييم تكون فيها أي مدخالت غير
قابلة للمالحظة ليس لها أهمية فيما يتعلق بالقياس ،فإنه
يتم عندئذ قياس األداة المالية في األصل بالقيمة العادلة،
ويتم تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند اإلثبات
األولي وسعر المعاملة .ويتم الحقا إثبات ذلك الفرق في
قائمة الدخل الموحدة على أساس مالئم على مدى عمر
األداة المالية على أن يكون ذلك قبل تاريخ التأييد الكامل
لعملية التقييم ببيانات السوق القابلة للمالحظة أو تاريخ
إنهاء المعاملة.

ويتم إثبات توزيعات األرباح المرحلية ،عند اعتمادها من قبل
مجلس اإلدارة .يتم إثباتها مباشرة في قائمة التغيرات في
حقوق الملكية الموحدة.

تقوم المجموعة ،ألول مرة ،بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي (« )16عقود اإليجار» .تم االفصاح أدناه عن طبيعة
وأثر هذه التغيرات .لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي
معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية
المفعول بعد.
المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )16في يناير 2016
ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17عقود اإليجار،
والتفسير رقم  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية
للتقرير المالي – تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد
إيجار ،والتفسير رقم  15الصادر عن لجنة التفسير الدائمة -
عقود اإليجارات التشغيلية ،الحوافز ،والتفسير رقم  27الصادر
عن لجنة التفسير الدائمة لتقويم جوهر المعامالت التي تأخذ
الشكل القانوني لعقد اإليجار .يحدد المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم ( )16مبادئ إثبات وقياس وعرض واإلفصاح
عن عقود اإليجار ،ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن
كافة عقود اإليجار كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي
والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17يتضمن المعيار إعفاءين
إلثبات عقد اإليجار  -عقود اإليجار للموجودات «منخفضة
القيمة»(على سبيل المثال ،أجهزة الحاسب اآللي الشخصية)
وعقود اإليجار قصيرة األجل (أي عقود اإليجار لمدة  12شهرا
أو أقل).

وفي تاريخ بدء عقد اإليجار ،سيقوم المستأجر بإثبات التزامات
دفعات اإليجار (أي التزامات اإليجار) ،وإثبات األصل الذي يمثل
الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار (أي
حق االستخدام األصل) .يتطلب المعيار من المستأجرين إثبات
مصروف العمولة عن التزامات اإليجار ومصروف االستهالك
عن حق استخدام األصل بصورة مستقلة.

تطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة
في عام  ،2019ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية
األولية الموحدة للمجموعة.

كما يتعين على المستأجرين إعادة قياس التزامات اإليجار
عند وقوع أحداث معينة (مثل تغيير فترة اإليجار ،أو تغيير
دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة تغير المؤشر أو المعدل
المستخدم لتحديد تلك الدفعات) .سيقوم المستأجر بشكل
عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزامات اإليجار كتسوية على
حق استخدام األصل.

اختارت المجموعة طريقة التطبيق بأثر رجعي المبسطة
المسموح بها بموجب الفقرة  5جــ (ب) من المعيار الدولي
للتقرير المالي  .16وبناءا على ذلك لم تقم المجموعة بتعديل
أرقام المقارنة وقامت عوضا عن ذلك بإثبات األثر المتراكم
لتطبيق هذا المعيار كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح
المبقاة في تاريخ التطبيق األولي ( 1يناير .)2019
نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ،16
تم قياس التزامات عقود اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات
اإليجار المتبقية ،والمخصومة باستخدام معدل االقتراض
اإلضافي للمجموعة بتاريخ  1يناير  .2019وتم قياس الحق
في استخدام الموجودات بقيمتها الدفترية كما لو كان
مطبقا منذ تاريخ بدء عقود اإليجار ،ولكن تم خصمها
ً
المعيار
باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة في 1
يناير .2019
األثر على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 1
يناير :2019
ريال سعودي

بانتظام مراجعة نتائج كافة القطاعات التشغيلية من قبل
صانعي القرارات التشغيلية للمجموعة بشأن الموارد التي
سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه ،والتي تتوفر بشأنها
معلومات مالية منفصلة.

الزيادة في الحق في استخدام الموجودات

303,739,635

الزيادة في التزامات عقود اإليجار

362,979,467

النقص في األرباح المبقاة

()59,239,832

الحق في استخدام الموجودات  /التزامات عقود اإليجار
عند اإلثبات األولي ،وعند نشأة العقد ،يجب على المجموعة
تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار،
ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان
العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة
من الزمن مقابل عوض .يتم تحديد السيطرة إذا كانت معظم
المنافع تعود إلى المجموعة ويمكن للمجموعة توجيه
استخدام تلك الموجودات.
الحق في استخدام الموجودات

تطبق المجموعة نموذج التكلفة ،ويقيس الحق في استخدام
الموجودات بالتكلفة؛

  )أمخصوم منها أي إستهالك متراكم وأي خسائر
متراكمة لالنخفاض في القيمة؛ إن وجدت و

  )بمعدلة إلعادة قياس التزامات اإليجار نتيجة لتعديل
عقد اإليجار؛ إن وجدت
إذا كانت هناك تكاليف إضافية مثل إعداد الموقع والتأمينات
غير المستردة وتكاليف الطلب والمصروفات األخرى المتعلقة
بالمعاملة وما إلى ذلك ،فيجب إضافتها إلى قيمة الحق في
استخدام الموجودات.
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المستوى الثالث :طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى
األدنى  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -غير قابلة للمالحظة.

مع العقود والمستندات ذات العالقة األخرى .كما تقوم
المجموعة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل أصل
أو مطلوبات مع المصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما
معقو ًال .ولغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة،
إذا كان التغيير
ً
قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على
أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات والمطلوبات
والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة
المذكورة أعاله.

  2.4.التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
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المعيار الدولي للتقرير المالي ( – )16عقود اإليجار
التزامات عقود اإليجار

عند اإلثبات األولي ،فإن التزامات عقود اإليجار تمثل القيمة
الحالية لجميع الدفعات المتبقية للمؤجرين .بعد تاريخ البدء،
تقوم المجموعة بقياس التزامات عقود اإليجار كما يلي:
  )أزيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل على
التزامات عقود اإليجار،

  )بتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و

  )جإﻋﺎدة ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ لتعكس إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم أو
تعديل عقود اإلﯾﺟﺎر؛ إن وجدت،

يتم إدراج الدفعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل
وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة بطريقة القسط
الثابت كمصروف في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة
الموجزة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها
شهرا أو أقل .تشمل األصول منخفضة القيمة المتعلقة
12
ً
بالمعدات المكتبية.

يتم التفاوض على شروط التأجير على أساس فردي
وتحتوي عقود اإليجار للمجوعة على مجموعة واسعة من
الشروط واألحكام المختلفة .ال تفرض اتفاقيات اإليجار أي
تعهدات ،ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان
ألغراض االقتراض.

  2.5.المعايير الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي بيانا بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية
المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة.
تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير ،إذا ينطبق ذلك،
عند سريانها.

فيما يلي بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية
المفعول كما في تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة للمجموعة .تعتزم المجموعة إتباع هذه المعايير عند
سريانها وحسبما ينطبق ذلك.

التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم (- )28
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تتناول التعديالت التضارب بين المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28عند التعامل
مع فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعها أو
المساهمة بها في شركة زميلة أو مشروع مشترك .توضح
التعديالت بأنه يتم إثبات كامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن
بيع أو المساهمة بالموجودات ،التي تعتبر بمثابة عمل تجاري،
وفقاً لما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ()3
 -تجميع األعمال ،بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه

المشترك .ومع ذلك فإن أي أرباح أو خسائر ناتجة عن بيع أو
المساهمة بالموجودات التي ال تعتبر بمثابة عمل تجاري ،يتم
إثباتها فقط بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العالقة في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .قام مجلس معايير
المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ سريان هذه التعديالت ألجل
غير مسمى ،لكن يجب على المنشأة التي تقوم بإتباع هذه
التعديالت مبكراً تطبيقها بصورة مستقبلية.

عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بإجراء
التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية للمجموعة ومبالغ الموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصاريف المثبتة .إن النتائج الفعلية قد تختلف
عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بصورة مستمرة.
ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.

تم أدناه تبيان االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل
والمصادر األساسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل
أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترداد ،والتي
تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع
والقيمة الحالية .يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف
البيع على أساس البيانات المتاحة لمعامالت البيع الملزمة،
التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار
القابلة للمالحظة في السوق ناقصا التكاليف العرضية
لبيع األصل .يتم احتساب القيمة الحالية على أساس طريقة
التدفقات النقدية المخصومة .يتم تحديد التدفقات النقدية
خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية

قامت المجموعة باستخدام الطريقة المبسطة بشأن
االنخفاض في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي
( )9وقامت باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على أساس
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر .قامت المجموعة
التزامات المنافع المحددة للموظفين

يتم تحديد التزامات المنافع المحددة للموظفين باستخدام
عمليات تقويم إكتوارية .يتضمن التقويم االكتواري إجراء
العديد من االفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات
الفعلية في المستقبل .تشتمل هذه االفتراضات على
تحديد معدل الخصم ،والزيادات المستقبلية في الرواتب،
األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمعدات
يتم المحاسبة عن أي تغير في العمر اإلنتاجي المقدر أو نمط
االستهالك بأثر مستقبلي .وخالل السنة .ولو لم يكن هناك
تغير في األعمار اإلنتاجية.

إعداد القوائم المالية الموحدة ،والتي لها تأثير جوهري يؤدي
إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة .قامت المجموعة
بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة
بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة .وعلى الرغم من ذلك،
فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات
المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف
خارجة عن سيطرة المجموعة .يتم عكس هذه التغيرات في
االفتراضات عند حدوثها.

على أساس الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة
وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة
بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز
أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض
في القيمة .تتأثر القيمة القابلة لالسترداد كثيراً بمعدل
الخصم المستخدم بشأن طريقة التدفقات النقدية المخصومة
وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة
ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.

استنادا إلى الخبرة السابقة في
بإنشاء مصفوفة مخصصات
ً
خسائر االئتمان ،والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية
الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

ومعدالت الوفيات والزيادة المستقبلية في المعاشات.
ونظرا للصعوبات المصاحبة للتقويم واالفتراضات األساسية
وطبيعتها طويلة األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يتأثر
كثيرا بالتغيرات في هذه االفتراضات .يتم مراجعة كافة
ً
االفتراضات بشكل سنوي.
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يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي،
وهو المعدل الذي يتعين على المجموعة دفعه القتراض

األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة
اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.

 3.االفتراضات والتقديرات الهامة
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 4.القطاعات التشغيلية
لدى المجموعة القطاعات االستراتيجية التالية والتي تمثل
قطاعاتها التي يتم التقرير عنها .تقدم هذه القطاعات خدمات
مختلفة وتدار بصورة مستقلة ألن لها خصائص اقتصادية
مختلفة – مثل اتجاهات نمو المبيعات ومعدالت العائد

ومستوى االستثمار الرأسمالي ولها كذلك استراتيجيات
تسويق مختلفة.

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

الضيافة:

سواء كان يتم تشغيل هذه الفنادق من قبل
يمثل هذا القطاع الفنادق المملوكة من قبل المجموعة واإليرادات المحققة منها
ً
المجموعة أو من خالل جهة أخرى.

إدارة العقارات

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

تأجير العقارات

يمثل هذا القطاع العقارات المملوكة من قبل المجموعة والمؤجرة للغير .تشتمل هذه العقارات بشكل رئيسي على المجمعات
السكنية والمجمعات التجارية.

األخرى

يمثل هذا القطاع المركز الرئيسي وأقسام خدمات المساندة األخرى.

إجمالي الربح للقطاعات التشغيلية

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

119,176,890

108,080,958

المبالغ غير الموزعة:

2019
اإلجمالـي

األخرى

حذوفات

ريال سعودي

الضيافة

إدارة العقارات

تأجير العقارات

-

-

اإليرادات من العمالء
الخارجيين

435,608,058

6,632,471

111,605,597

()28,323,508

-

اإليرادات بين القطاعات

9,409,093

8,375,346

10,539,069

-

()434,669,236

تكلفة اإليرادات

()393,260,920

()5,079,669

()36,328,647

-

-

إجمالي الربح

42,347,138

1,552,802

75,276,950

-

-

119,176,890

استهالك ممتلكات
ومعدات والحق في
استخدام موجودات

71,848,787

16,333,290

3,329,148

-

91,511,225

ممتلكات ومعدات

917,880,564

-

1,484,706,717

89,894,891

-

2,492,482,172

الحق في استخدام
الموجودات

278,550,437

-

19,592,673

-

-

298,143,110

مشاريع تحت االنشاء

214,027,363

-

105,398,381

-

-

319,425,744

إجمالي الموجودات

1,918,433,211

-

1,519,498,787

89,894,891

-

3,527,826,889

إجمالي المطلوبات

475,217,821

-

1,260,860,545

-

-

1,736,078,366

553,846,126

إيرادات أخرى

20,772,582

5,501,221

مصاريف بيع وتسويق

()1,713,680

()1,056,191

مصاريف عمومية وإدارية

()41,199,833

()37,493,432

أعباء إضافية عن التزامات قانونية

-

()7,353,987

إيرادات تمويلية

1,608,397

1,420,543

أعباء مالية من التزامات عقود اإليجار

()15,947,631

-

مصاريف تمويلية

()23,336,833

()6,620,108

الحصة في صافي نتائج استثمارات مقيدة بطريقة حقوق الملكية

()1,342,430

()1,083,275

اجمالي المبالغ غير الموزعة

()61,159,428

()46,685,229

الدخل قبل الزكاة

58,017,462

61,395,729

 5.النقدية وما في حكمها
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

ودائع قصيرة األجل*

89,623,800

113,300,004

أرصدة لدى البنوك

45,287,480

25,926,151

نقد في الصندوق

769,299

563,450

135,680,579

139,789,605

2018
إدارة العقارات

تأجير العقارات

األخرى

الحذوفات

اإلجمالـي

ريال سعودي

الضيافة

5,389,534

95,872,309

-

-

454,062,417

اإليرادات من العمالء
الخارجيين

352,800,574

6,436,378

-

()28,446,154

-

اإليرادات بين القطاعات

1,731,846

20,277,930

-

-

()345,981,459

تكلفة اإليرادات

()301,111,715

()5,158,809

()39,710,935

-

108,080,958

إجمالي الربح

51,688,859

230,725

56,161,374

-

67,412,889

استهالك

49,532,959

-

13,855,235

4,024,695

-

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

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

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

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

-

تسوية المعلومات المتعلقة بالقطاعات التي يتم التقرير عنها
إلى الدخل قبل الزكاة للمجموعة خالل السنتين المنتهيتين
في  31ديسمبر:
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 7.المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها

 6.المدينون التجاريون
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

مدينون تجاريون

161,320,252

130,343,530

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

()20,044,133

()26,290,230

141,276,119

104,053,300

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

26,290,230

17,251,813

المحمل للسنة (إيضاح )25

()206,251

1,684,780

مستردة خالل السنة

()2,461,639

()1,888,247

ديون معدومة تم شطبها خالل السنة

()3,578,207

-

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

-

9,241,884

في نهاية السنة

20,044,133

26,290,230

تحليل أعمار المدينين التجاريين

فيما يلي تحليل أعمار المدينين التجاريين وخسائر االئتمان
المتوقعة كما في  31ديسمبر:
اإلجمالي

 60 - 1يوماً

 90 – 61يوماً

 365 – 91يوماً

سنة  -سنتين

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

سنتين –  3سنوات أكثر من  3سنوات
ريال سعودي

ريال سعودي

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
2019

20,044,133

-

313,285

1,343,577

3,107,647

1,297,999

13,981,625

2018

26,290,230

480,749

1,287,366

2,185,985

5,133,360

2,811,502

14,391,268

المدينون التجاريون

المعامالت وفقاً للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة .تمثل
هذه المعامالت الخدمات المتبادلة مع هذه الشركات.

وفيما تفاصيل مبالغ المعامالت واألرصدة الناتجة عنها:

أ) مستحق من أطراف ذات عالقة
مبلغ المعاملة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر الرصيد
2019

2018

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

1,319,543

508,673

الجهة ذات العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

مجمع المعذر

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة 85,540

-

فندق ام القرى

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة 777,917

712,824

928,775

مجمع الياسمين

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة 507,326

490,929

1,047,797

876,559

فندق مكارم البيت

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب إدارة 362,748

416,934

532,125

1,381,480

شركة مكارم المعرفة للضيافة

شركة زميلة

إيرادات أتعاب فنية -

463,521

أخرى

جهات منتسبة

إيرادات أتعاب فنية 1,319,216

1,703,830

18,365,582
1,166,669

1,117,800

4,994,909

22,250,094

ب) مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مبلغ المعاملة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر الرصيد
2019

2018

2019

2018

الجهة ذات العالقة

العالقة

طبيعة المعاملة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

مجمعي الجزيرة والدوادية

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب
إدارة

479,069

-

18,460,369

18,957,438

شركة المدينة للفنادق
المحدودة

شركة زميلة

إيرادات أتعاب
إدارة

-

-

14,651,496

14,651,496

مجمع الروضة السكني

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب
إدارة

296,617

308,805

2,636,782

2,656,756

فندق مكارم منى

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب
إدارة

229,367

492,377

1,169,043

1,759,008

مجمع األندلس السكني

جهة منتسبة

إيرادات أتعاب
إدارة

217,147

695,995

1,006,709

775,912

أخرى

جهات منتسبة

اتعاب إدارية

287,261

532,506

235,906

644,731

38,160,305

39,445,341

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا:

2019

161,320,252

75,188,181

19,555,196

20,622,713

18,620,075

2,604,918

24,729,169

2018

130,343,530

29,027,836

17,058,830

25,369,410

17,550,040

7,010,981

34,326,433

مبلغ المعاملة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر

رواتب ومكافآت ونهاية الخدمة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة

الشروط واألحكام المتعلقة بأرصدة الجهات ذات العالقة
إن األرصدة القائمة لدى الجهات ذات العالقة في نهاية
السنة بدون ضمانات وال تحمل أي عمولة وتسدد نقدا
وتستحق خالل  12شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة .لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة
لقاء أي ذمم مدينة أو دائنة للجهات ذات العالقة .وبالنسبة

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

4,300,183

6,065,138

للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و ،2018لم تسجل
المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المستحقة
من الجهات ذات العالقة .يتم إجراء هذا التقويم في فترة
إعداد كل قوائم مالية موحدة وذلك من خالل تقييم المركز
المالي الموحد للجهة ذات العالقة والسوق الذي تعمل فيه.

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

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

خالل دورة أعمالها العادية ،تقوم المجموعة بإجراء معامالت
مع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه وتتم هذه
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  10.االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية

 8.المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى

تمثل االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية
االستثمارات في الشركات التالية وهي شركات ذات مسئولية
محدودة .إن كافة الشركات أدناه مسجلة في المملكة

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

دفعة مقدمة إليجار *

17,680,000

-

ذمم متنوعة

9,027,840

4,398,209

دفعة مقدمة لمشاريع عقارية

5,383,841

5,383,841

دفعات مقدمة لموردين

5,301,984

1,245,649

الشركات المقيدة بطريقة حقوق الملكية

دفعات مقدمة لموظفين

4,474,657

4,021,946

تأمينات مدفوعة مقدما

3,751,514

3,793,302

أخرى

5,519,010

4,567,499

51,138,846

23,410,446

العربية السعودية .تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة
في هذه الشركات باستخدام طريقة حقوق الملكية في
القوائم المالية الموحدة.

نسبة الملكية
2019
٪

2018
٪

الشركة السعودية للضيافة التراثية

25

25

10,166,775

11,509,205

شركة مكارم المعرفة للضيافة *

-

50

-

9,539,705

شركة المدينة للفنادق المحدودة

50

50

4,142,290

4,142,290

14,309,065

25,191,200

الحركة في االستثمارات المقيدة بطريقة حقوق الملكية
خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

25,191,200

26,274,475

الحصة في صافي النتائج

()1,342,430

()1,083,275

استبعاد استثمار في شركة مقيدة بطريقة حقوق الملكية*

()9,539,705

-

في نهاية السنة

14,309,065

25,191,200

 9.المخزون
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

بياضات ومفروشات

5,583,151

5,402,450

قطع غيار

4,671,489

3,415,408

أطعمة ومشروبات

4,278,953

2,545,878

إكسسوارات وفضيات

3,718,950

3,780,442

مستلزمات تشغيل

2,403,355

4,573,630

أدوات ومعدات مطبخ

2,010,744

2,387,860

قرطاسية ومطبوعات

392,903

738,316

23,059,545

22,843,984

-

()14,910

23,059,545

22,829,074

ناقصاً  :مخصص مخزون بطيء الحركة

2019
ريال سعودي

2018
ريال سعودي

*قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019ببيع استثمارها في شركة مكارم المعرفة للضيافة
والذي نتج عنه خساره قدرها  489,185ريال سعودي.

  11.الحق في استخدام الموجودات
تقوم المجموعة باستئجار العديد من األصول بما في ذلك
األراضي والمباني .فيما يلي بيان بتفاصيل الموجودات
المستأجرة من قبل المجموعة.
أراضي

مباني

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:

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

في بداية السنة

51,342,270

252,397,365

303,739,635

متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

-

11,274,184

11,274,184

51,342,270

263,671,549

315,013,819

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

14,910

11,909

المحمل للسنة (إيضاح )24

1,136,700

1,172,378

صافي القيمة الدفترية:

مخزون مشطوب خالل السنة

()1,151,610

()1,169,377

كما في  31ديسمبر 2019

في نهاية السنة

-

14,910

ال تتضمن عقود إيجار ضمانات من قبل المجموعة مقابل القيمة المتبقية للموجودات.

االستهالك:
محمل للسنة

()1,290,192

50,052,078

()15,580,517

248,091,032

()16,870,709

298,143,110

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

*يمثل هذا البند جزء من دفعة مقدمة الستئجار مبنى فندق في مكة المكرمة لمدة ثالث سنوات ونصف .تم تصنيف الجزء
طويل األجل والبالغ  40,3مليون ريال ضمن الموجودات غير المتداولة.
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  12.الممتلكات والمعدات

151

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

 75-50سنة

السيارات

 4سنوات

تحسينات المباني

 10 - 5سنوات

األجهزة والمعدات

 5سنوات

أثاث

 10سنوات

المصاعد وأجهزة التكييف المركزية

 40سنة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

التكلفة:
724,671,319

1,446,117,622

91,273,743

288,989,119

8,335,587

80,806,988

63,112,221

2,703,306,599

في بداية السنة

13,751,200

34,094,612

-

2,293,891

246,005

1,723,610

-

52,109,318

إضافات

-

-

2,899,730

593,348

246,533

15,576,762

4,969,666

24,286,039

إستبعادات

-

()398,483

-

()487,530

()1,536,236

()24,794

()669,771

()3,116,814

-

460,591,741

26,862,172

54,181,409

-

22,400,173

39,879,622

603,915,117

738,422,519

1,940,405,492

121,035,645

345,570,237

7,291,889

120,482,739

107,291,738

3,380,500,259

متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

محول من مشاريع تحت االنشاء (إيضاح )13
في نهاية السنة

االستهالك:
-

459,362,398

75,549,430

203,661,472

7,954,318

32,448,425

30,032,999

809,009,042

في بداية السنة

-

2,904,427

-

1,579,233

183,626

1,490,068

-

6,157,354

المحمل للسنة

-

32,981,543

6,336,769

18,775,747

181,502

13,829,428

3,458,605

75,563,594

إستبعادات

-

-

-

()487,503

()1,536,236

()18,429

()669,735

()2,711,903

في نهاية السنة

-

495,248,368

81,886,199

223,528,949

6,783,210

47,749,492

32,821,869

888,018,087

متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2019

738,422,519

1,445,157,124

39,149,446

122,041,288

508,679

72,733,247

74,469,869

2,492,482,172

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

األراضي

المباني

تحسينات المباني

األثاث

السيارات

األجهزة والمعدات

المصاعد وأجهزة التكييف
المركزية

اإلجمالي

152

األراضي

المباني

تحسينات المباني

األثاث

السيارات

األجهزة والمعدات

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

المصاعد وأجهزة التكييف المركزية اإلجمالي
ريال سعودي

153

ريال سعودي

التكلفة:

إضافات

-

10,400,000

2,706,200

1,527,761

112,000

7,856,173

-

22,602,134

استبعادات

-

-

-

()400,200

-

()1,289,112

-

()1,689,312

-

44,524,625

-

368,541

-

7,904,313

-

52,797,479

724.671.319

1,446,117,622

91,273,743

288.989.119

8.335.587

80,806,988

63,112,221

2,703,306,599

محول من مشاريع تحت االنشاء (إيضاح )13
في نهاية السنة

االستهالك:
في بداية السنة

-

432,347,862

62,722,017

189,825,815

7,889,585

22,833,669

27,666,517

743,285,465

المحمل للسنة

-

27,014,536

12,827,413

14,235,857

64,733

10,903,868

2,366,482

67,412,889

استبعادات

-

-

-

()400,200

-

()1,289,112

-

()1,689,312

في نهاية السنة

-

459,362,398

75,549,430

203,661,472

7,954,318

32,448,425

30,032,999

809,009,042

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018

724,671,319

986,755,224

15,724,313

تم توزيع مصروف االستهالك في قائمة الدخل الموحدة
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر على النحو التالي:
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة اإليرادات (إيضاح )24

71,575,059

63,388,194

مصاريف عمومية وإدارية (إيضاح )25

3,988,535

4,024,695

75,563,594

67,412,889

85,327,647

381,269

42,817,229

38,620,556

1,894,297,557
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في بداية السنة

724,671,319

1,391,192,997

88,567,543

287,493,017

8,223,587

66,335,614

63,112,221

2,629,596,298
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  13.المشاريع تحت االنشاء
تمثل المشاريع تحت االنشاء بشكل رئيسي تكلفة فنادق جديدة وتجديد فنادق حالية باإلضافة إلى المشاريع األخرى.
الحركة في المشاريع تحت االنشاء للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

685,421,245

383,555,729

إضافات خالل السنة

237,919,616

354,662,995

محول إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح *)12

()603,915,117

()52,797,479

في نهاية السنة

319,425,744

685,421,245

*تمثل التحويالت إلى الممتلكات والمعدات تكلفة إنشاء
مبنى فندق ماريوت الحي الدبلوماسي ،وتجديد مبنى فندق
ماريوت المطار ،والمرحلة الخامسة من مجمع داراق السكني.
تكاليف االقتراض المرسملة

بلغت تكاليف االقتراض المرسملة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  2019بلغت 12,2مليون ريال سعودي (السنة
المنتهية في  31ديسمبر  14,3 :2018مليون ريال سعودي).

فيما يلي بيان بالحد األدنى لدفعات اإليجار للسنوات الالحقة
لتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة:
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

تحليل االستحقاق – التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
خالل سنة

32,611,952

-

من سنة إلى خمس سنوات

106,310,585

-

أكثر من خمس سنوات

485,641,756

-

إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة

624,564,293

-

فيما يلي بيان بالقيمة الحالية لصافي دفعات اإليجار:
تم تحديد المبالغ القابلة للرسملة باستخدام معدل العمولة
للمتوسط المرجح للقروض.

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

التزامات عقود اإليجار المدرجة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

  14.المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

إيرادات مستلمة مقدما

70,187,209

57,523,713

محتجزات دائنة

27,075,913

30,583,463

مستحقات لمقاولين

20,139,881

35,497,113

مزايا موظفين مستحقة

20,038,664

22,807,868

مصاريف خدمات مستحقة

7,505,245

3,005,953

أتعاب إدارة مستحقة

1,598,987

910,533

مصاريف تسويق مستحقة

1,529,998

286,715

إيجارات مستحقة (إيضاحي  11و)16

-

26,023,727

أخرى

16,936,282

13,563,324

165,012,179

190,202,409

  15.القروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض ألجل في شكل تمويل
مرابحة يبلغ رصيدها  973,2مليون ريال سعودي (:2018
 748,1مليون ريال سعودي) والتي تحمل عمولة مرابحة
وفقاً لألسعار السائدة في السوق .إن هذه التمويالت

  16.التزامات عقود اإليجار

مضمونة بسندات إذنية والتنازل عن المتحصالت من إيجار
مشروع داراق.
قدرت اإلدارة أن القيمة العادلة للقروض ألجل تقارب
قيمتها الدفترية.

الجزء المتداول من التزامات عقود اإليجار

21,347,688

-

الجزء غير المتداول من التزامات عقود اإليجار

359,948,110

-

381,295,798

-

  17.الزكاة
تقوم الشركة والشركات التابعة لها بتقديم إقراراتها الزكوية
بناء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة.
بصورة مستقلة ً
وعليه يتم تحديد واحتساب الوعاء الزكوي للشركة والشركات
التابعة لها بصورة مستقلة ،ويتم إظهار إجمالي الزكاة
المقدرة ضمن قائمة الدخل الموحدة للمجموعة.
وقد قامت المجموعة بإنهاء موقفها الزكوي مع الهيئة
العامة للزكاة والدخل (الهيئة) عن جميع السنوات حتى

وبما في ذلك  31ديسمبر  ،2009كما قدمت إقراراتها
الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  2018وسددت الزكاة
المستحقة بموجبها وحصلت على شهادة الزكاة المعنية.
ال تزال المجموعة بانتظار الحصول على الربوط النهائية من
قبل الهيئة.
حركة مخصص الزكاة خالل السنتين المنتهيتين في
 31ديسمبر:
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

في بداية السنة

15,627,777

15.117.862

متعلقة باالستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )1

486,962

-

مجنب خالل السنة

5,250,451

5,140,558

مخصص معكوس

()608,239

-

مبالغ مسددة خالل السنة

()7,587,475

()4,630,643

في نهاية السنة

13,169,476

15,627,777
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  18.التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
وصف عـــــــــام

تم تقديم وصف عام عن طبيعة برنامج التزامات مكافأة
نهاية الخدمة للموظفين والسياسة المحاسبية الخاصة بإثبات

تحليل حساسية التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

األرباح والخسائر االكتوارية في اإليضاح  3-2حول القوائم
المالية الموحدة.

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

معدل الزيادة في الرواتب

2.9%

4.4%

معدل الخصم

2.9%

4.3%

عدد الموظفين المشمولين ببرنامج مكافأة نهاية الخدمة

1468

1,371

تم إجراء التقويم االكتواري باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر:

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة
بشأن التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما في
 31ديسمبر:

معدل الخصم

معدل الزيادة في الرواتب
مستوى حساسية االفتراضات

زيادة بواقع 1%
بالريال السعودي

نقص بواقع 1٪
بالريال السعودي

زيادة بواقع 1%
بالريال السعودي

نقص بواقع 1٪
بالريال السعودي

2019

63,712,350

58,633,177

58,739,517

63,633,196

2018

58,840,213

54,265,395

54,360,180

58,760,094

وفقا لطريقة يتم بموجبها
ً
تم تحديد تحليل الحساسية أعاله
توقع األثر على التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
نتيجة التغيرات المعقولة في االفتراضات األساسية التي
تحدث في نهاية الفترة المالية .يعتمد تحليل الحساسية على
حدوث تغير في االفتراضات الهامة ،مع بقاء كافة االفتراضات

األخرى ثابتة .إن تحليل الحساسية قد ال يكون مؤشراً على
وجود تغير فعلي في التزامات مكافأة نهاية الخدمة حيث أنه
من غير المحتمل أن تحدث التغيرات في االفتراضات بصورة
منفصلة عن بعضها البعض.

  19.رأس المال

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

تكلفة الخدمة الحالية

9,639,070

6,202,516

تكلفة العمولة على التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

692,043

1,463,899

إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

10,331,113

7,666,415

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

يتكون رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع
بالكامل من  100مليون سهم ،قيمة كل سهم  10ريال

سعودي ( 100 :2018مليون سهم ،قيمة كل سهم 10
ريال سعودي).

  20.االحتياطي النظامي
وفقاً للنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل
 10%من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي حتى
يبلغ مجموع هذا االحتياطي  30%من رأس المال .وقد

بلغ رصيد اإلحتياطي النظامي  50%من رأس المال بسبب
التحويالت في السنوات السابقة ،قررت الشركة التوقف عن
التحويل .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  21.االحتياطي االتفاقي

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

الرصيد االفتتاحي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

56,480,888

54.182.936

وفقاً للنظام األساسي للشركة ،قامت المجموعة بتحويل
 5%من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي االتفاقي ونظراً

إجمالي مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

10,377,770

7,666,415

  22.اإلعالن عن توزيعات األرباح واعتمادها

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

()9,097,897

()11,616,445

خسائر إكتوارية عن التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1,803,821

6,247,982

الرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

59,564,582

56,480,888

في  14مارس  ،2019اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح
نقدية مرحلية قدرها  25مليون ريال سعودي (بواقع 0.25
ريال سعودي للسهم) عن النصف الثاني من عام .2018
في  8أغسطس  2018اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح
نقدية مرحلية قدرها  25مليون ريال سعودي (بواقع 0.25
ريال سعودي للسهم) عن النصف األول من عام  2018والتي
تمت الموافقة عليهما في الجمعية العامة في اجتماعها
بتاريخ  12مايو .2019
وفي  26فبراير  ،2018اعتمد مجلس اإلدارة توزيعات أرباح
نقدية مرحلية قدرها  30مليون ريال سعودي (بواقع  0.3ريال

للتحويالت في السنوات السابقة ،فقد قررت الشركة التوقف
عن إجراء هذا التحويل.

سعودي للسهم) عن النصف الثاني من عام  2017والتي
وافقت عليها الجمعية العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ
 29مارس .2018

تتضمن المطلوبات المتداولة رصيد توزيعات أرباح مستحقة
البالغة  47,2مليون ريال سعودي ( 47,1 :2018مليون ريال
سعودي) ،و التي تمثل مبالغ مستحقة للمساهمين مقابل
توزيعات أرباح في السنوات السابقة ولم يتم المطالبة بها من
قبلهم كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.
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  24.تكلفة اإليرادات

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

2019

الضيافة

إدارة العقارات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

نوع البضاعة أو الخدمة:

أطعمة ومشروبات

130,093,527

-

130,093,527

إيرادات فندقية أخرى

23,355,288

-

21,583,326

أتعاب إدارة

-

6,632,471

6,632,471

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

435,608,058

6,632,471

442,240,529

توقيت إثبات اإليرادات
خدمات مقدمة على مدى الزمن

305,514,531

6,632,471

312,147,002

بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

130,093,527

-

130,093,527

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

435,608,058

6,632,471

442,240,529

الضيافة

إدارة العقارات

اإلجمالي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

2018

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب وما في حكمها

179,978,231

146,043,129

استهالك ممتلكات ومعدات والحق في استخدام موجودات (إيضاح  11و)12

88,445,768

63,388,194

أطعمة ومشروبات

38,836,081

32,842,131

مستلزمات تشغيل

35,574,495

23,343,443

منافع عامة

25,332,276

20,859,766

أنشطة إعالنية وترويجية

19,803,850

12,479,810

أتعاب خدمات وتشغيل

12,086,484

10,072,937

إصالح وصيانة

11,955,319

8,269,172

مصاريف ما قبل التشغيل

10,749,264

-

عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

6,111,655

4,742,482

مخصص مخزون بطيء الحركة (إيضاح )9

1,136,700

1,172,378

أمن وحراسة

570,306

1,154,483

إيجارات (إيضاحي  11و)16

-

17,932,607

أخرى

4,088,807

3,680,927

434,669,236

345,981,459

  25.المصاريف العمومية واإلدارية
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

رواتب وما في حكمها

24,287,981

19,297,325

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح )12

3,988,535

4,024,695

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

3,179,000

2,350,000

أتعاب مهنية

2,879,086

2,470,313

اشتراكات

2,299,829

2,818,892

ضيافة

1,743,581

1,901,930

تدريب

652,525

1,039,238

كهرباء وماء وهاتف

600,372

489,959

مصاريف توظيف

506,545

424,536

تأمين

420,605

501,559

صيانة

408,328

237,122

مصاريف ترفيه

185,200

120,000

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إيضاح )6

()206,251

1,684,780

أخرى

254,497

133,083

41,199,833

37,493,432

نوع البضاعة أو الخدمة:
غرف

222,948,733

-

222,948,733

أطعمة ومشروبات

115,655,268

-

115,655,268

إيرادات فندقية أخرى

14,196,573

-

14,196,573

أتعاب إدارة

-

5,389,534

5,389,534

إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

352,800,574

5,389,534

358,190,108

توقيت إثبات اإليرادات
خدمات مقدمة على مدى الزمن

237,145,306

5,389,534

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
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  28.الربح األساسي والمخفض للسهم

  26.اإليرادات األخرى ،صافي
ريال سعودي

ريال سعودي

استرداد ديون معدومة تم شطبها سابقا

8,645,222

1,721,791

إيراد مقابل التنازل عن عقد

5,140,000

-

تسوية تتعلق بمطلوبات قديمة

4,100,000

-

أخرى ،صافي

2,887,360

3,779,430

20,772,582

5,501,221

  29.إدارة رأس المال
تتمثل سياسة المجموعة في االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية
وذلك للحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق
وكذلك لمواصلة التطوير المستقبلي لألعمال.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة «صافي
الدين» إلى «حقوق الملكية» .يتم احتساب صافي الدين على
أنه القروض ألجل والدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة إلى

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019كان لدى
المجموعة ارتباطات رأسمالية قدرها  98.2مليون ريال

سعودي ( 129 :2018مليون ريال سعودي) بشأن مشاريع
تحت االنشاء.

االلتزامات القانونية المحتملة

إن المجموعة طرف في عدة قضايا قانونية خالل دورة
أعمالها العادية ويتم الترافع بشأنها .في حين أنه ال يمكن
تحديد النتائج النهائية لهذه األمور بشكل مؤكد بناء على
المشورة من المستشارين القانونيين.

ﻋﻼوة ﻋﻟﯽ ذﻟك ،كانت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ طرفاً في قضية ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺿد ﻣؤﺟر («اﻟﻣؤﺟر») ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة قيمة اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻣﻣﺗﻟﮐﺎت
اﺳﺗﺄﺟرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻟﻔﺗرة ﻣن  2009إﻟﯽ «( 2014اﻟﻔﺗرة»).
صدر بتاريخ  28نوفمبر  ،2018قرار نهائي غير قابل لإلستئناف
إرتباطات عقود اإليجارات التشغيلية
المجموعة كمستأجر

تم بيان ارتباطات عقود االيجار والتي كانت المجموعة
مستأجرة فيها في اإليضاح (.)16
المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إيجار تجارية .تتراوح الفترات المتبقية
لعقود اإليجار غير القابلة لإللغاء هذه بين سنة إلى خمس

من المحكمة ألزم المجموعة بدفع مبلغ  14.3مليون ريال
سعودي عن الممتلكات التي استاجرتها خالل الفترة المشار
إليها أعاله .كانت المجموعة قد جنبت مخصص بمبلغ 6,9
مليون ريال سعودي في السنوات السابقة مقابل االلتزامات
المحتملة عن هذه القضية .قامت المجموعة خالل العام
الحالي وبعد صدور قرار المحكمة النهائي بتحميل مبلغ 7,4
مليون ريال سعودي على قائمة الدخل الموحدة كأعباء
إضافية عن هذه القضية.

سنوات .تتضمن كافة العقود بند يتيح للمجموعة زيادة
وفقا للظروف السائدة
ً
قيمة اإليجار على أساس سنوي
في السوق.

فيما يلي بيان بالحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة
القبض بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما
في  31ديسمبر:

2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

خالل سنة واحدة

25,799,851

24,408,710

أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

64,538,560

70,095,446

أكثر من خمس سنوات

86,245,825

94,000,000

176,584,236

188,504,156

تتكون حقوق الملكية من كافة عناصر حقوق الملكية.

فيما يلي صافي الدين الخاص بالمجموعة إلى نسبة حقوق
الملكية كما في  31ديسمبر:

2019
ريال سعودي

ريال سعودي

قروض ألجل

973,268,092

748,016,646

دائنون تجاريون

58,377,275

16,398,327

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

38,160,305

39,445,341

1,069,805,672

803,860,314

ناقصاً  :النقدية وما في حكمها

()135,680,579

()139,789,605

صافي الدين

934,125,093

664,070,709

إجمالي حقوق الملكية

1,791,748,523

1,810,996,899

صافي الدين إلى نسبة حقوق الملكية

52%

37%

االلتزامات المحتملة

كما في  31ديسمبر  ،2019أصدرت المجموعة خطابات
ضمان قدرها  30,2مليون ريال سعودي ( 38,9 :2018مليون
ريال سعودي) .ال تحمل هذه الضمانات أي تأمينات نقدية.

الجهات ذات العالقة (كما هو ظاهر في قائمة المركز المالي
ناقصا النقدية وما في حكمها.
الموحدة)
ً

2018

  27.االرتباطات وااللتزامات المحتملة
االرتباطات الرأسمالية

المصدرة والقائمة وقدرها  100مليون سهم خالل السنتين
المنتهيتين في  31ديسمبر  2019و.2018

دور للضيافة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2019

2019

2018

تم احتساب ربح السهم األساسي والمخفض للسنة بقسمة
صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
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  30.األدوات المالية
سياسات وأهداف إدارة مخاطر األدوات المالية

تخضع المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها
وتشمل :مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت
ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار
العموالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج
إدارة المخاطر الكلي للمجموعة على التنبؤ باألسواق المالية،
ويسعى إلى التقليل من اآلثار السلبية المحتملة على األداء
المالي للمجموعة.

مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تأثير التغيرات في
أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت
األرباح وأسعار األسهم على دخل المجموعة أو قيمة األدوات
مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة
مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية .يتم
إجراء معامالت المجموعة بشكل رئيسي بالريال السعودي
والدوالر األمريكي .حيث أن سعر صرف الريال السعودي
مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار
العموالت التعرضات لمختلف المخاطر الناتجة عن أثر التقلبات
في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي
الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للمجموعة .تتعرض
مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن إخفاق الطرف
المقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب أداة مالية ما أو عقد مع
عميل مما يؤدي إلى تكبد خسارة مالية .تتعرض المجموعة

الموحدة على األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
واالستثمارات والمدينون التجاريون والمبالغ المستحقة
من  /إلى األطراف ذات العالقة والقروض ألجل والدائنون
التجاريون .تم اإلفصاح عن طرق اإلثبات الخاصة المتبعة
في السياسات المحاسبية المتعلقة بكل بند .تتم مقاصة
الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة
المركز المالي الموحدة وذلك عند وجود حق نظامي ملزم
لمقاصة المبالغ المسجلة أو عند وجود نية لدى المجموعة
للتسوية على أساس الصافي ،أو تحقيق الموجودات وتسوية
المطلوبات في آن واحد.

المالية الخاصة بها .ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق
في إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود
مقبولة ،مع تحسين العائد.

مثبت مقابل الدوالر األمريكي ،فإن مخاطر العمالت ال تمثل
مخاطر هامة.
تقوم اإلدارة بمراقبة التقلبات في أسعار العمالت األجنبية
عن كثب وبشكل مستمر.

المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر أسعار العموالت بشأن
القروض ألجل الخاصة بها .تدير المجموعة أنشطتها التمويلية
من خالل تحسين النقدية المتاحة وتقليل االقتراض ومراقبة
مستويات أسعار العموالت على الدوام.

لمخاطر االئتمان بشأن المدينين التجاريين والنقدية وما في
حكمها والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة كما في
 31ديسمبر:
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

أرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل

135,680,579

139,226,155

مدينون تجاريون

141,276,119

104,053,300

مستحق من أطراف ذات عالقة

4,994,909

22,250,094

281,951,607

265,529,549

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.
المدينون التجاريون

وفقا للسياسة
ً
يتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء
المحددة من قبل المجموعة وكذلك اإلجراءات والضوابط
الرقابية ذات الصلة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء.
كما يتم تقويم الجودة االئتمانية للعمالء على أساس
تصنيفات ائتمانية شاملة وحدود ائتمان فردية محددة وفقا
لهذا التقويم.

تقوم المجموعة بقياس المدينين التجاريين ناقصا المخصص
لقاء خسائر االئتمان المتوقعة .وبالنسبة للمدينين التجاريين،
تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر
االئتمان المتوقعة.

عليه ،ال تقوم المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر
بناء
االئتمان ،ولكن تقوم ً
بدال من ذلك بإثبات مخصص خسارة ً
على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر بتاريخ إعداد
كل قوائم مالية موحدة .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة

كما في  31ديسمبر  ،2019فإن أكثر من )36% :2018( 22%
من عمالء المجموعة هم من الشركات ،وتم إثبات خسارة

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة
في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات
المالية .قد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع
أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة .يتم إدارة
مخاطر السيولة وذلك بالتأكد المستمر من توفر األموال
الكافية من خالل التسهيالت االئتمانية الملتزم بها للوفاء بأي
التزامات مستقبلية.

وعند مراقبة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء ،يتم تجميع
أفرادا أو
العمالء وفقا لخصائصهم االئتمانية ،سواء كانوا
ً
شركات ،وكذلك موقعهم الجغرافي ومجال عملهم وتاريخ
تعاملهم مع المجموعة ووجود صعوبات مالية سابقة.

يتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على توازن بين استمرارية
ومرونة التمويل وذلك من خالل استخدام الحسابات
المكشوفة لدى البنوك والقروض.
يلخص الجدول التالي استحقاق المطلوبات المالية الخاصة
بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة
كما في  31ديسمبر:

 3إلى  12شهر

أكثر من سنة إلى  5سنوات

اإلجمالي

2019

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

قروض ألجل

131,912,230

841,355,862

973,268,092

دائنون تجاريون

58,377,275

-

58,377,275

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

38,160,305

-

38,160,305

228,449,810

841,355,862

1,069,805,672

 3إلى  12شهر

أكثر من سنة إلى  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
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إن اإلدارة العليا هي المسؤولة عن إدارة المخاطر.
تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي

استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،
مخصصات
ً
والتي يتم تعديلها بالعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين
والبيئة االقتصادية (انظر إيضاح .)6

االئتمان المتوقعة لقاء هؤالء العمالء بمبلغ  3,3مليون ريال
سعودي ( 3.4 :2018مليون ريال سعودي).
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  31.القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع
موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب
معاملة نظامية تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات
المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من
األرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل واالستثمارات
والمدينين التجاريين والمبالغ المستحقة من الجهات ذات
العالقة ،بينما تتكون مطلوبات المجموعة من القروض

  32.اعتماد القوائم المالية الموحدة
ألجل والدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة إلى الجهات
ذات العالقة.

تبين لإلدارة بأن القيمة العادلة لألرصدة لدى البنوك والودائع
قصيرة األجل واالستثمارات والمدينين التجاريين والمبالغ
المستحقة من الجهات ذات العالقة والقروض ألجل والدائنين
التجاريين والمبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة تقارب
القيمة الدفترية لها بصورة كبيرة نظراً لتواريخ االستحقاق
قصيرة األجل لهذه األدوات.

2019

2018

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

141,276,119

104,053,300

مستحق من أطراف ذات عالقة

4,994,909

22,250,094

إجمالي الموجودات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

146,271,028

126,303,394

إجمالي الموجودات المالية

153,271,028

133,303,394

إجمالي الموجودات المالية المتداولة

146,271,028

126,303,394

إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة

7,000,000

7,000,000

إجمالي الموجودات المالية

153,271,028

133,303,394

المطلوبات المالية
2019

2018

ريال سعودي

ريال سعودي

المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة
دائنون تجاريون

58,377,275

16,398,327

قروض ألجل

973,268,092

748,016,646

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

38,160,305

39,445,341

إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

1,069,805,672

803,860,314

إجمالي المطلوبات المالية المتداولة

228,449,810

148,334,728

إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة

841,355,862

655,525,586

إجمالي المطلوبات المالية المقيدة بالتكلفة المطفأة

1,069,805,672

803,860,314

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية
تقارب قيمتها العادلة.

تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ  24جمادى الثاني 1441هـ (الموافق18 :
فبراير )2020
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الموجودات المالية

165

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

