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السادة مساهمي شركة دور للضيافة،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
ّ

يســعدنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة دور للضيافــة
وقوائمهــا الماليــة لعــام 2017م ,وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر
وفقــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وقواعــد التســجيل
الصادرتيــن مــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة
واإلدراج ّ
العربيــة الســعودية.
وأظهــرت نتائــج الســنة الحاليــة مواصلــة الشــركة مســيرتها
الواثقــة علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة المتقلبــة ومــا
رافقهــا مــن تأكيــد وتصعيــد للتحديــات التــي تواجــه العالــم ،وقــد
حققــت الشــركة تقدمــاً ملحوظــاً بنوعيــة وجــودة خدماتهــا ،ومــن
خــال تنفيذهــا لخطــط فعالــة ترتكــز علــى المزايــا االســتراتيجية
للمملكــة مــن حيــث مكانتهــا الدينيــة وبيئتهــا اآلمنــة والمحفــزة
للســياحة الدينيــة والترفيهيــة.
حققــت الشــركة خــال هــذا العــام إيــرادات بلغــت  483.6مليــون
ريــال ،مسـ ً
ـجلة بذلــك انخفاضــاً هامشــياً بنســبة  3.1%عــن العــام
الســابق ،ويعتبــر ذلــك انخفاضــاً طفيفــاً بالمقارنــة مــع األداء
المجمــل لقطــاع الضيافــة بالمملكــة ويعــزى ذلــك إلــى الجهــود
الكثيفــة التــي قــام بهــا موظفــو الشــركة .وبفضــل تبنينــا روح
الشــراكة والتميــز فــي الخدمــات واألعمــال شــهدنا فــي العــام
ـددا مــن اإلنجــازات ،حيــث اســتطاعت الشــركة تحقيــق
2017م عـ ً
جائــزة "شــركة الضيافــة األفضــل لعــام 2017م" وأطلقنــا الهويــة
الجديــدة لـ"مجتمعــات دور" ،وحصــدت فنــادق مــكارم  3جوائــز
خــال حفــل جوائــز الســفر العالميــة للعــام 2017م ،وشــاركنا
بالعديــد مــن المعــارض الدوليــة وقمنــا برعايــة نخبــة الملتقيــات
المحليــة وغيرهــا مــن اإلنجــازات التــي تؤكــد مكانــة الشــركة
المرموقــة وتربعهــا علــى قمــة قطــاع الضيافــة الســعودي.

إّ ن شــركة دور للضيافــة باعتبارهــا عنصــراً أساســياً فــي نجــاح
قطــاع الخدمــات فــي المجتمــع الســعودي الرائــد ،تســعى دائمــاً
ـؤوليتها االجتماعيــة والمســاهمة فــي دعــم القضايــا
للقيــام بمسـ ّ
اإلنســانية والمجتمعيــة ،فبالشــراكة مــع الجمعيــات والمنظمــات
الخيريــة المتخصصــة ،قامــت الشــركة خالل هذا العــام بتنفيذ أكثر
مــن  21مشــروعاً فــي المســؤولية االجتماعيــة .ولطالمــا تفتخــر
ـدة لتطويــر بيئــة العمــل وجعلهــا
الشــركة بكوادرهــا وتســعى جاهـ ً
مكانــاً ُي ْفتَ َخــر باالنتمــاء إليــه وذلــك مــن خــال تطبيــق المعاييــر
العالميــة لتحســينها وجعلهــا بيئــة جاذبــة ومحفــزة تســتقطب
الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة .وتتويجــا لجهــود ونشــاطات الشــركة
العديــدة فــي تطويــر بيئــة عمــل تُ َمكّ ــن الموظفيــن مــن اإلبــداع
والتميــز فــي خدمــة عمالئهــا ،فقــد تمكنــت بحمــد اللــه وفضلــه
مــن أن تكــون أحــد الفائريــن بجائــزة أفضــل بيئــة عمــل لعــام
2017م.
ختامــا ســوى التقـ ّـدم بجزيــل ّ
الشــكر وعظيــم االمتنــان
وال يســعنا
ً
لشــركائنا المخلصيــن علــى والئهــم للشــركة ،ولمســاهمينا
ولموظفينــا البارعيــن علــى
ّ
الكــرام علــى دعمهــم المســتمر لنــا،
عمادهــا
جهودهــم المبذولــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة ،فهــم
ُ
ـوام نجاحهــا.
وقـ ُ

والسالم عليكم ورحمة اللّ ه وبركاته،
ّ
مـجـلــس اإلدارة
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أعضاء مجلس
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رؤيــتــنــــا

ـامل
أن نكــون الشــريك األفضــل فــي مجــال الضيافــة شـ ً
االســتثمار والتطويــر والتشــغيل الفندقــي والعقــاري فــي
المملكــة ،بمقاييــس عالميــة وروح محليــة.

نبذة عن الشركة
شــركة دور للضيافــة ،هــي شــركة مســاهمة عامــة رائــدة متخصصــة فــي مجــال الضيافــة تأسســت
عــام 1976م فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تتميــز بســجلها الحافــل وخبرتهــا الواســعة التــي
اكتســبتها علــى مــر العقــود فــي إدارة وتطويــر وتشــغيل الفنــادق والمجتمعــات الســكنية فــي
ـأة تتنــوع بيــن منشــآت
جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية .وتضــم محفظتنــا  20منشـ ً
فندقيــة ومجتمعــات ســكنية .ونقــوم حاليــاً بتطويــر العديــد مــن المشــاريع الفندقيــة والســكنية
الجديــدة فــي عــدد مــن مــدن المملكــة.
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1.1
النشاط الرئيسي
للشركة
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تــم تأســيس شــركة دور للضيافــة باســمها الســابق) الشــركة
الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية (كشــركة مســاهمة
ســعودية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1776بتاريــخ 18
ذو الحجــة  1395هـــ) المرســوم الملكــي رقــم م 69/بتاريــخ 28
رجــب 1395هـــ (بســجل تجــاري رقــم  1010010726بتاريــخ 6
محــرم 1397هـــ والمســجل فــي مدينــة الريــاض ،ويبلــغ رأس مــال
الشــركة مليــار ريــال ســعودي .وتتمثــل أغــراض الشــركة بحســب
النظــام األساســي باآلتــي:

01

اإلنشــاء والتملــك واإلدارة والتشــغيل واالســتثمار والشــراء
والمشــاركة واالســتئجار واإليجــار للفنــادق والمطاعــم
والموتيــات واالســتراحات ومراكــز الترفيــه ووكاالت الســفر
والســياحة والشــواطئ الخاصــة علــى اختــاف مســتوياتها
وأحجامهــا فــي المــدن والطــرق العامــة والمناطــق الســياحية.

02

تملــك وشــراء األراضــي والعـقـــارات والمنشـــآت وتطـويـرهـــا
وتقســيمها وفرزهــا وإقـامـــة المبـــاني السكنـيـــة والتجـاريـــة
والفندقيــة عليهــا وبيعهــا وإفراغهــا أو تأجيرهــا واســتغاللها
بكافــة طــرق االســتغالل وإدارة العقــارات لحســاب الشــركة أو
لحســاب الغيــر والقيــام بأعمــال التشــغيل والصيانــة.

03

تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

04

ممارســة كافــة األعمــال األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ
وتجهيــز ومباشــرة أوجــه النشــاط المختلفــة لألعمــال ســالفة
الذكــر بمــا يتــاءم واألغــراض المخصصــة مــن أجلهــا.

05

عــال مــن الخدمــة والخدمــات المقدمــة فــي
تحقيــق مســتوى
ٍ
هــذه األماكــن وتجهيزهــا بمــا يتناســب مــع درجتهــا وذلــك
بالطريقــة التــي يقرهــا مجلــس اإلدارة.
وتقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه األعمــال ســالفة الذكــر،
بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك مــع الغيــر ولهــا أن تبــرم كافــة
العقــود الالزمــة لحســن تنفيــذ مــا تقــدم.
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1.2
التوجه االستراتيجي
للشركة
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اســتمرت الشــركة فــي تطبيــق التوجــه االســتراتيجي الــذي
أعلنــت عنــه فــي العــام  2013م وهــو كمــا يلــي:
•التركيــز علــى االســتثمار فــي تطويــر الفنــادق فئــة الــــ  3إلــى 4
نجــوم ،والمجمعــات الســكنية الراقيــة .بنــاء علــى ذلــك ،تقــوم
الشــركة باالســتثمار فــي التطويــر الفندقــي والعقــاري لتصــل
محفظــة الشــركة إلــى أكثــر مــن  25منشــأة فندقيــة وعقاريــة
فــي الســنوات الخمــس القادمــة إن شــاء اللــه.
•تطوير أداء المنشآت واالستثمارات الحالية.
•بنــاء الشــراكات االســتراتيجية والتحالفــات مــع الشــركات
والعالمــات التجاريــة العالميــة المتخصصة في إدارة وتشــغيل
الفنــادق فــي نشــاط التشــغيل الفندقــي الخــاص بالشــركة
فــي مــدن المملكــة الرئيســة والمــدن األخــرى.
•التوســع فــي انتشــار فنــادق مــكارم كونهــا العالمــة الفندقيــة
المتخصصــة فــي مــدن الحرميــن الشــريفين.
تشــكل عناصــر التوجــه ســابقة الذكــر مجتمعــة ،عوامــل
اســتثمارية هامــة لتحقيــق نمــو متواصــل فــي اإليــرادات
ـادة فــي صافــي األربــاح حفاظــاً علــى حقــوق وثقــة
وبالتالــي زيـ ً
مســاهمينا وبالتالــي نطمــح إلــى زيــادة اإليــرادات العامــة
الســنوية للشــركة إلــى مســتوى المليــار ريــال بحلــول عــام
2023م بمشــيئة اللــه.
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1.3
الهيكل التنظيمي
للشركة

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات
والمكافآت

لجنة االستثمار

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

الرئيس التنفيذي

العالقات العامة
واالتصال

التطوير الفندقي
والعقاري

وحدات عمل استراتيجية

التشغيل الفندقي

المركز الرئيسي

االستراتيجية واألداء
المؤسسي

الشؤون المالية

تقنية المعلومات

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية
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1.4
أبرز اإلنجازات في
عام 2017م

16

واصلــت شــركة دور للضيافــة مســيرتها فــي تطبيــق خطتهــا
االســتراتيجية فــي االســتثمار والتطويــر فــي قطــاع الضيافــة،
وفيمــا يلــي عرضــاً موجــزاً ألبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركة
العــام الماضــي:
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دور للضـيـافـة تفـوز بجائـزة “شركـة الضـيـافـة األفـضـل لعــام 2017م”

تســلّ مت الشــركة جائــزة “شــركة الضيافــة األفضــل لعــام
2017م” ،وذلــك ضمــن حفــل جوائــز أقامتــه منظمــة “ميــد
 ”MEEDالعالميــة فــي مدينــة دبــي يــوم االثنيــن  27نوفمبــر
2017م.

إطالق هوية “مجتمعات دور”
أطلـقـــت الشركـــة فــي نهـايـــة عــام 2017م الهـويـــة الجـديــــدة
لـ”مجتمعــات دور” الــذراع اإلداري والتشغيـلـــي للممتــلـكـــات
ســبع
والمرافــق الســكنية للشــركة .تديــر “مجتمعــات دور”
َ
مجمعــات ســكنية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تحتــوي
أكثــر مــن  800وحــدة ســكنية.

18
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دور للضيافة تعلن استكمال تأجير المرحلة الثالثة من مشروع “داراق”

أعلنــت الشــركة اكتمــال تأجيــر كافــة وحــدات المرحلــة الثالثــة
مــن مشــروع “داراق” الســكني فــي حــي الســفارات فــي مدينــة
الريــاض ،وتــم إطــاق عمليــة تأجيــر المرحلــة الرابعــة مــن المشــروع
الــذي يضــم مجموعــة مــن الفلــل والشــقق العصريــة المؤثثــة
بالكامــل.

دور للضيافــة ترعــى برنامــج إعــداد القــادة فــي
قطــاع الضيافــة “تحســين”
دعمــاً للكفــاءات الســعودية فــي قطــاع الضيافــة ،تبنــت
شــركة دور برنامــج “تحســين” الــذي أطلقتــه ماريــوت الدوليــة
لتســتهدف  50ســعودياً فــي مرحلتــه األولــى ممــن يتمتعــون
بالخبــرة ولديهــم الرغبــة واالســتعداد للعمــل وتطويــر حياتهــم
ويمتــد برنامــج “تحســين” ،الــذي
المهنيــة فــي مجــال الضيافــة.
ّ
طـ ّـور بالتعــاون مــع جامعــة كورنيــل ،لفتــرة تتــراوح مابيــن  12و18
شــهراً  ،وهــو يركــز علــى تعريــف المشــاركين بكامــل جوانــب إدارة
الفنــادق ،مــا يضــع بمتناولهــم فرصــاً إداريــة هامــة .كمــا يطلــع
البرنامــج المشــاركين علــى كيفيــة عمــل أقســام الفنــادق كلهــا
تخصــص فــي مجــال محـ ّـدد
لمــدة ســتة أشــهر علــى أن يتـ ّـم اختيــار ّ
ُيــدرس لفتــرة  6إلــى  12شــهراً .
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فنــادق مــكارم تفــوز بثالثيــة فــي
حفــل جوائــز الســفر العالميــة للعــام
2017م

حصــدت فنــادق مــكارم ثــاث جوائــز خــال حفــل جوائــز الســفر
العالميــة لعــام 2017م ،الحــدث األبــرز فــي مجــال الســياحة
والســفر فــي المنطقــة والعالــم .وفــازت فنــادق مــكارم بجائــزة
مجموعــة الفنــادق الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
2017م ،وتربعــت قريــة مــكارم النخيــل علــى قائمــة المنتجعــات
فــي المملكــة مــن خــال جائــزة المنتجــع الرائــد فــي المملكــة
العربيــة الســعودية 2017م ،أمــا جائــزة فنــدق األعمــال الرائــد
فــي المملكــة العربيــة الســعودية لعــام 2017م فكانــت مــن
نصيــب فنــدق قصــر الريــاض.

دور للضيافــة تحقــق جائــزة أفضــل
بيئــة عمــل لعــام 2017م مــن مؤشــر
Great Place to Work

تتويجــاً لجهــود وأنشــطة وورش عمــل الشــركة العديــدة فــي
تطويــر بيئــة عمــل تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــداع والتميــز فــي
خدمــة العمــاء ورفــع مســتوى رضــا الموظفيــن ،فقــد تمكنــت
الشــركة بتوفيــق اللــه مــن أن تكــون أحــد الفائريــن بجائــزة أفضــل
بيئــة عمــل لعــام 2017م حســب مؤشــر Great place to work
العالمــي.
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( )662,790حاجاً ومعتمراً
في ضيافة مكارم خالل العام
2017م

نجحــت فنــادق مــكارم فــي اســتقطاب حمــات العمــرة
والشــركات الســياحية الخارجيــة ،مــن خــال حرصهــا علــى تقديــم
أفضــل الخدمــات لضيــوف الرحمــن مــن الحجــاج والمعتمريــن.
حيــث اســتضافت نحــو  446,441معتمــراً  ،وبلــغ عــدد الحجــاج
الذيــن تمــت اســتضافتهم نحــو  216,349حاجــاً خــال العــام
2017م.

فندق مكارم أجياد مكّ ة
يتألق بثالث جوائز

فــي مســابقة الطهــي التــي نظمتهــا الجمعيــة الســعودية
للطهــاة ( ،)SARCAوبإشــراف مباشــر مــن االتحــاد العالمــي
للطهــاة ،خــال فعاليــات معــرض تجهيــز الفنــادق الســعودية
2017م ،الــذي اســتضافه مركــز المعــارض والمؤتمــرات التابــع
لغرفــة جــدة.

حصــد فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة ،ثالثــة جوائــز ليعــزز مكانتــه فــي
قطــاع الضيافــة التــي اكتســبها مــن خــال خدماتــه المتميــزة
وفريــق عملــه االحترافــي وموقعــه االســتراتيجي .حيــث حــاز
الذهبيــة 2016م بحســب موقــع
الفنــدق علــى جائــزة الدائــرة
ّ
ـاء علــى التقييمــات اإليجابيــة
ـ
بن
ـدق
ـ
الفن
(أجودا.كــوم) ،وتــم اختيــار
ً
المقدمــة ،واألســعار
الخدمــات
جــودة
للزبائــن مــن حيــث
ّ
نصــات وحصــل طهــاة فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة علــى ثــاث جوائــز
الم
ِ
عبــر
رهــا
يوف
ِّ
التــي
ــزة
المتمي
والعــروض
التنافســية
ّ
ّ
فــي “المعــرض الســعودي لألغذيــة 2017م” ،ميداليــة فضيــة
اإللكترونيــة.
ّ
وميداليتيــن برونزيتيــن .وجــاء اختيــار اللجنــة لفريــق مــكارم أجيــاد
كمــا حققــت طاهيــات ســعوديات مــن الفنــدق المركــز الثالــث لتفانيهــم المثالــي فــي مهــارات الطهــي وإعــداده وطريقــة
تقديــم األطبــاق.
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فنادق مكارم تطلق مركز
االتصال الموحد الجديد وتطبيق
الجوال وبرنامج الوالء (كرم)
للشركات

علــى هامــش مشــاركتها المعتــادة فــي “ملتقــى ســوق الســفر
العربــي“ فــي دبــي ،أطلقــت “مــكارم” مركــز االتصــال الموحــد
لجميــع الفنــادق حيــث يمكّ ــن الضيــوف مــن الحجــز واالستفســار
بــكل يســر وســهولة ،باإلضافــة إلــى تطبيــق الجــوال الــذي يقــدم
خدمــات ومميــزات متعــددة علــى منصــات األندرويــد ،و،IOS
والوينــدوز .كمــا أطلقــت مــكارم بطاقــة برنامــج الــوالء (كــرم)
للشــركات ،الــذي يمنــح مكافــآت ومزايــا خاصــة فــي الفنــادق
والمنتجعــات الفريــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال كســب
النقــاط واســتبدالها مــع الشــركاء.

فنادق مكــارم تحـقــق رقماً
قياسيـاً بـــ  8ميداليات في (هوريكا
السعودية 2017م)

حقــق طهــاة فنــادق مــكارم رقمــاً قياســياً بـــتحقيق  8ميداليــات
فــي المعــرض الســعودي الدولــي لألغذيــة والمشــروبات
والضيافــة (هوريــكا الســعودية 2017م) ،الــذي أقيــم فــي مركــز
الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض مــن  27إلــى  29نوفمبــر.
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قطاعات
األعم ــال
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2.1
منشآت الشركة

24

يتكــون قطــاع منشــآت شــركة دور للضيافــة مــن ثالثــة فئــات
رئيســة وهــي:

2.1.1
المنشآت المملوكة من قبل الشركة
تضــم المنشــآت التــي تملكهــا الشــركة وتــدار بواســطة مشــغلين
آخريــن.

2.1.2
المنشــآت المملوكــة أو المســتأجرة والمــدارة
بواســطة الشــركة
وتضــم المنشــآت التــي تملكهــا الشــركة وتشــغلها ذاتيــاً عــن
طريــق أحــد أذرعهــا التشــغيلية أو العالمــات التجاريــة الفندقيــة.

2.1.3
المنشــآت المملوكــة للغيــر والمدارة بواســطة
الشركة
وتضــم المنشــآت التــي تعــود ملكيتهــا لجهــات أخــرى وتقــوم
الشــركة بتشــغيلها مــن خــال أحــد أذرعهــا التشــغيلية.

وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:
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2.1.1
المنشآت المملوكة من قبل الشركة
فندق
ماريوت الرياض
418
ً
غرفة وجناحاً

المالك :شركة
دور للضيافة

المشغل :شركـــة
ماريوت العالمية

مدينة الرياض

من فئة خمس نجوم

أول فندق لسلسة فنادق
ماريوت الدولية في الشرق
األوسط

يضم عدداً من
المطاعم الفخمة

يضم مركزاً لرجال األعمال
وقاعات اجتماعات

يضم كذلك مركز ماريوت
للمؤتمرات واالحتفاالت

شقق ماريوت
الفندقية

117
جناحاً

المالك :شركة
دور للضيافة

المشغل :شركـــة
ماريوت العالمية

مدينة الرياض

من فئة أربع نجوم

تتكون من  13طابقاً
تتضمن 117جناحاً
بأحجام مختلفة

27
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فندق
دبلومات كورت
يارد ماريوت

286
ً
غرفة وجناحاً

المالك :شركة
دور للضيافة

المشغل :شركـــة
ماريوت العالمية

مدينة الرياض

من فئة أربع نجوم

أول فندق يتم افتتاحه من
سلسلة فنادق كورت يارد
في المملكة

مطعــم ونــاد صحــي متكامــل،
ومركــز لرجــال األعمــال ،وعــدد
مــن قاعــات االجتماعــات.
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2.1.2
قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة
فندق مكارم
أجياد مكة

411
ً
غرفة وجناحاً
المالك :شركة مكة للفنادق المحدودة وتملك
شركة دور للضيافة  % 99.44من رأسمالها
المشغل :شركة دور للضيافة – مكارم

مدينة مكة المكرمة

من فئة خمس نجوم

قاعة لالحتفاالت والمناسبات والمؤتمرات

يتميز بموقع فريد قريب من المسجد الحرام

محالت تجارية

28

29
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قرية مكارم
النخيل

112
فيال

21
شقة فندقية

43
ً
غرفة وجناحاً

المالك :شركة النخيل للمناطق السياحية
وتملك شركة دور للضيافة  % 98.73من
رأسمالها.
المشغل :شركة دور للضيافة – مكارم

مدينة جدة

من فئة أربع نجوم

قاعة لالحتفاالت والمناسبات والمؤتمرات

مطعم وناد صحي

محالت تجارية
مرسى بحري لليخوت واألنشطة البحرية
وشواطئ رملية وبالزا مطلة على البحر
تتسع لـ  800شخص

30
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فندق مكارم
الرياض
248
ً
غرفة وجناحاً

المالك :الهيئة العامة
للطيران المدني والمستأجر
شركة دور للضيافة

المشغل :شركة دور
للضيافة – مــكـــــــارم

مدينة الرياض

من فئة خمس نجوم

قاعة لالحتفاالت
والمناسبات والمؤتمرات

ناد صحي

مالعب رياضية

محالت تجارية

فندق
هوليداي ان
تبوك

83
ً
غرفة وجناحاً
المشغل :شركة دور للضيافة
(تحت االمتياز من مجموعة
فنادق انتركونتيننتال )IHG
قاعة لالحتفاالت
والمناسبات والمؤتمرات

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

مالعب رياضية و ناد صحي

من فئة ثالث نجوم

محالت تجارية

31
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فندق
قصر الرياض

304
ً
غرفة وجناحاً
المشغل :شركة دور
للضيافة – قصر الرياض
(مكارم)
قاعة لالحتفاالت
والمناسبات والمؤتمرات

المالك :الشركة السعودية للخدمات الفندقية
وتملك شركة دور للضيافة  70%من رأسمالها
مدينة الرياض
يقع في وسط مدينة الرياض
قرب الوزارات والهيئات
والمصارف التجارية

من فئة خمس نجوم

نادي صحي
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منازل داراق

214
وحدة سكنية
المالك :الهيئة العليــا
لتطوير مدينة الرياض
المشغل :شركة دور للضيافة

المطور :شركة دور للضيافة

مدينة الرياض
وحدات سكنية فاخرة متنوعة مابين
فلل وشقق سكنية

32

33

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

مجمع
دور الشرق

19
فيال

المالك :شركة
دور للضيافة

59
غرفة

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة الرياض

حدائق ومالعب
ونادي صحي

خدمات الصيانة
الشاملة

التخصصي
بالزا

أكثر من  20,000م
مساحات تأجيرية

2

المالك :شركة
دور للضيافة

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة الرياض

يضم المركز نخبة من
العالمات التجارية العالمية
والمحلية الشهيرة

من أهم المراكز التجارية
في مدينة الرياض
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2.1.3
قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة
فندق مكارم
أم القرى

336
ً
غرفة وجناحاً
المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار
المشغل :شركة دور
للضيافة – مــكـــــــارم
مدينة مكة المكرمة

من فئة خمس نجوم

مطعم

قاعات اجتماعات

محالت تجارية

34
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فندق مكارم
البيت

270
ً
غرفة وجناحاً
المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار
المشغل :شركة دور
للضيافة – مــكـــــــارم
مدينة مكة المكرمة

من فئة أربع نجوم

مطعم

قاعات اجتماعات

محالت تجارية

35

36
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فندق مكارم
منى

294
ً
غرفة وجناحاً

المالك :ورثة الشيخ محمد
بن إبراهيم الغامدي

المشغل :شركة دور
للضيافة – مــكـــــــارم

مدينة مكة المكرمة

من فئة أربع نجوم

مطعم

قاعات لالحتفاالت
والمناسبات والمؤتمرات

محالت تجارية

فندق مكارم
الشرفات

104
ً
غرفة وجناحاً

المالك :شـركـــــة
شرفات الصفوة

المشغل :شركة دور
للضيافة – مــكـــــــارم

مدينة مكة المكرمة

من فئة ثالث نجوم

مطاعم وقاعات
اجتماعات

37
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مجمع
دور األندلس

30
فيال سكنية مؤثثة

المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة جدة

مرافق رياضية وترفيهية

غرف للسائقين

مجمع
دور الروضة

28
فيال سكنية

المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة جدة

نادي صحي
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مجمع
دور بدر

40
فيال سكنية مؤثثة
المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار
المشغل :شركة
دور للضيافة
مدينة الرياض

مرافق رياضية

38

39
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مجمع
دور المعذر

73
فيال سكنية

المالك :الهيئة السعودية
التخصصات الصحية

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة الرياض

نادي صحي

مجمع
دور الياسمين

168
وحدة سكنية

المالك :شـركــــــة
أصيلة لالستثمار

المشغل :شركة
دور للضيافة

مدينة جدة

نادي صحي
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2.2
قطاع المشاريع

40

يعتبــر قطــاع المشــاريع المحــور الرئيســي والحيــوي لتنفيــذ
مشــاريع الشــركة كونــه المســؤول عــن التخطيــط والدراســات
والتصاميــم والتنفيــذ.
باإلضافــة إلــى تطويــر وتحديــث المشــاريع والمرافــق القائمــة
وذلــك باالســتفادة مــن خبراتنــا العمليــة والعلميــة لمواكبــة
األســاليب الحديثــة والتقنيــة ،المحليــة والعالميــة فــي مجــال
التطويــر والتنفيــذ.
تفصيـــا لمشـاريعنـــا التــي أنجزنـــاها خـــال العـــام
فيـمـــا يلــي
ً
باإلضافــة إلــى مشــاريعنا تحــت التطويــر والتنفيــذ والمشــاريع
تحــت الدراســة والتصميــم:

المشاريع المنجزة
1 .1تطوير المرحلة الثالثة من مشروع داراق بحي السفارات

مشاريع تحت التطوير والتنفيذ
1 .1تطوير المرحلة الرابعة من مشروع داراق بحي السفارات

2 .2تطوير المرحلة الخامسة من مشروع داراق بحي السفارات

3 .3تطوير فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية بحي السفارات 4 .4تطوير مجمع طويق السكني
5 .5تطوير مجمع الوادي السكني

6 .6تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل

7 .7تجديد فندق مكارم أجياد مكة

8 .8تجديد مجمع التخصصي بالزا

9 .9تجديد فندق مكارم مطار الرياض

1010تجديد وتطوير المرحلة األولى لفندق قصر الرياض

1111توسعة فندق مكارم مطار الرياض

مشاريع تحت الدراسة والتصميم
1 .1توسعة فندق مكارم أجياد مكة

2 .2توسعة قرية مكارم النخيل

3 .3تطوير المرحلة السادسة من مشروع داراق بحي السفارات 4 .4تطوير شقق فندقية وتوسعة صالة أفراح فندق هوليداي
إن تبوك
5 .5تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن األحساء

6 .6تطوير فندق جدة كورت يارد وريزيدنس إن

7 .7تطوير فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن

8 .8دراسة تطوير أرض طريق الملك خالد بمدينة الرياض

9 .9دراسة تطوير مجمع دور الهدا بمدينة الرياض
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11

مشروع تحت
التطوير والتنفيذ

9

مشاريع تـحت
الدراسة والتصميم

41

42
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2.2.1
المشاريع المنجزة

تطوير المرحلة الثالثة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض

طــورت الشــركة مشــروع داراق الســكني (المرحلــة الثالثــة) والذي
يقــع علــى مجموعــة مــن األراضــي المســتأجرة مــن الهيئــة العليــا
لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات بمســاحة (57,807
متــر مربــع) ،يحتــوي المشــروع علــى  76فيــا مجهــزة بأحــدث
أنظمــة البيــوت الذكيــة ،و 35شــقة مؤثثــة بالكامــل.

57,807

مــتـــر مــربـــع

76

فيال مجهزة بأحدث أنظمة البيوت الذكية

35

شقة مؤثثة بالكامل

43
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2.2.2
مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

تطوير المرحلة الرابعة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض

تطــور الشــركة المشــروع علــى مجموعــة من األراضي المســتأجرة
مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات
بمســاحة (37,774متــر مربــع) ،ويحتــوي علــى  41فيــا و45
شــقة مؤثثــة بالكامــل وذات تصاميــم حديثــة مدعمــة بأجهــزة
األنظمــة الذكيــة.

37,774

مــتـــر مــربـــع

41

فيال مجهزة بأحدث أنظمة البيوت الذكية

45

شقة مؤثثة بالكامل

44
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تطوير المرحلة الخامسة من مشروع داراق بحي السفارات بمدينة الرياض

تطــور الشــركة المشــروع علــى مجموعــة من األراضي المســتأجرة
مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات
بمســاحة ( 8,736متــر مربــع) ،ويحتــوي علــى  13قطعــة أرض،
وســيتم تطويــر  55وحــدة ســكنية مؤثثــة بالكامــل وذات تصاميــم
حديثــة مدعمــة بأجهــزة األنظمــة الذكيــة.

8,736

مــتـــر مــربـــع

13

قطعة أرض

55

وحدة سكنية مؤثثة بالكامل

45
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تطوير فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية بحي السفارات

تطــور الشــركة أرض مســاحتها ( 25,000متــر مربــع) داخــل حــي
الســفارات فــي مدينــة الريــاض ،مســتأجرة مــن الهيئــة العليــا
لمدينــة الريــاض .جــاري تنفيــذ مشــروع فنــدق وشــقق فندقيــة
ســوف تــدار مــن قبــل شــركة ماريــوت الدوليــة .يتكــون المشــروع
مــن فنــدق يضــم  80غرفــة وجنــاح ،و 140شــقة فندقيــة فاخــرة
مــن فئــة  5نجــوم.

25,000

مــتـــر مــربـــع

80

غرفة وجناح

140

شقة فندقية فاخرة من فئة  5نجوم
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تطويــر فـنـدق وأجنـحــة هـولـيــداي إن الجبـيـل

تطوير مجمع طويق السكني

تطــور الشــركة مجمــع ســكني علــى أرض مســاحتها (7000متــر
مربــع) تقــع غــرب مدينــة الريــاض بحــي طويــق .يتكــون المجمــع
مــن  464غرفــة خاصــة بطاقــم الفنــادق التابعــة للشــركة.
ويتضمــن العديــد مــن المرافــق الترفيهيــة مــن حدائــق ومالعــب
باإلضافــة إلــى نــادي صحــي.

7000

مــتـــر مــربـــع

464

غرفة خاصة بطاقم الفنادق التابعة للشركة
يتضمن العديد من المرافق الترفيهية
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تطــور الشــركة أرض تبلــغ مســاحتها حوالــي ( 10000متــر مربــع)
تقريبــا فــي مدينــة جبيــل الصناعيــة مســتأجرة مــن الهيئــة الملكيــة
للجبيــل وينبــع .لبنــاء فنــدق تحــت العالمــة التجاريــة هوليــداي إن
يتكــون مــن  144غرفـ ًـة وجناحــاً ونــادي صحــي ومطعــم رئيســي.

10000

مــتـــر مــربـــع

144

غرفة وجناحاً
مطعم رئيسي

نادي صحي

تطوير مجمع الوادي السكني

تطــور الشــركة مجمــع ســكني علــى أرض مســاحتها ( 5000متــر
مربــع) تقــع غــرب مدينــة الريــاض بحــي وادي لبــن .يتكــون المجمــع
مــن  66شــقة ســكنية خاصــة لعائــات موظفــي الفنــادق التابعــة
للشــركة ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن المرافــق الترفيهيــة مــن
حدائــق ومالعــب ونــادي صحــي وحمامــات ســباحة.

5000

مــتـــر مــربـــع

66

شقة سكنية خاصة لعائالت موظفي
الفنادق التابعة للشركة
يتضمن العديد من المرافق الترفيهية
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تجديد فندق مكارم أجياد مكة

تجديد مجمع التخصصي بالزا

48

49
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تعمــل الشــركة علــى تجديــد فنــدق مــكارم “أجيــاد مكــة” القريــب
مــن المســجد الحــرام والــذي تملكــه وتشــغله شــركة دور
ً
غرفــة وجناحــاً ومطعمــاً
للضيافــة ويتكــون الفنــدق مــن 411
وقاعــات احتفــاالت.
بــدأ العمــل علــى تجديــد الغــرف فــي المبنــى القائــم ليتوافــق مــع
الهويــة الجديــدة لفنــادق مــكارم.

411

ً
غرفة وجناحاً
مطعم

قاعة احتفاالت

تســتمر أعمــال التحســينات فــي مجمــع التخصصــي بــازا الــذي
يعــد مــن أهــم المراكــز التجاريــة فــي مدينــة الريــاض ،حيــث يتميــز
بموقعــه االســتراتيجي علــى تقاطــع طريــق مكــة المكرمــة مــع
شــارع التخصصــي ،يضــم المركــز نخبــة مــن العالمــات التجاريــة
العالميــة والمحليــة الشــهيرة ومركــزاً للتســوق وعــدد مــن
المطاعــم.

مــن أهــم المراكــز التجاريــة
فــي مدينــة الريــاض
يتميز بموقع االستراتيجي
يضم المركز نخبة من العالمات التجارية
العالمية والمحلية الشهيرة
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تجديد وتطوير المرحلة األولى لفندق قصر الرياض

تعمــل الشــركة علــى تطويــر فنــدق قصــر الريــاض ليشــمل
التطويــر تجديــد التصميــم الداخلــي للمبنــى القائــم بكافــة الغــرف
والملحقــات.
المبنــى مكــون مــن  304غرفــة فندقيــة ومــن المتوقع اســتكمال
المرحلــة األولــى للمشــروع فــي منتصــف الربــع الثالــث مــن عــام
2018م والتــي تشــمل تجهيــز غرفــة العينــة وبعــض التحســينات
فــي األعمــال الميكانيكــة والكهربائيــة وتقنيــة المعلومــات
باإلضافــة ألنظمــة األمــن والســامة.
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51

تجديد فندق مكارم مطار الرياض

تعمــل الشــركة علــى تجديــد فنــدق مــكارم الريــاض (المطــار)
ليشــمل التجديــد التصميــم الداخلــي واألثــاث للمبنــى القائــم
بكافــة الغــرف البالــغ عددهــا  248غرفــة وجنــاح إضافــة إلــى
تجديــد المناطــق العامــة.

توسعة فندق مكارم
مطار الرياض

تعمــل الشــركة علــى توســعة الفنــدق بإضافــة  100غرفــة وجنــاح
ســتكون بمبنــى ملحــق بالمبنــى القائــم ونــادي صحــي نســائي.
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2.2.3
مشاريع تحت الدراسة
والتصميم

52

توسعة فندق مكارم أجياد مكة
متصــل
تعمــل الشــركة علــى توســعة الفنــدق ببنــاء بــرج جديــد
ٍ
بالمبنــى الحالــي إلضافــة غــرف جديــدة بإطاللــة أفضــل علــى
الحــرم.

توسعة قرية مكارم النخيل
تعمــل الشــركة علــى توســعة فنــدق ومنتجــع مــكارم النخيــل
الــذي يقــع علــى خليــج أبحــر الشــمالية بمدينــة جــدة.

تطويــر المرحلــة السادســة مــن مشــروع داراق
بحــي الســفارات
تطــور الشــركة مجموعــة مــن األراضــي المســتأجرة مــن الهيئــة
العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات بمســاحة
( 31,980متــر مربــع) ،يحتــوي المشــروع علــى  14قطعــة أرض،
وســيتم تطويــر  28فيــا تحــوي عــدة نمــاذج لتصاميــم حديثــة
مدعمــة بأجهــزة األنظمــة الذكيــة وتتميــز باطــاالت علــى
مســاحات خضــراء.
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تطويــر شــقق فندقيــة وتوســعة صالــة أفــراح
فنــدق هوليــداي إن تبــوك
تعمــل الشــركة علــى تطويــر شــقق مفروشــة ،مكونــة مــن 61
وحــدة فندقيــة وتوســعة صالــة المناســبات الحاليــة علــى أرض
مســاحتها ( 2400متــر مربــع).

تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن األحساء
أنهــت الشــركة التصاميــم األوليــة لتطويــر فنــدق وأجنحــة
فندقيــة علــى قطعــة أرض مســاحتها ( 10135.5متــر مربــع)
بمدينــة الهفــوف بمحافظــة األحســاء .وســيتكون المشــروع مــن
 60غرفــة فندقيــة و 60جناحــاً فندقيــاً مــزودة بمرافــق ترفيهيــة.

تطوير فندق كورت يارد وريزيدنس إن جدة
أنهــت الشــركة التصاميــم األوليــة لتطويــر فنــدق يتكــون من 238
وحــدة ســكنية مــا بيــن  149غرفــة فندقيــة و 89شــقة فندقيــة
علــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها ( 3,850متــر مربــع) تقريبــاً علــى
طريــق المدينــة بحــي المحمديــة فــي مدينــة جــدة.

تطوير فندق كورت يارد وريزيدنس إن ينبع
أنهــت الشــركة التصاميــم األوليــة لتطويــر فنــدق ينبــع كــورت
يــارد وريزيدنــس إن علــى قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها (7500
متــر مربــع) تقريبــاً مســتأجرة مــن الهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع،
ويحتــوي المشــروع علــى  150وحــدة ســكنية مــا بيــن  90غرفــة
فندقيــة و 60شــقة فندقيــة.

دراســة تطويــر أرض طريــق الملــك خالد بمدينة
الرياض
أنهــت الشــركة التصاميــم األوليــة لتطويــر أرض تملكهــا الشــركة
بمســاحة إجماليــة تبلــغ ( 29500متــر مربــع) تقــع علــى طريــق
الملــك خالــد فــي مدينــة الريــاض ،وهــي عبــارة عــن مجمــع
ســكني يتكــون مــن حوالــي  80فيــا مجهــزة بأحــدث التجهيــزات
والخدمــات باإلضافــة إلــى منشــآت رياضيــة.

دراســة تطويــر مجمــع دور الهــدا بمدينــة
الريــاض
أنهــت الشــركة التصاميــم األوليــة لتطويــر مشــروع”مجمع الهــدا
الســكني” علــى أرض مســاحتها ( 19900متــر مربــع) بحــي الهــدا
فــي مدينــة الريــاض مملوكــة للشــركة.
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2.3
التشغيل الفندقي في
دور للضيافة
تقوم إدارة التشغيل الفندقي
بإدارة وتشغيل:

9

فنادق

2,226

غـرف ــة
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راع
إدارة التَ شــغيل الفندقــي هــي الـ ّـذ َ
اإلداري والتّ شــغيلي للفنادق لشــركة
دور للضيافــة
الســعودية (مــكارم) لتكــون
وقــد ابتكــرت مــن خاللهــا العالمــة ّ
متخصصـ ًـة فــي خدمــة ضيــوف مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
وحرصــت علــى التّ قيــد بالمعاييــر العالميــة والعمــل علــى تأســيس
شــراكات متينــة مــع أفضــل مشــغلي الفنــادق العالميــة ،مثــل:
ماريــوت العالميــة ،ومجموعــة فنــادق انتركونتيننتــال .IHG
وتهــدف شــركة دور إلــى أن تكــون ّ
الشــريك األمثــل ألكثــر
ـعودية.
السـ
العالمــات التّ جاريــة العالميــة فــي المملكــة
ّ
العربيــة ّ
ّ
عامــا مــن الخبــرات
معتمــدة علــى قاعــدة امتــدت ألكثــر مــن ً ٣٠
الســوق الســعودية ،ومكتســبة قدراتهــا
المحليــة ومعرفــة فــي ّ
ً
شــغيلية مــن عملهــا مــع ّ
ضيافــة
الشــركاء العالمييــن لتقــدم
التّ
ّ
محليــة.
بمقاييــس عالميــة وبــروح
ّ
إن الشــركة علــى علـ ٍـم بمــا يواجــه المســتثمرين ومــاك الفنــادق
ـات ،وهنــا تســعى مــن خــال
ـات وصعوبـ ٍ
والقطــاع العــام مــن تحديـ ٍ
إدارة التشــغيل الفندقي في مســاعدتهم على تخطي العقبات؛
والدرايــة ،فمهمــا ارتفــع ســقف تطلعــات
ألنهــا تمتلــك المعرفــة
ّ
شــركائنا واحتياجاتهــم ومتطلباتهــم فإنهــا تطالهــا بقدراتهــا
وخبراتهــا ،وتســعى دومــاً إليجــاد الحلــول إلدارة االســتثمارات
الفندقيــة بنجــاح ،وتقــدم عروضــاً شــاملة تبــدأ بتصميــم المبانــي
اليوميــة.
وتســتمر لتغطــي جميــع عمليــات التّ شــغيل
ّ
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2.4
مجتمعات دور

55

“مجتمعــات دور” هــي الــذراع اإلداري
والتشــغيلي للممتلــكات والمرافــق
الســكنية لشــركة دور للضيافــة
بحكــم خبرتهــا الواســعة فــي الضيافــة وإدارة األصــول ،صممــت
شــركة دور عالمتهــا التجاريــة “مجتمعــات دور” بهــدف إدارة
وتشــغيل المشــاريع الســكنية لتقــدم مــن خاللهــا منتجــاً ســكنياً
ومتكامــا.
مبتكــراً
ً
تضــم “مجتمعــات دور” ســبع مجمعــات ســكنية موزعــة
علــى المناطــق الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
تحتضــن أكثــر مــن  800وحــدة ســكنية بفئــات وأحجــام متنوعــة،
ومســاحات خضــراء ،ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة ،تــدار باحترافيــة
وتقــدم خدمــات إدارة المرافــق والصيانــة واألمــن.

تضم مجتمعات دور

7

مجتمعات

800+
وحـــدة ســكــنــيــــــــة
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2.5
الموارد البشرية
تؤمــن شــركة دور للضيافــة بــأن مواردهــا البشــرية هــي محــور عملياتهــا
التشــغيلية والمحــرك األســاس لخططهــا االســتراتيجية.

وفيمــا يلــي أهــم إنجــازات قطــاع التوظيــف
خــال عــام 2017م

أوال :التوظيف والتوطين
ً
تــم خــال هــذا العــام تعييــن مــا يقــرب مــن  250موظفــاً جديــداً ،
تصــل نســبة الســعوديين منهــم حوالــي الـــ  70%وقــد حرصنــا
علــى اســتقطاب أفضــل الكفــاءات الوطنيــة ممــا لــه األثــر لتصــل
نســبة التوطيــن إلــى  37%هــذا العــام ,كمــا نهــدف لرفــع نســب
التوطيــن إلــى أكثــر مــن  50%قبــل عــام 2020م ،مــع التركيــز علــى
تمكيــن المــرأة وتوفيــر بيئــة العمــل المناســبة لهــم.
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250

موظف جديد ،نسبة السعوديين
منهم حوالي 70%

2017

37%

2013

2014

24% 21%

2015

2016

33% 33%
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ثانياً  :التطوير والتدريب

2017

9,316

ساعة تدريبية

2016

6,352

ساعة تدريبية

2015

2,250

ساعة تدريبية

تطور وتوسع نشاطات التدريب
خالل السنوات الماضية

58

بلغــت البرامــج التدريبيــة التــي تــم تنفيذهــا منــذ بدايــة هــذا العــام
حوالــي ( )312برنامــج تدريبــي ،شــارك بهــا حوالــي ( )784متــدرب
وبإجمالــي ( )9316ســاعة تدريبيــة فــي المجــاالت المعرفيــة
والفنيــة.
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ثالثاً  :األدلة
التشغيلية لتطوير
الموارد البشرية

59

1.1الدليل التشغيلي للتعاقب الوظيفي
ومسارات التطوير المهني
•قامــت الشــركة هــذا العــام بإنشــاء “الدليــل االرشــادي
للتعاقــب الوظيفــي ،”Succession Management Guide
فبــدأت بتحديــد الموظفيــن مــن ذوي الكفــاءات المتميــزة
المرشــحين لبرامــج التعاقــب الوظيفــي عبــر تقييــم المهــارات
القياديــة  360درجــة ،و تقييــم مســتويات الكفــاءات الفنيــة
لديهــم.

2.2دليل الكفاءات الفنية
•انتهــت الشــركة هــذا العــام مــن إعــداد دليــل الكفــاءات الفنيــة
والــذي يوضــح المعــارف والمهــارات والســلوكيات الواجــب
توافرهــا للقيــام بمهــام الوظيفــة بالمســتوى المطلــوب.

3.3مكتبة الوصوف الوظيفية
•اســتكملت الشــركة مكتبــة الوصــوف الوظيفيــة لجميــع
الوظائــف ،بعــد أن تــم فــي عــام 2016م االنتهــاء مــن
الوظائــف القياديــة واإلشــرافية.

رابعاً  :جائزة أفضل بيئة
عمل لعام 2017
Great Place to Work
خامساً  :الخدمات
المشتركة واإلجراءات
والعمليات اإللكترونية

تتويجــاً للجهــود واألنشــطة وورش العمــل العديــدة التــي أقيمــت
هــذا العــام فــي تطويــر بيئــة عمــل تمكــن الموظفيــن مــن اإلبــداع
والتميــز فــي عملهــم ورفــع مســتوى رضــا الموظفيــن ،فقــد
تمكنــا بتوفيــق اللــه مــن أن نكــون أحــد الفائريــن بجائــزة أفضــل
بيئــة عمــل لعــام 2017م حســب مؤشــر Great place to work
العالمــي.

•بدأنــا بتنفيــذ أولــى الخطــوات لتطبيــق الخدمــات المشــتركة
للمــوارد البشــرية علــى جميــع منشــآت الشــركة وذلــك بدمــج
فــرق عمــل المــوارد البشــرية للمنشــآت التابعــة مــع إدارة
المــوارد البشــرية فــي المركــز الرئيســي
•كمــا انتهينــا مــن إعــداد دليــل خدمــات المــوارد البشــرية
مــع توضيــح متطلبــات تنفيــذ تلــك الخدمــات للموظفيــن
واالتفاقيــات الداخليــة بيــن اإلدارات لتنفيذهــا  SLAوكذلــك
الفتــرة الزمنيــة المرتبطــة بتنفيــذ كل خدمــة.
•كمــا أطلقنــا مشــروع تنفيــذ جميــع خدمــات المــوارد البشــرية
مــن خــال نظــام إلكترونــي موحــد Human Capital
)Management System (HCM
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2.6
تقنية المعلومات
تختص إدارة تقنية المعلومات بشركة دور للضيافة بتوفير المتطلبات
التقنية التي تضمن سير العمل بيسر وسهولة
ربـ ـ ـ ـ ــط

18

موقعاً

6+

تيرابايت سعة
تخزيـن بيانــات
حمايـة

86

نـظاماً

وتشــمل كل مــا يختــص بالبنيــة التحتيــة للتقنيــة مثــل الخادمــات
الرئيســية ( ،)Serversالشــبكات ،النســخ االحتياطيــة ،األجهــزة
والطابعــات وتأميــن األنظمــة التــي تديــر مــوارد الشــركة مــع
تقليــل نســبة التدخــل البشــرى لتقليــل نســبة الخطــأ واالســتمرار
بتطويــر هــذه األنظمــة لتتماشــى مــع اســتراتيجية الشــركة
التوســعية .وخــال العــام 2017م تــم بحمــد اللــه إنجــاز عــدد مــن
المشــاريع وهــي:
•ربــط  18موقعــاً باســتخدام تقنيــة حلــول الربــط المخصــص
باإلنترنــت  DIAوباجمالــي ســعة نطــاق  225ميجابايــت فــي
الثانيــة
•ضمــان ســرية وســامة وتوافــر البيانــات وتخزيــن المعلومات
للشــركة ومنشــآتها لســعة بيانات تتجاوز  6+تيرابايت
•حمايــة  86نظامــاً للشــركة مــن االختراقــات والفيروســات
والبرامــج الضــارة والتجســس وغيرهــا مــن األخطــار
•إدارة  585وحدة سكنية على النظام.
•أنتجــت أتمتــة عمليــات الموافقــات اإللكترونيــة 6167
عمليــة فــي عــام 2017م مقارنــة بـــ  5200عمليــة فــي
2016م.
•تطويــر و أتمتــة التقاريــر الماليــة المجمعة (األرباح والخســائر،
قائمــة الدخــل ،التدفــق النقــدي) بمــا فيهــا ضريبــة القيمــة
المضافة
•تفعيــل التحكــم ومراقبــة ميزانيــة المشــاريع لمتابعــة نســب
اإلنجــاز والتكاليــف المصروفــة.
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2.7
المسؤولية االجتماعية
تفتخر شركة دور للضيافة بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال
المسؤولية االجتماعية في المملكة العربية السعودية
يتمثــل المنطلــق األساســي الــذي تقــوم عليــه جميــع مبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة فــي اإلفــادة مــن مــوارد الشــركة مــن
منشــآتها وخبراتهــا وطاقاتهــا البشــرية وتوجيههــا لخدمــة
المجتمــع ،وتــم تحديــد ثالثــة مجــاالت رئيســة ضمن االســتراتيجية
المتبعــة فــي المســؤولية االجتماعيــة وهــي:
المجال األول:

حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المجال الثاني:

تمكين الكوادر الوطنية
المجال الثالث:

دعم األنشطة االجتماعية
وفــي مــا يلــي نبــذة عــن مــا تــم إنجــازه مــن مشــاريع فــي مبــادرات
المســؤولية االجتماعيــة خــال عــام 2017م.
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13

طن من نفايات األجهزة
االلكترونية والكهربائية

62

أكثر من  13طن من نفايات األجهزة
اإللكترونية والكهربائية تم تدويرها لصالح
جمعية إنسان
بالتعــاون مــع الجمعيــة الخيريــة لرعايــة االيتام “إنســان” ،و”تدوير”
(إعــادة تدويــر األجهــزة اإللكترونيــة والكهربائيــة) ،ســاهمت
الشــركة فــي دعــم مبــادرة “اكفــل يتيــم بجهــازك القديــم”
مــن خــال جمــع وإعــادة تدويــر أكثــر مــن  13طــن مــن نفايــات
األجهــزة االلكترونيــة والكهربائيــة مــن المقــر الرئيســي للشــركة
والمنشــآت التابعــة لهــا فــي مدينــة الريــاض ،حيــث تقــوم “تدويــر”
بجمــع النفايــات اإللكترونيــة والكهربائيــة التابعــة للشــركة وإعــادة
تدويرهــا وتعويــض دور للضيافــة عــن كامــل قيمتهــا علــى أن يتــم
توجيــه عوائــد التدويــر لرعايــة االيتــام فــي جمعيــة “إنســان”.

إطالق مبادرة “عناية مكارم” لتوفير الطاقة
في فنادق مكارم
مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن االجــراءات البيئيــة البســيطة والغيــر
مكلفــة ،أطلقــت مــكارم مبــادرة “عنايــة مــكارم” لتوفيــر الميــاه
والكهربــاء والغــاز فــي جميــع الفنــادق.
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7300

قطعة من البياضات والمناشف
والشراشف تم التبرع بها

استئناف مبادرة “دفء” بالتبرع بـأكثر 7,300
قطعة من البياضات والمناشف والشراشف
والبطانيات المستخدمة
بعــد نجــاح مبــادرة “دفء” العــام الماضــي فــي جمــع أكثــر
مــن  23,000قطعــة مــن البياضــات والمناشــف والشراشــف
والبطانيــات المســتخدمة فــي جميــع فنــادق دور والتبــرع بهــا
للجمعيــات الخيريــة .ممــا أســفر عــن ترشــحها لنيــل جائــزة “تأثيــر”
مــن بيــن أفضــل  20مبــادرة للمســؤولية االجتماعيــة بمنطقــة
الشــرق األوســط .اســتأنفت عمليــات هــذه المبــادرة لتكرارهــا
هــذا العــام وتــم التبــرع بحوالــي  7300قطعــة هــذا العــام.

توزيع  528سلة غذائية و 90كغم من
المالبس خالل شهر رمضان المبارك
للعــام الثانــي علــى التوالــي ،وخــال شــهر رمضــان المبــارك تــم
توزيــع  528ســلة غذائيــة تتضمــن  16نوعــاً مــن المــواد الغذائيــة،
ـرة محتاجـ ًـة مكونـ ًـة مــن  1,000فــرد.
وتســليمها لـــ  260أسـ ً

528

سلة غذائية

90

كغم من
المالبس

وقــد شــارك فــي هــذا المشــروع موظفــو الشــركة بالمركــز
الرئيســي مــن خــال شــراء المــواد الغذائيــة ،وتعبئتهــا ،وتجميعها،
وتوزيعهــا بالتعــاون مــع فريــق خيــر أمــة التطوعــي.
وخــال شــهر رمضــان المبــارك قــام فريــق عمــل المســؤولية
االجتماعيــة فــي الشــركة بإطــاق مبــادرة للتبــرع بالمالبــس
إلتاحــة الفرصــة أمــام جميــع الموظفيــن للمســاهمة بنشــر البهجة
والســرور للمحتاجيــن مــن خــال التبــرع بالمالبــس ،ســواء الجديــدة
أو المســتخدمة ،لمــن هــم بحاجــة لهــا .وتــم جمــع حوالــي  90كلــغ
مــن المالبــس وتقديمهــا للمحتاجيــن بالشــراكة مــع جمعيــة بنيــان
الخيريــة النســائية للتنميــة األســرية.
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تأثيث القسم النسائي للمكتب التعاوني
للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات
تحــت إشــراف وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة واإلرشــاد
وذلــك عبــر التبــرع باألثــاث المكتبــي وعــدد مــن األجهــزة
اإللكترونيــة المســتخدمة بعــد إصالحهــا.

اختيار  100طالب وطالبة لاللتحاق في
برنامج وظيفتك وبعثتك
بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي تــم اختيار
أكثــر مــن  100طالــب وطالبــة لاللتحــاق ببرنامــج خــادم الحرميــن
الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي (وظيفتــك وبعثتــك) ،يمثــل العــدد
الــذي تــم اختيــاره الحصــة األكبــر مــن مجمــل عــدد الطــاب
المرشــحين لالبتعــاث فــي قطــاع الضيافــة .وســيتم التنســيق
لمتابعــة الطــاب أثنــاء الدراســة واســتضافتهم للتدريــب الصيفــي
فــي منشــآت الشــركة خــال األعــوام الثالثــة القادمــة إلــى أن
يتخرجــوا ثــم ينضمــوا إلــى العمــل فــي الشــركة.

توظيف وتهيئة مكان العمل لذوي
االحتياجات الخاصة
تــم توظيــف  9موظفيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي
مختلــف منشــآت الشــركة بعــد تهيئــة مــكان العمــل ليتســنى لهــم
العمــل والتنقــل داخــل المنشــأة بيســر و ســهولة.

تقديم التدريب الصيفي والتدريب التعاوني لـ
 29طالب وطالبة
بالتنســيق مــع وزارة العمــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
وصنــدوق المــوارد البشــرية ،تمــت المشــاركة فــي برنامــج صيفــي
و تــم تدريــب  29طالــب وطالبــة فــي جميــع فنــادق الشــركة
والمركــز الرئيســي وإطــاع المتدربيــن علــى طبيعــة األعمــال
والوظائــف فــي مجــال الضيافــة .وبالتنســيق مــع جامعــة
األميــر ســلطان تــم تدريــب  5طالبــات مــن الهندســة المعماريــة
والتصميــم الداخلــي إلكمــال التدريــب التعاونــي .ومــن خــال
برامــج التدريــب الســايقة تــم توظيــف  5موظفيــن خــال هــذا
العــام 2017م.

مبادرة إكرام
وقعــت شــركة دور للضيافــة اتفاقيــة تعــاون مــع جمعية األطفال
المعوقيــن ،وجمعيــة إنســان ،والجمعيــة الخيريــة لمتالزمــة داون،
لتنفيــذ برنامــج “مبــادرة إكــرام” الــذي يهــدف إلــى تســهيل التبــرع
لهــذه الجمعيــات عبــر دعــوة ضيــوف فنــادق دور للمســاهمة فــي
دعــم برامجهــم الخيريــة.
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حمالت التبرع بالدم
قامــت شــركة دور وكعادتهــا بتنظيــم حمــات للتبــرع بالــدم،
وذلــك بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ،فــي
المقــر الرئيســي للشــركة ،وعــدد مــن الفنــادق التابعــة للشــركة.

إقامة مراكز التبرع
أقامــت فنــادق مــكارم مراكــز تبــرع لجمعيــة األطفــال المعوقيــن
فــي فنادقهــا بمكــة خــال شــهر رمضــان المبــارك وذلــك بهــدف
إتاحــة الفرصــة للنــزالء لدعــم الجمعيــة وبرامجهــا الخيريــة مــن
خــال المســاهمة فيهــا بشــكل مباشــر.

استضافة األطفال المعوقين في جدة
اســتضاف فنــدق مــكارم النخيــل أعضــاء جمعيــة األطفــال
المعوقيــن فــي جــدة ،حيــث قامــوا بقضــاء يــوم كامــل
واســتمتعوا باحتفــاالت العيــد وتنــاول الطعــام والتمتــع بمرافــق
قريــة األطفــال الترفيهيــة.

استضافة المعتمرين الصينين
بالتعــاون مــع مكتــب دعــوة الصينييــن التابــع للمكتــب التعاونــي
للدعــوة واإلرشــاد بالنســيم .اســتضافت شــركة دور للضيافــة
معتمــرا مــن المســلمين الصينييــن ،ضمــن مبــادرات
عــدد 50
ً
الشــركة فــي المســؤولية االجتماعيــة الســتضافة الحجــاج
والمعتمريــن مــن المســلمين الجــدد والمحتاجيــن .وقــد تمــت
اســتضافتهم بفنــدق مــكارم البيــت واســتقبلوا بحفــاوة واهتمــام
وتــم تعريفهــم بمــا تقدمــه مــكارم مــن خدمــات حصريــة لضيوفها.

رحلة صيف بناء 2017م
قامــت دور للضيافــة برعايــة الرحلــة التــي تنظمهــا الجمعيــة
الخيريــة لرعايــة األيتــام بالمنطقــة الشــرقية “بنــاء” مــن خــال
اســتضافة  30يتيمــاً مــن أبنــاء الجمعيــة فــي فنادقهــا فــي
الريــاض ومكــة وجــدة.
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اتفاقية تعاون مع جمعية ”بنيان الخيرية“
مــن منطلــق المســؤولية االجتماعيــة وشــعوراً منهــا بالــدور
المنــاط بهــا اجتماعيــاً  ،وقعــت شــركة دور للضيافــة اتفاقيــة
تعــاون لدعــم ورعايــة مشــاريع وفعاليــات جمعيــة “بنيــان الخيريــة
النســائية للتنميــة االســرية” .تقــوم “دور للضيافــة” بموجــب هــذه
االتفاقيــة بتوفيــر المرافــق الخاصــة بالشــركة للجمعيــة .ولتحقيق
المزيــد مــن الكفــاءة فــي القطــاع غيــر الربحــي ،تضــع دور
للضيافــة خبرتهــا فــي مجــال االســتثمار أمــام الجمعيــة لتقديــم
االستشــارات وتحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد التــي تملكهــا
الجمعيــة  .كمــا تتضمــن عمــل دراســات الجــدوى لضمــان اســتمرار
عمــل الجمعيــة وتعظيــم العائــد ليعــود بالمنفعــة الكبــرى علــى
المســتفيدين.

استضافة الحفل السنوي الرابع لمبادرة
“ابتسم أنت في نعمة”
اســتضافت شــركة دور للضيافــة الحفــل الســنوي الرابــع لمبــادرة
“ابتســم أنــت فــي نعمــة” والــذي أقيــم فــي فنــدق قصــر الريــاض.
وتعتبــر الشــركة فــي طليعــة الداعميــن لهــذه المبــادرة الســامية
التــي ســاهمت منــذ تأسيســها فــي مايــو  2013م ،فــي إضافــة
بعــداً آخــر أكثــر تأثيــراً يســاهم فــي تحقيــق احتياجــات محاربــي
الســرطان عــن طريــق إيجــاد بيئــة داعمــة ،تســاعد فــي تحســين
جــودة حياتهــم وتنعكــس إيجابيــاً علــى عالجهــم.

تقديم الوجبات الجاهزة من فائض األطعمة
للمحتاجين
مــن منطلــق حرصهــا علــى حفــظ الطعــام ودعــم المحتاجيــن،
تقــوم شــركة دور للضيافــة بتعبئــة فائــض األطعمــة علــى شــكل
وجبــات جاهــزة وفقــا ألعلــى المعاييــر الدوليــة المتبعــة فــي
ضمــان ســامة األغذيــة وجودتهــا وتقديمهــا للمســتفيدين
الموصــى بهــم مــن قبــل الجمعيــات الخيريــة فــي أقصــى درجــة
ممكنــة مــن الخصوصيــة .كمــا تقــدم التوعيــة واإلرشــاد للنــزالء
بأثــر حفــظ النعمــة وتقــوم باتبــاع اإلجــراءات الالزمــة لتجنــب الهــدر
فــي الطعــام واإلفــادة مــن فائضــه.
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السعودية
اجي
ّ
مبادرة مجموعة ّ
در ّ
رعــت شــركة دور للضيافــة رحلــة مجموعــة دراجــي الســعودية
2017م التــي انطلقــت مــن الريــاض إلــى القصيــم لتدعــم “يــوم
الدراجــة
اليتيــم العربــي” والتــي تســعى لنشــر ثقافــة ركــوب ّ
ـام .وقطــع
الهوائيــة ،والتشــجيع علــى ممارســة الرياضــة بشــكل عـ 
الدراجــون مســافة  ٤٠٠كلــم فــي  ٣أيــام.

رعاية المدرسة الصيفية لــ CIAG
قامــت شــركة دور للضيافــة برعايــة المدرســة الصيفيــة لـــCIAG
المدرســة األكاديميــة المتخصصــة بمجــاالت أمــن المعلومــات
مــن خــال تقديــم المرافــق الخاصــة بالشــركة القامــة المدرســة
الصيفيــة .وتســتهدف المدرســة الصيفيــة األولــى مــن نوعهــا
فــي الوطــن العربــي الطــاب والمهتميــن فــي مجــال أمــن
المعلومــاتوالحوســبة والتخصصــات ذات الصلــة ،والدراســات
الخاصــة بهــا ،والمشــاريع والبحــوث ذات صلــة ،ويتضمــن البرنامــج
تقديــم دورات متخصصــة قصيــرة ومكثفــة للطــاب ،وتغطــي
الــدورات المعلومــات األساســية فــي مجــال أمــن المعلومــات
وتدريبهــم بهــدف تحديــد حياتهــم المهنيــة او األكاديميــة وبناءها
علــى أســس واضحــة.

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

البيانات المالية
ونتائج األعمال
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3.1
نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة
يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:
2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

البيان (بــآالف الــريــاالت)
إجمالي اإليرادات

432,438

479,548

532,620

499,213

483,604

تكلفة اإليرادات

)(294,055

)(312,078

)(353,421

)(352,117

)(353,093

إجمالي الربح

138,383

167,470

179,199

147,096

130,511

الربح التشغيلي

131,172

92,525

142,538

116,165

96,360

صافي الربح

143,020

103,767

146,830

111,495

90,631

(مالييـن الرياالت)
600
500
400
300
200
100
0

2013

إجمالي اإليرادات

2014

الربح التشغيلي

2015

صافي الربح

2016

2017
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3.2
مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة
يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
2016م

2017م

التغير

نسبة التغير

البيان (بــآالف الــريــاالت)
إجمالي اإليرادات

499,213

483,604

()15,609

-3.1%

تكلفة اإليرادات

()352,117

()353,093

()976

0.3%

إجمالي الربح

147,096

130,511

()16,585

-11.3%

إيرادات أخرى

3,509

5,178

1,669

47.6%

مصروفات بيع وتسويق

()1,509

()1,668

()159

10.5%

مصروفات عمومية وإدارية

()38,121

()33,499

4,622

-12.1%

أرباح محققة من بيع استثمارات
أوراق مالية لإلتجار

6,917

-

()6,917

-100.0%

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

()1,727

()4,162

()2,435

141.0%

116,165

96,360

()19,805

-17.0%

الـربــح الـتـشـغـيـلــي

أقــر مجلــس اإلدارة النتائــج الماليــة الختاميــة للشــركة لعــام
ســجلت انخفاضــاً فــي إجمالــي اإليــرادات قــدره
2017م والتــي
ّ
( )15.6مليــون ريــال وبنســبة ( )%3.1عــن العــام الســابق
2016م .وبلــغ الربــح التشــغيلي لعــام 2017م ( )96.4مليــون
ريــال بانخفــاض قــدره ( )19.8مليــون ريــال وبنســبة ( )%17.0عــن
العــام الســابق 2016م.

2 .2تأثــر العــام الحالــي بتســجيل خســائر مــن اســتثمارات الشــركة
فــي بعــض الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق
الملكيــة (الشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة وشــركة
مــكارم المعرفــة للضيافــة) بمبلــغ ( )4.2مليــون ريــال لعــدم
وجــود إيــرادات تشــغيلية بالمرحلــة الحاليــة لكــون مشــاريع
تلــك الشــركات فــي مرحلــة التطويــر.

وقــد انخفــض صافــي الربــح ليصــل إلــى ( )90.2مليــون ريــال خــال وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تمكّ نــت الشــركة خــال العــام الحالــي
عــام 2017م منخفضــاً بنســبة ( )%19.1مقارنــة بعــام 2016م مــن ترشــيد تكاليــف التشــغيل والمصاريــف العموميــة واإلداريــة.
علمــاً بــأن العــام الســابق قــد تأثــر بتســجيل أربــاح محققــة مــن بيــع
نتيجــة لمــا يلــي:
محفظــة األســهم بمبلــغ ( )5.7مليــون ريــال.
1 .1تأثــر العــام الحالــي بانخفــاض إيــرادات بعــض منشــآت الشــركة
الفندقيــة خــال فتــرة التســعة أشــهر األولى مــن العام الحالي
بســبب انخفــاض الطلــب مــن قبــل قطــاع األعمــال ،وانخفــاض
ســوق العمــرة مــن األســواق الرئيســية خــال النصــف األول
مــن العــام الحالــي ،وكذلــك اإلغــاق الجزئــي لبعــض منشــآت
الشــركة الفندقيــة لقيــام الشــركة بإعــادة تأهيلهــا وتجديدهــا
لمواكبــة المنافســة المتزايــدة فــي الســوق الفندقــي.
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3.3
األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة
يمثل البيان التالي األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة:
2013

2014

2015

2016

2017

البيان (بــآالف الــريــاالت)
إجمالي األصول المتداولة

306,078

408,692

334,281

315,774

302,941

إجمالي األصول غير المتداولة

264,986

303,608

295,185

413,414

416,830

صافي الممتلكات والمعدات

1,535,318

1,424,467

1,648,075

1,677,267

1,886,311

إجمالي األصول

2,106,382

2,136,767

2,277,541

2,406,455

2,606,082

إجمالي الخصوم المتداولة

178,228

209,284

204,559

251,754

294,409

إجمالي الخصوم غير المتداولة

123,295

144,252

238,788

338,950

486,442

إجمالي الخصوم

301,523

353,536

443,347

590,704

780,851

1,801,209

1,779,270

1,796,162

1,778,458

1,787,621

3,650

3,961

38,032

37,293

37,610

2,106,382

2,136,767

2,277,541

2,406,455

2,606,082

86%

83%

79%

74%

69%

إجمالي حقوق المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
نسبة حقوق المساهمين إلى األصول

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

حقوق المساهمين (بــآالف الــريــاالت)

الزيادة (النقص)

نسبة التغير ()%

2017

1,787,621

9,163

0.5%

2016

1,778,458

()17,704

-1.0%

2015

1,796,162

16,892

0.9%

2014

1,779,270

()21,939

-1.2%

2013

1,801,209

12,153

0.7%
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2.61

مليار ريال
إجمالي األصول عام 2017

(آالف الرياالت)
3000
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74

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

3.5
القروض
حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي (بالريال السعودي):
اسم الجهة
المانحة للقرض
قروض من
بنوك محلية

مبلغ أصل
القرض

مدة القرض

ما بين  5إلى 7
771,900,000
سنوات

إجمالي المسحوب
من القرض

المسدد
ّ
خالل العام

إجمالي
المسدد
ّ

المديونية اإلجمالية للشركة
بنهاية عام 2017م

676,320,785

117,241,618

206,571,071

469,749,714

3.6
األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات
يمثل البيان التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة لعام 2017م:
القطاع

إيرادات القطاع القطاع (آالف الرياالت)

النسبة%

الضيافة

395,115

82%

إدارة األصول

82,139

17%

أتعاب اإلدارة

6,350

1%

483,604

100%

اإلجمالي
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483.60

مليون ريال
إسهام األنشطة الرئيسية للشركة
في اإليرادات

أتعاب اإلدارة

1%

إدارة األصول

17%

الضيافة

82%
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3.7
التحليل الجغرافي
لإليرادات

76

تتــوزع أعمــال شــركة دور للضيافــة فــي ثــاث مناطــق جغرافيــة
رئيســية داخــل المملكــة هــي الريــاض ومكــة المكرمــة وتبــوك،
وقــد بلغــت إيــرادات كل منطقــة خــال العــام المالــي 2017م
كمــا يلــي:
المنطقة (بــآالف الــريــاالت)

اإليـــرادات

الـريــاض

350,789

مكـة المكرمــة

120,630

تبــوك

12,185
483,604

المجـمــوع

* كمــا أن الشــركة ليــس لهــا فــروع أو منشــآت خــارج المملكــة
العربيــة الســعودية.

اإليرادات حسب كل منطقة (بماليين الرياالت)

منطقة الرياض

351

منطقة مكة المكرمة

121

منطقة تبوك

12
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3.8
المدفوعات النظامية
المستحقة

77

تبلــغ المدفوعــات النظاميــة المســتحقة علــى الشــركة
وشــركاتها التابعــة حتــى نهايــة العــام المالــي 2017م
كمــا يلــي:
البيان
اشتراكات التأمينات االجتماعية
الزكاة

المستحق بنهاية العام (ريال)
799,112
5,065,120

تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة مصلحــة
الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتقــوم بقيــد
مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنوياً وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل
فــي نهايــة كل ســنة وبعــد مراجعتهــا مــن قبــل المحاســب
القانونــي والمستشــار الزكــوي.
وتقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة
ـاء علــى القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل شــركة،
بصــوره مســتقلة بنـ ً
وقــد قامــت شــركة دور للضيافــة بتقديــم إقراراتهــا للمصلحــة
وتســديد الــزكاة حتــى نهايــة العــام المالــي 2016م ولــم تتمكــن
الشــركات التابعــة مــن تســديد المبالــغ المســتحقة عليهــا
حتــى العــام المالــي 2016م بســبب طلــب المصلحــة لبعــض
المســتندات والتــي تعمــل الشــركة علــى اســتيفائها.
وتبلــغ الــزكاة المســتحقة علــى الشــركات التابعــة ولــم تســدد
حتــى العــام المالــي 2017م مبلــغ ( )3,428,356ريــال
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3.9
سياسة توزيع األرباح
1 .1تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة
( )42مــن نظامهــا األساســي وذلــك علــى النحــو التالــي:

العامــة تطبيقــاً ألحــكام نظــام الشــركات وهــذا النظــام،
ويــوزَّ ع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين جزئيــاً أو كليــاً
ُ
رحــل لألعــوام القادمــة ،وفقــاً
كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو ُي َّ
قــرره الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين.
لمــا تُ ِّ

• ُيجنّ ــب ( )10%مــن األربــاح الصــــافية لتكوين احتياطي نظامي،
ويجــــوز للجمعيــة العامــــة العــــادية وقــف هـــذا التجنيــب متــى
بلــــغ االحتياطــي المـــذكور ( )30%مــن رأس المال.

ويجــوز لمجلــس اإلدارة بتفويــض مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة للمســاهمين ُيجـ َّـدد كل ســنة أن يقــوم بتوزيــع أربــاح
مرحليــة بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وذلــك وفقــاً
للضوابــط الصــادرة مــن الجهــة المختصــة.

•تُ جنَّ ب الزكاة المفروضة شرعاً .

• ُيــوزّ ع مــن الباقــي بعــد بذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين
2 .2انطالقــاً مــن حــرص الشــركة علــى التجــاوب مــع تطلعــات
تعــادل ( )5%مــن رأس المــال المدفــوع.
المســاهمين وتحقيــق عوائــد مجزيــة لهــم ،وفــي ضــوء
التوســع الجيــد والنمــو المتواصــل ألعمــال الشــركة وإيراداتهــا،
خصــص بعــد مــا تقــدم نســبة مــن الباقــي لمكافــأة أعضــاء
• ُي َّ
فقــد قــرر مجلــس اإلدارة توزيــع أربــاح للمســاهمين عــن عــام
مجلــس اإلدارة ،بمــا ال يزيــد عــن ( )10%مــن صافــي الربــح
2017م كمــا هــو موضــح فــي البيــان التالــي:
وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات المنصــوص عليهــا بهــذا
قررهــا الجمعيــة
النظــام وفقــاً لشــروطها ،أو التــي قــد تُ ِّ
نسبة األرباح التي تم توزيعها
خالل السنة 2017/08/15م

نسبة األرباح المقترح
توزيعها في نهاية السنة

إجمالي األرباح

النسبة ()%

4%

3%

7%

المبلغ للسهم الواحد (ريال)

0.40

0.30

0.70

40

30
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اإلجمالي (مليون ريال)

3 .3يســتحق المســاهم حصتــه فــي األربــاح وفقــاً لقــرار الجمعيــة
العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ،ويبيــن القــرار تاريــخ
االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع .وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي
األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة
اليــوم المحــدد لالســتحقاق .وعلــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ
قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بشــأن توزيــع األربــاح خــال
المــدة المحــددة لذلــك.
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3.10
المخاطر
تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

مخاطر العمالت

تتمثــل المخاطــر الســوقية المحتملــة والمخاطــر المتعلقــة تتمثــل فــي تذبــذب القیمــة المالیــة لألصــول وااللتزامــات المالیــة
بالعمــات األجنبیــة ،ونظــرا ألن جمیــع المعامــات الجوھریــة
بنشــاط عمــل الشــركة فيمــا يلــي:
للشــركة تتــم بالريــال الســعودي فــإن مخاطــر العمــات وأســعار
1 .1تأثــر موســم الحــج والعمــرة لظــروف أو عوامــل تنظيميــة الصــرف التــي تتعــرض لھــا الشــركة محــدودة جــداً .
خارجيــة.
2 .2تزايــد المنافســة فــي ســوق الفنــادق بمدينتــي الريــاض
ومكــة المكرمــة ممــا قــد يؤثــر علــى أداء فنــادق الشــركة
فــي تلــك المدينتيــن.
3 .3تغيــر السياســات واألنظمــة للجهــات الحكوميــة ذات
العالقــة وخاصــة أنظمــة مكتــب العمــل ونســبة توطيــن
الوظائــف.
4 .4االرتفــاع فــي رســوم وأســعار الخدمــات األساســية مثــل
الطاقــة والميــاه والمــواد االســتهالكية والرســوم األخــرى
المســتجدة.
5 .5العوامــل الخارجيــة واالقتصاديــة التــي قــد تؤثــر علــى
تطويــر وإنجــاز المشــاريع مثــل اختــاف ســعر صــرف العملــة
باألســواق المســتهدفة.

مخاطر سعر القیمة العادلة والتدفقات
النقدیة لسعر العمولة

وھــي التعــرض لمخاطــر متنوعــة مرتبطــة بتأثیــر تذبــذب أســعار
العمولــة الســائدة علــى المركــز المالــي والتدفقــات النقدیــة
للشــركة .وتنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة للشــركة مــن المرابحــات
اإلســامیة والقــروض البنكیــة قصیــرة األجــل والدیــون طویلــة
األجــل والتــي تكــون بأســعار عمولــة معومــة .وتخضــع جمیــع
الدیــون والودائــع إلعــادة التســعیر بصــورة منتظمــة .وتراقــب
اإلدارة التغیــرات التــي تطــرأ علــى أســعار العمولــة وبرأیھــا أن
مخاطــر القیمــة العادلــة والتدفقــات النقدیــة ألســعار العمولــة
غیــر جوھریــة بالنســبة للشــركة.

مخاطر السيولة

هــي مخاطــر عــدم مقــدرة الشــركة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة
6 .6الظــروف االقتصاديــة وانخفــاض أســعار النفــط التــي قــد للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة .حيــث تنتــج
تــؤدي إلــى خفــض اإلنفــاق العــام.
مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة
وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .وتــدار مخاطــر الســيولة وذلــك
بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال
مخاطر االئتمان
متابعــة جــداول التحصيــل المتوقــع للمســتحقات مــن العمــاء
ھــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء وكذلــك أدوات التمويــل البنكــي المتاحــة للشــركة للوفــاء
بالتزاماتــه المالیــة حیــن اســتحقاقھا ممــا یتســبب فــي بالتزاماتهــا المســتقبلية حيــن حلولهــا.
خســائر مالیــة للطــرف اآلخــر ،حيــث تتركــز المخاطــر المتعلقــة
بالموجــودات المالیــة التــي مــن المحتمــل تعرضھــا لتركیــز مخاطــر
االئتمــان تتكــون بشــكل رئیســي مــن النقــد لــدى البنــوك والذمــم
المدینــة التجاریــة ،یتــم إیــداع النقدیــة التــي تمتلكھــا الشــركة
فــي بنــوك محلیــة ذات تصنیــف ائتمانــي جیــد لــذا فــإن مخاطــر
االئتمــان المرتبطــة باإليداعــات النقديــة محــدودة ،كذلــك فــإن
خطــر االئتمــان المتعلــق بالذمــم المدینــة التجاریــة محــدود ألن
معظــم تعامــات الشــركة تتركــز مــع عمــاء ذوي مراكــز مالیــة
قویــة ،وتقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة ومتابعــة أرصــدة الذمــم
المدینــة التجاریــة لتقلیــل أي مخاطــر ائتمــان مرتبطــة بھــا
ومتابعــة تحصیلھــا واتخــاذ أي إجــراءات الزمــة بشــأنھا لحفــظ
حقــوق الشــركة.
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اإلفصاح والشفافية

4.1
ما ُطبق من أحكام الئحة
حوكمة الشركات وما لم
يطبق وأسباب ذلك
ّ

82

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

تُ طبــق الشــركة جميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات اإللزاميــة
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا عــدا مــا يلــي:
رقم المادة
مادة  /8فقرة ب
نص المادة /الفقرة
يجــب اســتخدام التصويــت التراكمــي فــي انتخــاب مجلــس
اإلدارة ،بحيــث ال يجــوز اســتخدام حــق التصويــت للســهم أكثــر
مــن مــرة واحــدة.
أسباب عدم االلتزام
لــم يتــم اتبــاع التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت الختيــار
أعضــاء المجلــس لدورتــه الحاليــة التــي بــدأت مــن تاريــخ  01ينايــر
2016م نظــراً لعــدم إلزاميــة النــص وعــدم موافقــة الجمعيــة
العامــة للمســاهمين علــى ذلــك فــي حينــه .وســيتم اتبــاع
أســلوب التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت الختيــار أعضــاء
المجلــس فــي دورتــه القادمــة.
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4.2
أعضاء مجلس اإلدارة
تكوين مجلس اإلدارة وملكية أعضائه في الشركة
ويبيــن الجــدول التالــي تكويــن مجلــس إدارة الشــركة وملكيتهــم فــي الشــركة
بــدأت دورة المجلــس الحاليــة بتاريــخ 2016/01/01مّ ،
بدايــة ونهايــة عــام 2017م:

صفة العضوية

عدد األسهم
بدايـــة العــــام

عدد األسهم
نهـايــة العــــام

التغير

م االسم

غير تنفيذي

1,449

1,449

-

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

مستقل

1,000

1,000

-

 3الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

مستقل

1,449

1,449

-

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

غير تنفيذي

16,628,458

16,628,458

-

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

غير تنفيذي

6,540,591

6,540,591

-

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

مستقل

1,743,215

1,743,215

-

 7األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

مستقل

1,100

1,100

-

 8األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

مستقل

1,000

1,000

-

غير تنفيذي

1,485

1,485

-

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

 9األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

•يقــر مجلــس اإلدارة بأنــه ،باســتثناء أســهم الشــركة المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموضحــة فــي الجــدول أعــاه ،ال توجــد
القصــر فــي الشــركة أو
مصالــح خاصــة أو حقــوق خيــار أو حقــوق اكتتــاب أو ارتباطــات ألعضــاء المجلــس أو زوجاتهــم أو أوالدهــم
َّ
ـواء أكانــت فــي أســهم الشــركة أو ارتباطــات بعقــود عمــل مباشــرة أو غيــر مباشــرة وخالفــه.
شــركاتها التابعــة سـ ً
•ال توجــد أســهم تمتلكهــا زوجــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأوالدهــم القصــر فــي الشــركة .كمــا ال توجــد أســهم يمتلكهــا ممثلــو
الجهــات االعتباريــة فــي مجلــس اإلدارة وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في
مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
م االسم

الشركات الحالية

 1المهندس /عبدالله
العيسـى

 .1بنك الرياض

 .2الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
 .3شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

الكيان
القانوني
مساهمة
مدرجة

 .4شركة إتحاد اتصاالت (موبايلي)

 2األستاذ /ناصـر
السبيعي

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

 .4شركة مشاريع األرجان
الدكتور /صالــح
3
الهذلــول
 4األستاذ /فهد الشريف
 5األستاذ /طالل
المالفخ

 6األستاذ /عبدالله
العبدالجبار

شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة

مساهمة
مدرجة

 .3شركة المراعي

 .6شركة بنده للتجزئة

 .7شركة أصيلة لالستثمار
 .8شركة عافية العالمية

 .6الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

مساهمة غير
مدرجة

ال يوجد

مساهمة
مدرجة

 .4شركة صافوال لألغذية

 .5الشركة المتحدة للسكر

 .3الشركة الوطنية السعودية للنقل
البحري

ذات
مسؤولية
محدودة

الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه

 .2البنك السعودي الفرنسي

 .2الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)

مساهمة
مدرجة

مساهمة غير
مدرجة

مساهمة غير
مدرجة

 7األســتاذ /بـدر العيسى  .1مجموعة صافوال

 .1شركة أسمنت العربية

 .5شركة صناعات منتجات األسمنت

 .1الشركة السعودية للضيافة التراثية (نزل)

ال يوجد

الشركات السابقة

 .4شركة جدوى لالستثمار

مساهمة غير
مدرجة

 .2شركة بداية لتمويل المنازل

الكيان
القانوني

 .1شركة مدينة المعرفة
 .2شركة الفرنسي كابيتال
 .3شركة ماسك القابضة

 .4شركة صافوال ألنظمة التغليف
مساهمة غير
مدرجة

مساهمة
مدرجة

 .5شركة كنان الدولية للتطوير العقاري
 .6شركة العقيق للتنمية العقارية
 .7شركة سكون العالمية

مساهمة غير
مدرجة
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م االسم

الشركات الحالية

 8األستاذ /فهد القاسم  .1شركة دلة للخدمات الصحية
 .2شركة جرير للتسويق
 .3مجموعة صافوال
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الكيان
القانوني

الشركات السابقة
 .1مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة

مساهمة
مدرجة

الكيان
القانوني

مساهمة غير
مدرجة

 .4بنك البالد

 .5شركة فهد عبدالله عبدالعزيز القاسم وأبناؤه
للتجارة واالستثمار
 .6شركة د .محمد راشد الفقيه وشركاؤه

 .7شركة ركين نجد الدولية لالستثمار والتطوير
التجاري

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

مساهمة غير
مدرجة

 .9مؤسسة البريد السعودي

(ممثال عن مؤسسة
 .10شركة ناقل إكسبريس
ً
البريد السعودي)
 .11شركة فينكورب لالستشارات المالية
 .12شركة أموال لالستشارات المالية
 .13شركة أريز لالستثمار التجاري
 .14شركة راج العقارية

 .15شركة الراجحي ألفا لالستثمار القابضة
 9األستاذ /مصعب
المهيدب

ذات
مسؤولية
محدودة

 .16شركة ركين نجد العالمية

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

 .4شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

 .5شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق
(مبكو)

مساهمة غير
مدرجة

 .1شركة الريان

مساهمة
مدرجة

جميع الشركات المذكورة في الجدول أعاله هي داخل المملكة العربية السعودية ،وال يوجد أي منها خارجها.

مساهمة غير
مدرجة
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

الوظيفة السابقة

م

االسم

الوظيفة الحالية

1

المهندس/
عبدالله
العيسـى

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

2

األستاذ/
ناصـر السبيعي

رجل أعمال

رجل أعمال

المؤهالت

الخبرات

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.

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم خبرة عملية تمتد ألكثر من  35عاماً في
مجاالت األعمال المصرفية والعقارية.
اإلدارية تخصص محاسبة.

3

الدكتور/
صالــح
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/
فهد الشريف

نائب رئيس في إدارة
االستثمار في صندوق
االستثمارات العامة.

رئيس القطاع
العقاري والسياحي
في صندوق
االستثمارات العامة.

شهادة البكالوريوس من كلية الهندسة
المدنية بجامعة الملك سعود ،وحصل
أيضاً على العديد من الدورات والحلقات
الدراسية في مجال عمله.

تنقل بين عدد من الوظائف والمناصب
ّ
الهامة خالل مسيرته العملية ،حيث بدأها
كمهندس في صندوق التنمية العقارية
قبل أن ينتقل إلى صندوق االستثمارات
العامة ليتقلد ويتدرج في عدة مناصب
هامة بدأها كمدير عام مشروع إسكان
الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة.

5

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

مساعد مدير عام
الشؤون المالية
والميزانية في
المؤسسة العامة
للتقاعد.

تنقل األستاذ /طالل بين عدد من الوظائف
ّ
شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من
جامعه كيرتن في أستراليا عام 2008م ،والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية،
حيث بدأها في اإلدارة العامة في البنك
كما وحصل على العديد من الدورات
وتتدرج
العربي الوطني منذ سنة 1413هـ،
والحلقات الدراسية في مجال عمله.
ّ
في عدة مناصب في البنك لمدة 7
سنوات ،إلى أن انتقل إلى المؤسسة العامة
للتقاعد سنة 1420هـ ليشغل عدة مناصب
هامة فيها.

6

األستاذ/
عبدالله
العبدالجبار

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

7

األســتاذ/
بـدر العيسى

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

8

األستاذ/
فهد القاسم

حاصل على درجة البكالوريوس في
رجل أعمال – مؤسس الرئيس التنفيذي
العلوم اإلدارية تخصص محاسبة ،وأكمل
وشريك ورئيس مجلس لشركة أموال
لالستشارات المالية .برنامج اإلدارة والقيادة في جامعة
إدارة شركة أموال
أكسفورد.
لالستشارات المالية.

9

األستاذ/
مصعب
المهيدب

مدير عام شركة مصدر
لمواد البناء.

عدة مناصب
في المؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية.

الرئيس التنفيذي
لشركة المهيدب
للتجهيزات الفنية.

شهادة الماجستير في القانون.

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

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

خبرة عملية في مجاالت التحليل
واالستثمار المالي وقيادة األعمال امتدت
منذ العام 2001م (جي بي مورغان –
المملكة المتحدة ،سابك أمريكا ،مجموعة
سافج ديزاين ،اتش اس بي سي السعودية
المحدودة ،شركة أمياس القابضة ،شركة
أصيلة لالستثمار).
خبرة عملية تمتد ألكثر من  28عاماً في
مجاالت االستشارات المالية واإلدارية
ومراجعة الحسابات واألنشطة العقارية
وتجارة الجملة والتجزئة والصحة.

خبرة عملية تمتد ألكثر من  17عاماً في
حاصل على درجة الماجستير في إدارة
األعمال من جامعة ليفربول في المملكة مجاالت التطوير والنمو االستراتيجي
المتحدة ،ودرجة البكالوريوس في العلوم لألعمال ،االندماجات واالستحواذات ،قيادة
المشاريع والعمليات العقارية.
المالية من جامعة ميامي.
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أســماء أعضــاء اللجــان (مــن خــارج المجلــس واإلدارة التنفيذيــة) ووظائفهــم الحاليــة والســابقة
ومؤهالتهــم وخبراتهــم:
م

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

المؤهالت

 1األستاذ/
إبراهيم
الرويس

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

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

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

 2األستاذ/
عبدالرحمن
الدحيم

عضو في عدة
مجالس إدارات
بشركات مساهمة

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

3

االسم

األستاذ/
فوزي ببشيت

نائب الرئيس للموارد
البشرية بشركة
معادن

نائب الرئيس المكلف
للموارد البشرية
بشركة معادن.

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

الخبرات

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

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن – علمــاً
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا:
فـ ّـوض مجلــس اإلدارة الشــركة باتخــاذ مــا يلــزم مــن اإلجــراءات التــي تمكــن المســاهمين مــن إيصــال مقترحاتهــم وملحوظاتهــم ،وذلــك
عــن طريــق قنــوات التواصــل المتواجــدة لــدى “إدارة عالقــات المســتثمرين” المتمثلــة فيمــا يلي:
المخصص للمستثمرين
الهاتـــف
ّ
المخصص للمستثمرين
الفاكس
ّ

اإليميــل المخصص للمستثمرين

 011/4816666تحويلة رقم ()500
011/4801666
IR@Dur.SA
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2017م
يوضح البيان التالي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعاته خالل عام 2017م:

عدد االجتماعات 5 :اجتماعات
االسم

االجتماع األول
2017/02/07م

االجتماع الثاني
2017/03/28م

االجتماع الثالث
2017/05/30م

االجتماع الرابع
2017/09/12م

االجتماع الخامس
2017/12/26م

اإلجمالي

المهندس /عبدالله العيسـى

5

األستاذ /ناصـر السبيعي

4

الدكتور /صالــح الهذلــول

5

األستاذ /فهد الشريف

5

األستاذ /طالل المالفخ

5

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

4

األســتاذ /بـدر العيسى

5

األستاذ /فهد القاسم

5

األستاذ /مصعب المهيدب

5

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة2017/04/20 :م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 2017م وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات:
عدد الجمعيات :جمعية واحدة
االسم
المهندس /عبدالله العيسـى
األستاذ /ناصـر السبيعي
الدكتور /صالــح الهذلــول
األستاذ /فهد الشريف
األستاذ /عبدالله العبدالجبار
األستاذ /طالل المالفخ
األستاذ /فهد القاسم
األستاذ /مصعب المهيدب
األســتاذ /بـدر العيسى

تاريخ اجتماع الجمعية 2017/04/20م
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المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة
تقاضــى أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال عــام 2017م بــدل حضــور اجتماعــات المجلــس عــن عــام 2017م ،باإلضافــة إلــى مكافــأة عــن
العــام المالــي 2016م وذلــك علــى النحــو التالــي:
المكافآت الثابتة
(بدل حضور جلسات المجلس)

المكافآت المتغيرة
(دورية)

المجموع الكلي

أوال :األعضاء المستقلين
ً
الدكتور /صالح الهذلول

15,000

200,000

215,000

األستاذ /طالل المالفخ

15,000

200,000

215,000

األستاذ /ناصـر السبيعي

12,000

200,000

212,000

األستاذ /فهد القاسم

15,000

200,000

215,000

األستاذ /مصعب المهيدب

15,000

200,000

215,000

المجموع

72,000

1,000,000

1,072,000

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
المهندس /عبدالله العيسى

15,000

400,000

415,000

المهندس /فهد الشريف

15,000

200,000

215,000

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

12,000

200,000

212,000

األســتاذ /بدر العيسى

15,000

200,000

215,000

المجموع

57,000

1,000,000

1,057,000

اإلجمالي

129,000

2,000,000

2,129,000
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مكافآت أعضاء اللجان:
المكافآت الثابتة*
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
المهندس /فهد الشريف (رئيس اللجنة)

-

18,000

18,000

األستاذ /طالل المالفخ

-

18,000

18,000

50,000

18,000

68,000

-

15,000

15,000

50,000

69,000

119,000

األستاذ /إبراهيم الرويس (من خارج المجلس)
األستاذ /عبدالرحمن الدحيم (من خارج المجلس)
المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
المهندس /عبدالله العيسى

-

3,000

3,000

األستاذ /مصعب المهيدب (رئيس اللجنة)

-

9,000

9,000

األستاذ /عبدالله العبدالجبار

-

9,000

9,000

األستاذ /فوزي بوبشيت (من خارج المجلس)

50,000

9,000

59,000

المجموع

50,000

30,000

80,000

أعضاء لجنة االستثمار
األستاذ /فهد القاسم (رئيس اللجنة)

-

15,000

15,000

الدكتور /صالح الهذلول

-

15,000

15,000

األســتاذ /بدر العيسى

-

15,000

15,000

الدكتور /بدر البدر (من خارج المجلس)

-

15,000

15,000

المجموع

-

60,000

60,000

اإلجمالي

100,000

159,000

259,000

* علماً بأن هذه المكافآت تخص العام المالي 2016م حيث تم صرفها خالل عام 2017م.
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سياسة مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة
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بنــاء
اعتمــدت الشــركة فــي صرفهــا للمكافــآت المبينــة أعــاه
ً
علــى مــا تضمنتــه سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن المعتمــدة مــن الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ  20أبريــل 2017م والتــي
نصــت علــى مــا يلــي:
ّ
1 .1يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة مقابــل عضويتــه فــي مجلــس
اإلدارة مكافــأة ســنوية بمــا ال يزيــد علــى ( )10%مــن صافــي
الربــح وبحــد أقصــى مبلــغ ( )200,000ريــال لــكل عضــو ،وذلــك
بعــد خصــم االحتياطيــات المنصــوص عليهــا في نظام الشــركة
قررهــا الجمعيــة
األســاس وفقــاً لشــروطها ،أو التــي قــد تُ ِّ
العامــة تطبيقــاً ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الشــركة
األســاس ،وذلــك أيضــاً بعــد توزيــع دفعــة أولــى للمســاهمين
تعــادل ( )5%مــن رأس المــال المدفــوع.
2 .2يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن
المجلــس بــدل حضــور بمبلــغ ( )3,000ريــال لــكل عضــو عــن
تحمــل الشــركة مصاريــف
كل اجتمــاع َي ُ
حضــره ،باإلضافــة إلــى ّ
والتنقــل عنــد حضــور أي عضــو مــن أعضــاء
ُّ
الســفر واإلقامــة
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ألحــد اجتماعــات
المجلــس أو اللجــان المنعقــدة خــارج مدينــة ســكنه.
3 .3يجــوز لمجلــس اإلدارة اعتمــاد مكافــآت أخــرى – بشــكل دوري
أو ســنوي – ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة
عنه.
4 .4يســتحق أعضــاء اللجــان المنبثقــة مكافــأة ســنوية بمــا ال يزيــد
علــى مبلــغ ( )100,000ريــال ،علــى أال يكــون عضــو اللجنــة مــن
موظفــي الشــركة.
علمــاً بــأن هــذه المكافــآت الممنوحــة لــم تنحــرف عــن ضوابــط
سياســة المكافــآت المعتمــدة.
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4.3
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
أوال :لجنة المكافآت والترشيحات
ً
بعــد انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لدورتــه الحاليــة ،فقــد تــم إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت كمــا هــو مبيــن أدنــاه.
وقــد عقــدت اللجنــة ( )3اجتماعــات خــال عــام 2017م ورفعــت تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة .وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة
للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  20أبريــل 2017م ضوابــط عمــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات وأســلوب عمــل اللجنــة،
وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن:
م االسم

المنصب

االجتماع األول
2017/02/06م

االجتماع الثاني
2017/02/07م

االجتماع الثالث
2017/12/03م

اإلجمالي

 1المهندس /عبدالله العيسى* الرئيس السابق

1

 2األستاذ /مصعب المهيدب

الرئيس الحالي

3

 3األستاذ /عبدالله العبدالجبار

عضواً

3

 4األستاذ /فوزي بوبشيت

عضواً

3

* وفقــاً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الجديــدة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،فقــد قــدم المهنــدس /عبداللــه العيســى
اســتقالته مــن عضويــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات ،وتــم ترشــيح األســتاذ /مصعــب المهيــدب رئيســاً للجنــة.

مهام واختصاصات لجنة
المكافآت والترشيحات

1 .1المكافآت:
•إعــداد سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس وكبــار التنفيذييــن ،والتوصيــة لمجلــس
اإلدارة بشــأنها وذلــك العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة.
•مراجعــة سياســة المكافــآت بشــكل دوري للتأكــد مــن
مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات
والتنظيمــات ذات العالقــة وأهــداف الشــركة االســتراتيجية
والمهــارات والمؤهــات الالزمــة لتحقيقهــا ،والتوصيــة
لمجلــس اإلدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة علــى هــذه
السياســة.

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة
واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــاً
للسياســة المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.
•إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن.

•تحديــد أنــواع المكافــآت التــي تُ منــح للموظفيــن فــي الشــركة
والتوصيــة بشــأنها.
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2 .2مجلس اإلدارة:
•إعــداد سياســة ومعاييــر لعضويــة مجلــس اإلدارة والتوصيــة
للمجلــس بشــأنها ،وذلــك العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة
العاديــة للشــركة.
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4 .4البرنامج التعريفي لألعضاء المستجدين:
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع برنامــج تعريفــي ألعضــاء
المجلــس المســتجدين بحيــث يغطــي البرنامــج نشــاط الشــركة
وطبيعــة أعمالهــا وجوانبهــا الماليــة والقانونيــة.

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــاً 5 .5كبار التنفيذيين:
لسياســة العضويــة المعتمــدة.

•المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات
المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة.
•إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة
مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة.
•تحديــد الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال
مجلــس اإلدارة.
•مراجعــة سياســة عضويــة مجلــس اإلدارة بشــكل دوري للتأكد
مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى التشــريعات
والتنظيمــات ذات العالقــة وأهــداف الشــركة االســتراتيجية
والمهــارات والمؤهــات الالزمــة لتحقيقهــا ،والتوصيــة
لمجلــس اإلدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة علــى هــذه
السياســة.
•دراســة حــاالت تعــارض المصالــح للراغبيــن فــي الترشــح
لعضويــة مجلــس اإلدارة والتوصيــة بشــأنها.
•دراســة هيــكل مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن
التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
•تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة ،واقتــراح
الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
•وضــع اإلجــراءات فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس
اإلدارة أو أعضــاء لجانــه المنبثقــة والتوصيــة فــي شــأنها.
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمعاييــر األداء لتقييــم أعمــال
مجلــس اإلدارة وأعضائــه ولجانــه المنبثقــة.

3 .3أعضاء مجلس اإلدارة:

•تحديــد الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال
مجلــس اإلدارة.
•التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين
وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
•وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر
التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين.
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة إلعــادة ترشــيح أو عــزل عضــو
المجلــس أو أعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه.

•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالسياســات والمعاييــر المناســبة
لتعييــن كبــار التنفيذييــن وتحديــد القــدرات والمهــارات
المطلوبــة ومراجعتهــا بشــكل دوري للتأكــد مــن مالءمتهــا
للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى أهــداف الشــركة االســتراتيجية
والمهــارات والمؤهــات الالزمــة لتحقيقهــا.
•وضــع وصــف وظيفــي لكبــار التنفيذييــن ومراجعــة الهيــكل
التنظيمــي فــي الشــركة ورفــع التوصيــات فــي شــأن التغيــرات
التــي يمكــن إجراؤهــا.
•وضــع إجــراءات التعاقــب الوظيفــي فــي حــال شــغور مركــز أحــد
كبــار التنفيذييــن والتوصيــة فــي شــأنها.
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ثانياً  :لجنة المراجعة
عقــدت لجنــة المراجعــة خــال عــام 2017م ( )6اجتماعــات .وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد
بتاريــخ  20أبريــل 2017م ضوابــط عمــل لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة ،وأعــادت تشــكيل أعضائهــا كالتالــي:
م

االسم

المنصب االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع االجتماع الخامس االجتماع السادس اإلجمالي
2017/01/17م 2017/02/05م 2017/04/30م 2017/05/03م 2017/07/27م 2017/10/23م

1

المهندس/
فهد الشريف

رئيساً

6

2

األستاذ/
طالل المالفخ

عضواً

6

3

األستاذ/
إبراهيم الرويس

عضواً

6

4

األستاذ/
عبدالرحمن
الدحيم

عضواً

5

مهام واختصاصات لجنة
المراجعة

تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق مــن
ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة الرقابــة
الداخليــة فيهــا ،وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

1 .1التقارير المالية:
•مراجعــة القوائــم الماليــة للشــركة وإعالناتهــا المتعلقــة
بأدائهــا المالــي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصوصهــا.
•إبــداء الــرأي الفنــي فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة
عــدت وفقــاً للمتطلبــات
والقوائــم الماليــة للشــركة قــد ُأ َّ
حــددة لكيفيــة إعدادهــا وعرضهــا.
الم ِّ
النظاميــة ُ
•دراســة المســائل غيــر االعتياديــة التــي تضمنتهــا القوائــم
الماليــة والتوصيــة بخصوصهــا إذا لــزم األمــر.
•البحــث فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن
يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع
الحســابات.
•مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة
الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.

•مراجعــة السياســات الماليــة والمحاســبية المتبعــة فــي
الشــركة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.
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2 .2دراسة نظم الرقابة الداخلية:
•مراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر
والتأكــد مــن فاعليتهــا مــن خــال التقاريــر الدوريــة إلدارة
المراجعــة الداخليــة أو غيرهــا عــن مــدى كفايــة وفاعليــة نظــم
الرقابــة الداخليــة والماليــة وأنظمــة إدارة المخاطــر ،ومتابعــة
تنفيــذ التوصيــات واإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات
الــواردة فيهــا.
•إعــداد تقريــر لمجلــس اإلدارة يتضمــن رأيهــا فــي مــدى كفايــة
هــذه األنظمــة وتوصياتهــا لمعالجــة األمــور الجوهريــة وأي
توصيــات لتطويــر هــذه األنظمــة عمــا قامــت بــه مــن أعمــال
أخــرى تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا.

3 .3إدارة المراجعة الداخلية:
•دراســة ومراجعــة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة الدوريــة
ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة
فيهــا.
•اإلشــراف والمراقبــة علــى أعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة
والتحقــق مــن فاعليتهــا فــي أداء مهامهــا ومســؤولياتها.
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو عــزل مديــر إدارة المراجعة
الداخليــة وتقييــم أدائه بشــكل ســنوي.
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد الهيــكل التنظيمــي
والوصــف الوظيفــي إلدارة المراجعــة الداخليــة والتأكــد مــن
اســتقالليتها فــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة.
•دراســة خطــة المراجعــة الســنوية مــع إدارة المراجعــة الداخليــة
واعتمادها.

4 .4مراجع الحسابات:
•التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم ،بعــد التحقــق مــن
اســتقالليتهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد
معهــم.
•التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات ومــدى فعاليــة
أعمالــه وذلــك فــي ضــوء القواعــد والمعاييــر المنظمــة لذلــك.
•مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه ،والتحقــق
مــن التزامــه بالضوابــط النظاميــة المنظمــة ألعمالــه.
•اإلجابــة عــن استفســارات مراجــع حســابات الشــركة وتوفيــر
الدعــم الــازم لتمكينــه مــن أداء مهامــه.
•دراســة تقاريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم
الماليــة ومتابعــة مــا اتُّ خــذ بشــأنها.
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5 .5ضمان االلتزام:
•مراجعــة تقاريــر الجهــات الرقابيــة بشــأن التــزام الشــركة
باألنظمــة والتعليمــات ،والتأكــد مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
بشــأنها.
•التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات
والتعليمــات ذات العالقــة.
•مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تُ جريهــا الشــركة مــع
األطــراف ذوي العالقــة ،وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى
مجلــس اإلدارة.

•الرفــع والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باإلجــراءات الــازم اتخاذهــا
فــي المســائل التــي تــرى ضــرورة اتخــاذ المجلــس إجــراء بشــأنه.

6 .6ترتيبات تقديم الملحوظات:
•وضــع اآلليــة المناســبة التــي مــن خاللهــا يتمكــن العاملــون
فــي الشــركة مــن تقديــم مالحظاتهــم بشــأن أي تجــاوز
لألنظمــة الداخليــة للشــركة بمــا فــي ذلــك األنظمــة ذات
العالقــة بإعــداد القوائــم الماليــة للشــركة ،علــى أن تضمــن
تلــك اآلليــة ضمــان عــدم اإلخــال بحقــوق مقــدم المالحظــة
بســبب تقديمــه لهــا.
•وضــع اإلجــراءات المناســبة لمباشــرة ومتابعــة المالحظــات
التــي يقدمهــا العاملــون فــي الشــركة وضمــان اســتقاللية
تلــك اإلجــراءات.
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ثالثاً  :لجنة االستثمار
بعــد انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة لدورتــه الحاليــة ،فقــد تــم إعــادة تشــكيل لجنــة االســتثمار كمــا هــو مبيــن أدنــاه .وقــد عقــدت لجنــة
االســتثمار خــال عــام 2017م ( )5اجتماعــات ،ورفعــت تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة .وتتكــون اللجنــة مــن كل مــن:
م

االسم

المنصب االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث االجتماع الرابع االجتماع الخامس
2017/03/21م 2017/05/15م 2017/09/11م 2017/11/19م 2017/12/24م

اإلجمالي

 1األستاذ /فهد القاسم

رئيساً

5

 2الدكتور /صالح الهذلول

عضواً

5

 3األستاذ /بدر العيسى

عضواً

5

 4الدكتور /بدر البدر

عضواً

5

مهام واختصاصات لجنة االستثمار
1 .1العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضــع اســتراتيجية وسياســة 4 .4دراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية المقترحــة مــن قبــل إدارة
الشــركة فيمــا يتعلــق بالتعامــات التاليــة والتوصيــة بشــأنها:
لالســتثمار فــي الشــركة ،بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمالهــا
واألنشــطة التــي تزاولهــا والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا ،
•عمليــات االندمــاج أو االســتحواذ علــى الشــركات أو األعمــال
والتوصيــة بشــأنها.
أو األصــول.
2 .2مراجعة اســتراتيجية وسياســة االســتثمار بشــكل دوري للتأكد
•أي إنهــاء أو بيــع أو نقــل ملكيــة أو خــروج مــن اســتثمار قائــم
مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة
أو التصــرف فيــه.
التــي تعمــل بهــا الشــركة أو التشــريعات المنظمــة ألعمالهــا
أو أهدافهــا االســتراتيجية أو غيرهــا ،والتوصيــة لمجلــس
•المشــاريع المشــتركة بموجــب اتفاقيــة شــركاء أو شــركات
اإلدارة بخصــوص التغييــرات المقترحــة علــى هــذه السياســة.
المحاصــة.
3 .3اإلشــراف العــام علــى األنشــطة االســتثمارية للشــركة ووضــع
•االســتثمار فــي المشــاريع الجديــدة أو القائمــة أو فــي
إجــراءات مالئمــة لقيــاس األداء االســتثماري وتقييمــه.
مشــاريع التوســعة وتوســعات المشــاريع التــي لــدى الشــركة
مصلحــة فيهــا.
•أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.
•دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.

5 .5التأكــد مــن أن الفــرص االســتثمارية المقترحــة تتوافــق مــع
األنظمــة واللوائــح والتعليمــات ذات العالقــة.
6 .6تحديــد وترتيــب األولويــات الخاصــة بعــروض االســتثمارات
المقترحــة.
7 .7دراســة التقاريــر الدوريــة مــن اإلدارة التنفيذيــة عــن ســير أعمــال
الفــرص االســتثمارية الموافــق عليها.

97

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

4.4
اإلدارة التنفيذية
تقــوم إدارة الشــركة التنفيذيــة المفوضــة مــن مجلــس اإلدارة بــإدارة أعمــال الشــركة ،ممثلــة بالرئيــس التنفيــذي ،ويعاونــه نوابــه
ورؤســاء القطاعــات والشــركات التابعــة .وتتولــى هــذه اإلدارة كافــة المســؤوليات التنفيذيــة بأنشــطة الشــركة بمــا فيهــا الجوانــب
التشــغيلية والماليــة واإلداريــة والفنيــة والمعلوماتيــة وإدارة المخاطــر ،وجميــع األنشــطة ذات العالقــة بأعمــال الشــركة ،ويســاعد
ـان يتــم تشــكيلها مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة عنــد الحاجــة.
فــي متابعــة بعــض األعمــال والمهــام االســتثنائية وتنفيذهــا لجـ ٌ

بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2017م:
االسم

الصفة

الدكتور /بدر بن حمود البدر

الرئيس التنفيذي

األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

الرئيس التنفيذي للمالية

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

نائب الرئيس للممتلكات واألصول

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

مدير إدارة المحاسبة وأمين سر مجلس اإلدارة

بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2017م*:
االسم
الدكتور /بدر بن حمود البدر

الملكية بداية العام

الملكية نهاية العام

التغير %
التغير خالل العام نسبة
ّ
ّ

2,429

2,429

-

-

األستاذ /عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

-

-

-

-

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

-

-

-

-

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

-

-

-

-

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

بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2017م*:
البيان

المبلغ (ريال سعودي)

الرواتب والتعويضات

3,713,718

البدالت

1,227,638

المكافآت والحوافز

1,479,769

اإلجمالي

6,421,125

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة.
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بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين:
م االسم
 1الدكتور/
بدر البدر

الوظيفة الحالية الوظيفة السابقة
الرئيس
التنفيذي
لشركة دور
للضيافة.

الرئيس
 2األستاذ/
عبدالمحسن التنفيذي
للمالية.
الحماد

 3األستاذ/
سلطان
العتيبي

نائب الرئيس
للممتلكات
واألصول.

مدير إدارة
 4األستاذ/
أحمد باحارثه المحاسبة
وأمين سر
مجلس اإلدارة.

الرئيس
التنفيذي لشركة
سيسكو
السعودية.

المؤهالت

الخبرات

تولى قيادة شركة سيسكو في
حاصل على درجتي الماجستير
والدكتوراه من جامعة واشنطن ،المملكة العربية السعودية،
ودرجة البكالوريوس من جامعة وشغل منصب الرئيس التنفيذي
لشركة أول نت ،والرئيس
الملك فهد للبترول والمعادن.
التنفيذي للشركة العالمية
شارك في العديد من البرامج
لإلنترنت واالتصاالت ،وهو عضو
القيادية في جامعات عدة
مجلس إدارة عدة شركات ولجان
كجامعة أكسفورد ،وكورنيل،
وطنية.
وجورج واشنطن.

الرئيس التنفيذي
للمالية لشركة
التميز.
كليات
ّ

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

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

مدير عام
مجموعة مكارم
الفندقية.

حاصل على درجة البكالوريوس
تخصص محاسبة من جامعة
الملك سعود بالرياض ،وثالثة
دورات متخصصة من جامعة
كورنيل.

خبرة عملية تمتد ألكثر من 15
عاماً في مجالي المحاسبة
وقيادة األعمال في القطاع
الفندقي.

رئيس قسم
الحسابات.

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

خبرة عملية تمتد ألكثر من
 30عاماً في مجال المحاسبة
وقيادة األعمال في القطاع
الفندقي.
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4.5
الشركات التابعة
بلــغ عــدد الشــركات التابعــة واألخــرى التــي تســتثمر بهــا شــركة دور للضيافــة  12شــركة ذات مســؤولية محــدودة (فيمــا عــدا "الشــركة
الســعودية للضيافــة التراثيــة" فهــي عبــارة عــن مســاهمة مقفلــة) ،تــم تأسيســها وتــزاول جميــع أنشــطتها داخــل المملكــة العربيــة
الســعودية .وتتركــز أغراضهــا فــي األنشــطة الفندقيــة والعقاريــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
م

الشركة التابعة

النشاط
الرئيسي

سنة
التأسيس

رأس المال
(ريال)

1

شركة مكة للفنادق

فندقي

1982م

165,600,000

2
3

شركة النخيل
للمناطق السياحية

شركة تبوك للفنادق

فندقي –
عقاري

1992م

59,250,000

فندق مكارم
أجياد بمكة

فندقي

1985م

27,300,000

قرية مكارم
النخيل بجدة

4
5

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

فندقي

1976م

70,000,000

فندق
هوليداي إن
بتبوك

الشركة الوطنية
للسياحة (سياحية)

فندقي –
عقاري

1989م

422,000,000

فندق قصر
الرياض بالرياض
عدد من
المنشآت
بمنطقة عسير

6

شركة مكارم المعرفة
للضيافة

عقاري

2012م

21,400,000

7

شركة المصدر األمني

ــ

8

شركة جود العلياء

األمن
والسالمة

2015م

100,000

إنشاء فندق
بالمدينة
المنورة

2014م

100,000

ـ

100%

9

شركة السواعد
الكريمة

تقديم
خدمات
المساندة

2015م

100,000

-

99%

2015م

62,500,000

1983م

1,000,000

فندق سمحان
– تحت
التصميم

25%

-

1996م

2,000,000

-

 10الشركة السعودية
للضيافة التراثية (نزل)
 11شركة المدينة
للفنادق

 12الشركة اإلعالمية
لخدمات التسويق

التشييد
والبناء

فندقي

فندقي –
عقاري

تسويق-
ترويج-
عالقات عامة

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

المنشأة
المملوكة
للشركة التابعة

نسبة
مساهمة
دور ()٪

إجمالي إيرادات
الشركة لعام
2017م (ريال)

98.73%

42,753,870

97.14%

12,185,357

70%

26,551,958

1.65%

لم يتم اإلنتهاء
من اعداد
حساباتها
الختامية

99.44%

50%

77,875,776

95%
لم تسجل هذه
الشركات التابعة
إيرادات بعد

50%
25%

تحت التصفية
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4.6
إفـصـاحــات
التزامــاً مــن الشــركة باإلفصــاح عــن جميــع المعلومــات المهمــة المتعلقــة بــأداء أنشــطتها التجاريــة وبيــان نتائجهــا الماليــة وبــكل
شــفافية ،فيمــا يلــي وصــف لتلــك اإلفصاحــات:
1 .1يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

6 .6ال يوجد أي اســترداد أو شــراء أو إلغاء من جانب الشــركة أو
شــركاتها التابعة ألي أدوات دين قابلة لالســترداد.

عدت بالشكل الصحيح.
•أن سجالت الحسابات ُأ ّ
ُ
عــد علــى أســس ســليمة ونُ ّفــذ 7 .7ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء
•أن نظــام الرقابــة الداخليــة أ ّ
مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب
بفاعليــة.
أو تعويــض.
•أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة
نشاطها.
8 .8ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحد مســاهمي
الشــركة عــن أي حقــوق فــي األرباح.
2 .2ال يوجــد فروقــات عــن معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن .فيمــا عــدا تقييــم
اســتثمارات الشــركة اإلعالميــة لخدمــات التســويق نظــراً 9 .9ال توجــد أيــة اســتثمارات محــددة أو احتياطيــات مجنبــة،
أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة مــا عــدا مخصصــات
لدخولهــا طــور التصفيــة.
المكافــآت التشــجيعية ومكافــأة نهايــة الخدمــة التــي نــص
عليهــا نظــام العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
3 .3لــم تســتلم الشــركة أي بــاغ عــن أي مصلحــة فــي فئــة
حيــث بلغــت قيمــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي
األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا
شــركة دور للضيافــة كمــا فــي  31ديســمبر 2017م مبلــغ
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم)
( )54,182,936ريــال ســعودي.
أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة ( )45مــن
قواعــد التســجيل واإلدراج لــدى هيئــة الســوق الماليــة.
1010ال يوجــد أي تحفــظ مــن المحاســب القانونــي علــى القوائــم
الماليــة الســنوية.
4 .4ال توجــد لــدى الشــركة أيــة فئــات أو أيــة أدوات ديــن قابلــة
للتحويــل أو أيــة أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق
االكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة 1111لــم يوصــي مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي
قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.
خــال الســنة الماليــة.
5 .5ال توجــد لــدى الشــركة أي حقــوق تحويــل أو اكتتاب بموجب 1212لــم يتــم فــرض أي عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود احتياطيــة
علــى الشــركة مــن جهــات رقابيــة أو تنظيميــة أو إشــرافية أو
أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو
قضائيــة خــال العــام المالــي 2017م.
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو
منحتهــا الشــركة

4.7
نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية بالشركة

تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى تطويــر نظــام الرقابــة
الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة ،كمــا أنــه يوجــد لــدى الشــركة إدارة
للمراجعــة الداخليــة تقــوم بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة الرقابيــة
المناســبة وتحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي تواجــه
الشــركة والتعامــل معهــا بــكل شــفافية ،وتقــوم كذلــك بمراجعــة
عمليــات الشــركة المختلفــة حســب خطــة المراجعــة المعتمــدة
واالطــاع علــى كافــة المســتندات والمعامــات وترفــع تقاريرهــا
بصفــة دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة.
وقــد قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة خــال العــام برفــع تقاريــر
عــن نتائــج أعمالهــا وتوصياتهــا حيــث اتضح أنــه ال توجد مالحظات
جوهريــة تســتدعي أي إجــراءات تصحيحيــة ،وأن مــا ورد فيهــا مــن
مالحظــات يتــم متابعتهــا وتالفيهــا.
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4.8
معامالت مع أطراف ذات عالقة
ال توجــد أي عقــود جديــدة كانــت الشــركة طرفــاً فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو
المديــر المالــي أو أي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم باســتثناء مــا يلــي:
1 .1عقــود إدارة وتشــغيل مدتهــا  10ســنوات تُ جـ ّـدد تلقائيــاً لمجمــع ريزدنــس األندلــس وفنــدق مــكارم أم القــرى وفنــدق مــكارم
البيــت ومجمــع ريزدنــس الروضــة ومجمــع الجزيــرة بــدر ،ومجمــع دور الياســمين الســكني والمملوكــة لشــركة أصيلــة لالســتثمار،
والتــي مــن ضمــن إدارتهــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ
بــدر بــن عبداللــه العيســى.
الجديــر بالذكــر أن تلــك العقــود هــي عقــود إدارة وتشــغيل تقــوم الشــركة بموجبهــا بتشــغيل تلــك المنشــآت لقــاء نســبة محــددة
مــن إجمالــي اإليــرادات ونســبة محــددة مــن إجمالــي ربــح التشــغيل لــكل منشــأة .وقــد حصلــت الشــركة على أتعاب بمــا مجموعه
 2,757,677ريــال خــال عــام 2017م مقارنــة بمبلــغ  2,478,919ريــال خــال العــام الســابق 2016م لقــاء إدارة وتشــغيل تلــك
المنشــآت .ويوضــح البيــان التالــي تفصيــل تلــك األتعــاب:

سنة التعاقد

2016م

2017م

البيان (ريال سعودي)
مجمع ريزدنس األندلس

1995م

533,308

596,826

فندق مكارم أم القرى

2008م

894,317

733,281

مجمع ريزدنس الروضة

2010م

356,875

408,945

فندق مكارم البيت

2008م

203,601

335,020

مجمع الجزيرة بدر

1998م

490,818

80,454

مجمع دور الياسمين

2014م

-

603,150

2,478,919

2,757,677

اإلجمالي

جــدد تلقائيــاً لفنــدق مــكارم منــى والمملــوك لورثــة
2 .2تــم فــي عــام 2008م توقيــع عقــد إدارة وتشــغيل مدتــه  10ســنوات ُي ّ
الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم الغامــدي (أحــد كبــار المســاهمين) والــذي يملــك مــا نســبته  5%مــن رأس مــال شــركة دور للضيافــة،
وقــد حصلــت الشــركة خــال عــام 2017م علــى مبلــغ ( )395,839ريــال عبــارة عــن أتعــاب اإلدارة والتشــغيل للفنــدق.
3 .3وقعــت شــركة دور للضيافــة مذكرتــي تفاهــم بتاريــخ  17أغســطس 2016م مــع شــركة دار الهجــرة للتنميــة واالســتثمار العقــاري
(المملوكــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة والــذي يعتبــر طــرف ذو عالقــة) ،تقــوم بموجبهمــا شــركة دور للضيافــة بتشــغيل
فندقيــن جديديــن بمشــروع دار الهجــرة بالمدينــة المنــورة لمــدة  15ســنة تبــدأ مــن االفتتــاح التشــغيلي.
الجديــر بالذكــر أن شــركة دار الهجــرة للتنميــة واالســتثمار العقــاري ســتقوم بتطويــر الفندقيــن ضمــن مشــروع دار الهجــرة
بالمدينــة المنــورة ،والــذي يعتبــر أحــد المشــاريع العمالقــة المقترحــة لتطويــر المدينــة ،ويقــع علــى بعــد ثالثــة كيلومتــرات جنــوب
غــرب المســجد النبــوي الشــريف.
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4 .4وحيــث إن "شــركة أصيلــة لالســتثمار" و"شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده" مــن ضمــن مســاهمي شــركة دور للضيافة،
فإنــه ينبغــي التنبيــه أن المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى (رئيــس مجلــس اإلدارة) و األســتاذ بــدر بــن عبداللــه العيســى
كال مــن المهنــدس عبداللــه بــن محمــد العيســى
(عضــو مجلــس االدارة) لهمــا مصلحــة مــع "شــركة أصيلــة لالســتثمار" .كمــا أن ً
واألســتاذ بــدر بــن عبداللــه العيســى لهمــا مصلحــة مــع "شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده" .ويوضــح البيــان أدنــاه
التغيــر فــي ملكيــة األســهم لهاتيــن الشــركتين خــال عــام 2017م:
االسم
شركة أصيلة لالستثمار
شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

التغير

نسبة التملك نهاية
العام

عدد األسهم بداية عدد األسهم نهاية
العام
العام
27,143,784

27,143,784

-

27.1%

28,982

28,982

-

0.03%

5 .5تــم بتاريــخ 2015/06/10م توقيــع عقــد بيــن كل مــن شــركة دور للضيافــة وشــركة أصيلــة لالســتثمار والتــي مــن ضمــن إدارتهــا
كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس /عبداللــه بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ /بــدر بــن عبداللــه
العيســى ،تقــوم شــركة أصيلــة بموجبــه باســتئجار مســاحة مكتبيــة قدرهــا ( 400م )2فــي فنــدق كــورت يــارد ماريــوت المملــوك
لشــركة دور للضيافــة لقــاء إيجــار ســنوي قــدره ( )400,000ريــال ســنوياً ولمــدة ثــاث ســنوات ميالديــة.
6 .6تــم بتاريــخ 2015/06/18م توقيــع اتفاقيــة بيــن شــركة دور للضيافــة والشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة (نــزل) والتــي مــن
ضمــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا كل مــن عضــوي مجلــس إدارة دور األســتاذ /فهــد الشــريف واألســتاذ /فهــد القاســم وكذلــك
الرئيــس التنفيــذي لــدور الدكتــور /بــدر البــدر ،تقــوم دور بموجبهــا بتقديــم الخدمــات المســاندة والفنيــة للشــركة الســعودية
للضيافــة التراثيــة لتطويــر أول مشــاريعها وهــو فنــدق ســمحان التراثــي بالدرعيــة وذلــك بهــدف االســتفادة مــن الخبــرات العريقــة
التــي تمتلكهــا شــركة دور للضيافــة فــي هــذا المجــال.
7 .7وفيمــا يلــي بيــان بمبالــغ المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة والرصيــد الناتــج عنهــا خــال الســنتين الماليتيــن المنتهيتيــن
فــي  31ديســمبر2016 ،م و2017م:

أوال :مستحق من أطراف ذات عالقة:
ً
طبيعة
المعامالت

الرصيد

مبلغ المعامالت
2017م

2016م

2017م

2016م

فندق مكارم أم القرى

خدمات

1,730,442

10,305,666

225,752

2,568,033

شركة مكارم المعرفة

خدمات

1,024,330

1,090,109

20,554,162

3,004,581

الجزيرة بدر

خدمات

586,057

1,147,860

480,733

978,305

الشركة السعودية للضيافة التراثية

خدمات

909,234

1,958,617

167,084

286,846

فندق مكارم منى

خدمات

260,000

-

266,892

-

فندق مكارم البيت

خدمات

931,023

-

63,129

-

إيجار

400,000

400,000

-

-

21,757,752

6,837,765

شركة أصيلة لالستثمار
اإلجمالي
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ثانياً  :مستحق إلى أطراف ذات عالقة:
طبيعة المعامالت

الرصيد

مبلغ المعامالت
2017م

2016م

2017م

2016م

مصروفات باإلنابة

895,959

1,825,027

13,327,063

13,327,063

مجمع دور الياسمين

خدمات

1,786,389

-

1,786,389

-

مجمع ريزيدنس األندلس

خدمات

988,023

659,815

1,330,281

256,986

مجمع ريزيدنس الروضة

خدمات

1,850,927

862,460

158,331

125,550

مجمع المعذر

خدمات

715,840

862,460

84,084

1,607,549

فندق مكارم البيت

خدمات

-

2,962,225

-

2,847,223

16,686,148

18,164,371

شركة المدينة المحدودة

اإلجمالي

4.9
كبار المساهمين
لــم تســتلم شــركة دور للضيافــة أي إشــعار بالتملــك خــال عــام 2017م وفقــاً للمــادة  45مــن قواعــد التســجيل واإلدراج .وعلــى أي
حــال ،فقــد امتلــك المســاهمون التاليــة أســماؤهم خــال عــام 2017م مــا ال يقــل عــن  5%مــن رأســمال الشــركة:
األسهم المملوكة
بداية العام

األسهم المملوكة
نهاية العام

نسبة التملك
نهاية العام

المساهم
شركة أصيلة لالستثمار

27,143,784

27,143,784

27.1%

صندوق االستثمارات العامة

16,628,458

16,628,458

16.6%

الشيخ /محمد بن إبراهيم العيسى

12,001,449

12,001,449

12%

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

6,540,591

6,540,591

6.5%

ورثة الشيخ /محمد بن إبراهيم الغامدي

5,000,000

5,000,000

5%
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4.10
تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية

4.11
بيان عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين وتواريخ
تلك الطلبات وأسبابها
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التحــول لتطبيــق
تــم بحمــد اللــه االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع
ّ
المعاييــر المحاســبية الدوليــة خــال العــام المالــي 2017م،
حيــث تــم إصــدار التقاريــر الربعيــة والســنوية للعــام 2017م وفقــاً
للمعاييــر المحاســبية الدوليــة.

عدد طلبات الشركة
لسجل المساهمين

تاريخ الطلب

أسباب الطلب

1

2017/01/09م

إجراءات الشركة

2

2017/01/11م

إجراءات الشركة

3

2017/03/20م

إجراءات الشركة

4

2017/04/19م

الجمعية العامة

5

2017/04/19م

الجمعية العامة

6

2017/08/02م

إجراءات الشركة

7

2017/08/02م

إجراءات الشركة

8

2017/08/06م

ملف أرباح
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تقرير مراجعي الحسابات
والقوائم المالية الموحدة
للعام المالي 2017م
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قائمة المركز المالي الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)
إيضاح

 31ديسمبر 2017م  31ديسمبر 2016م
معدلة (إيضاح )24

 1يناير 2016م
معدلة (إيضاح )24

الموجودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

6

1.886.310.833

1.677.267.545

1.642.303.348

مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

7

383.555.729

375.977.222

216.779.541

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

8

26.274.475

30.436.391

32.163.858

7.000.000

7.000.000

46.241.691

2.303.141.037

2.090.681.158

1.937.488.438

استثمارات متاحة للبيع
إجمالي الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

9

23.798.440

26.596.735

28.312.599

ذمم مدينة تجارية

10

84.313.392

66.747.009

72.247.311

1/11

21.757.752

6.837.765

2.134.599

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

12

19.864.668

27.132.154

21.406.454

النقد وما في حكمه

13

153.206.897

188.460.042

210.180.082

302.941.149

315.773.705

334.281.045

2.606.082.186

2.406.454.863

2.271.769.483

مستحق من أطراف ذات عالقة

إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

رأس المال
إحتياطي نظامي

1/21

500.000.000

500.000.000

500.000.000

إحتياطي إتفاقي

2/21

143.002.490

143.002.490

143.002.490
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إيضاح
إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

 31ديسمبر 2017م  31ديسمبر 2016م
معدلة (إيضاح )24

 1يناير 2016م
معدلة (إيضاح )24

--

--

6,073,039

144.618.292

135.455.804

140.456.619

1.787.620.782

1.778.458.294

1.789.532.148

37.610.812

37.292.773

37.947.742

1.825.231.594

1.815.751.067

1.827.479.890

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء غير المتداول

14

432.258.650

283.392.860

188.923.680

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

54.182.936

55.557.047

50.807.190

486.441.586

338.949.907

239.730.870

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة
37.491.064

31.500.000

9.294.281

قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول

14

34.644.795

21.338.692

14.770.828

2/11

16.686.148

18.164.371

9.886.291

16

145.167.711

115.446.302

99.897.810

45.301.426

47.387.302

53.366.488

15.117.862

17.917.222

17.343.025

إجمالي المطلوبات المتداولة

294.409.006

251.753.889

204.558.723

إجمالي المطلوبات

780.850.592

590.703.796

444.289.593

2.606.082.186

2.406.454.863

2.271.769.483

ذمم دائنة تجارية
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
دائنو توزيعات أرباح
مخصص الزكاة

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

17

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 27
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قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م
معدلة ( إيضاح )24

إيضاح
إيرادات الضيافة

395.114.826

424.924.485

إيرادات اإليجار

82.139.079

66.668.698

أتعاب اإلدارة

6.349.845

7.619.595

إجمـالـي اإليـرادات

5

483.603.750

499.212.778

تكلفة اإليرادات

18

()353.092.614

()352.116.679

130.511.136

147.096.099

5.178.307

3.509.564

()1.667.673

()1.509.105

()33.499.428

()38.121.833

--

6.917.327

(خسائر) من استثمارات في شركات مستثمر فيها
بطريقة حقوق الملكية

()4.161.917

()1.727.467

ربح التشغيل

96.360.425

116.164.585

663.536

1.047.679

مصروفات تمويلية

()1.092.616

()1.140.767

الربح قبل الزكاة

95.931.345

116.071.497

()5.065.120

()4.983.911

90.866.225

111.087.586

مجمل الربح
إيرادات أخرى

20

مصروفات بيع وتسويق
مصروفات عمومية وإدارية

19

أرباح محققة من بيع استثمار األوراق المالية
المحتفظ بها بغرض المتاجرة

إيرادات تمويلية

الزكاة
ربح السنة

17

الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
ربح السنة

90.631.244

111.494.863

234.981

()407.277

90.866.225

111.087.586

ربحية السهم:
ربحية السهم األساسي والمخفض (ريال سعودي)

0.91

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 27

1.11
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قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)

ربح السنة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م
معدلة ( إيضاح )24

90.866.225

111.087.586

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
استثمارات متاحة للبيع – التغير في القيمة العادلة

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلي الربح أو الخسارة

--

()6.073.039

(أرباح )  /خسائر إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين

3,749,477

()1.588.112

إجمالى الدخل األخر( /الخسارة ) الشامل للسنة

3,749,477

()7,661,151

94.615.702

103.426.435

إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

94.162.488

103.926.146

مساهمي الشركة

حقوق الملكية غير المسيطرة

453.214

()499.711

إجمالي الدخل الشامل للسنة

94.615.702

103.426.435

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 27
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)
رأس المال

إحتياطي نظامي

إحتياطي اتفاقي

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

ربح السنة

--

--

--

الخسارة الشاملة األخرى للسنة

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

توزيعات أرباح

--

--

--

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

الرصيد في  1يناير 2017م (معدل)

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

ربح السنة

--

--

--

الدخل الشامل األخر للسنة

--

--

--

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

توزيعات أرباح

--

--

--

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

الرصيد في  1يناير 2016م (معدلة إيضاح )24

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 27

117

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

إحتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع

أرباح مبقاة

اإلجمالي

حقوق الملكية غير
المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

6.073.039

140.456.619

1.789.532.148

37.947.742

1.827.479.890

--

111.494.863

111.494.863

()407.277

111.087.586

()6.073.039

()1.495.678

()7.568.717

()92.434

()7.661.151

()6.073.039

109.999.185

103.926.146

()499.711

103.426.435

--

()115.000.000

()115.000.000

()155.258

()115.155.258

--

135.455.804

1.778.458.294

37.292.773

1.815.751.067

--

135.455.804

1.778.458.294

37.292.773

1.815.751.067

--

90.631.244

90.631.244

234.981

90.866.225

--

3.531.244

3.531.244

218.233

3.749.477

--

94.162.488

92.162.488

453.214

94.615.702

--

()85.000.000

()85.000.000

()135.175

()85.135.175

--

144.618.292

1.787.620.782

37.610.812

1.825.231.594
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)
إيضاح

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
95.931.345

ربح السنة قبل الزكاة

116.071.497

تسويات لـ:
64.065.745

55.134.636

استهالك

6

إطفاء

--

2.487.732

أرباح محققة من بيع استثمار األوراق المالية المحتفظ بها
بغرض المتاجرة

--

()6.917.327

أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

--

()6.073.039

أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

20

()3.079.388

--

الحصة في خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

8

4.161.917

1.727.467

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

5.693.267

10.197.423

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

10

1.294.052

1.478.478

مخصصات إنتفي الغرض منها

10

()973.222

()2.511.957

مخصص مخزون راكد وبطيء الحركة

9

905.510

610.000

167.999.226

172.204.910

التغيرات في:
()17.887.213

6.021.180

ذمم مدينة تجارية
مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

7.267.486

()5.725.700

مخزون

1.892.785

1.105.864

()14.919.987

()4.703.166

ذمم دائنة تجارية

13.306.103

6.567.866

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

29.721.409

16.060.449

مستحق من أطراف ذات عالقة
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 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

إيضاح
دائنو توزيعات أرباح

()2.085.876

--

مستحق إلي أطراف ذات عالقة

()1.478.223

8.278.080

--

46.159.018

183.815.710

245.968.501

زكاة مدفوعة

17

()7.864.480

()4.409.714

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

15

()3.317.901

()7.035.677

172.633.329

234.523.110

متحصالت من بيع أوراق مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
6.357.455

--

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
شراء ممتلكات ومعدات

6

()21.126.745

()16.265.517

إضافات مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

7

()262.838.862

()235.518.729

()277.608.152

()251.784.246

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض طويلة األجل

14

272.098.471

127.894.535

سداد قروض طويلة األجل

14

()117.241.618

()11.219.636

()85.000.000

()120.978.545

()135.175

()155.258

69.721.678

()4.458.904

صافي النقص في النقد وما في حكمه

()35.253.145

()21.720.040

النقد وما في حكمه في  1يناير

188.460.042

210.180.082

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

153.206.897

188.460.042

توزيعات أرباح
توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة
صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية

جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى ً 27
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م (ريال سعودي)

 .1الشركة

شــركة دور للضيافــة (الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق
الســياحية ســابقاً ) ("الشــركة" أو "الشــركة األم") هــي شــركة
مســاهمة ســعودية تأسســت طبقــاً ألحــكام نظــام الشــركات
وتــم تســجيلها بالمملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل
التجــاري رقــم  1010010726بتاريــخ  6محــرم 1397هـــ (الموافق
 27ديســمبر 1976م).
تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي اإلنشــاء والتملــك
واإلدارة والتشــغيل واالســتثمار والشــراء والمشــاركة واالستئجار
واإليجــار للفنــادق والمطاعــم والموتيــات واالســتراحات ومراكــز
الترفيــه ووكاالت الســفر والســياحة والشــواطئ الخاصــة علــي
اختــاف مســتوياتها وأحجامهــا فــي المــدن والطــرق العامــة
والمناطــق الســياحية ،وتملــك األراضــي وتطويرهــا وتقســيمها
وإقامــة المبانــي عليهــا أو تأجيرهــا ،وتقديــم خدمــات المعتمريــن
وزوار المســجد النبــوي الشــريف وممارســة كافــة األعمــال
األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ وتجهيــز ومباشــرة أوجــه
النشــاط المختلفــة لألعمــال ســالفة الذكــر بمــا يتــاءم والغــرض
المخصصــة مــن أجلــه .حيــث تقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه
األعمــال ســالفة الذكــر بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك مــع
الغيــر ولهــا أن تبــرم كافــة العقــود الالزمــة لحســن تنفيــذ مــا
تقــدم.

 1.1رأس المال

يبلــغ رأس مــال الشــركة  1.000.000.000ريــال ســعودي بواقــع
 100مليــون ســهم قيمــة الســهم  10ريــال ســعودي.
يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض
ص.ب  5500الرياض 11422
المملكة العربية السعودية
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 2.1القوائم المالية الموحدة

اسم الشركة

121

تشــتمل القوائــم الماليــة الموحــدة علــى القوائــم الماليــة
لشــركة دور للضيافــة وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا مجتمعــة
"بالمجموعــة") التــي تمتلــك الشــركة فيهــا حصــة فــي حقــوق
ملكيتهــا بطريقــة مباشــرة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا ،وهــذه
الشــركات كمــا فــي  31ديســمبر 2017م كمــا يلــي:

رأس المال (ريال سعودي)

نسبة الملكية العملية

شركة مكة للفنادق المحدودة

165.600.000

99.44٪

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

70.000.000

70٪

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

59.250.000

98.73٪

شركة تبوك للفنادق المحدودة

27.300.000

97.14٪

شركة جود العلياء المحدودة

100.000

99٪

شركة المصدر األمني المحدودة

100.000

95٪

شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير العقاري

100.000

95٪

شركة واحة دارة المحدودة (شركة ذات شخص واحد)

100.000

100٪

شركة سفراء اإليواء الفندقية (شركة ذات شخص واحد)

100.000

100٪

أدناه تفاصيل الشركات التابعة وأنشطتها:

شركة مكة للفنادق المحدودة
تأسســت شــركة مكــة للفنــادق المحــدودة -شــركة ذات
مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4031011879بتاريــخ 20
رمضــان 1402هـــ الموافــق  12يوليــو 1982م ،ويتمثــل طبيعــة
نشــاط الشــركة فــي ممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه عــام داخــل
المملكــة وخارجهــا عــن طريــق التملــك واالســتثمار أو المشــاركة
للفنــادق والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة
بمدينــة مكــة المكرمــة.
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 .1الشركة (يتبع)
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 2.1القوائم المالية الموحدة (يتبع)
الشركة السعودية للخدمات الفندقية
تأسســت الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة -شــركة
ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010010454
بتاريــخ  11ذوالقعــدة 1433هـــ الموافــق  4نوفمبــر 1996م،
ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء فنــدق مــن الدرجــة
الســياحية الممتــازة فــي مدينــة الريــاض وإدارتــه واســتثماره
وممارســة وإجــراء كافــة اإلجــراءات القانونيــة بشــأنه وممارســة
جميــع األعمــال األساســية والوســيطة الالزمــة لتنفيــذ وتجهيــز
ومباشــرة أوجــه النشــاط المختلفــة للفنــدق بمــا يتــازم والغــرض
المخصــص مــن أجلــة و التعاقــد مــع الغيــر فــي كافــة مــا يتعلــق
بالفنــدق وتمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــال إدارة وتشــغيل
فنــدق قصــر الريــاض بموجــب رخصــة رقــم  1306بتاريــخ  25ذو
القعــدة 1416هـــ الموافــق  16أبريــل 1996م.

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة
تأسســت شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة -شــركة
ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  4030092204بتاريــخ
 22جمــادى اآلخــرة 1413هـــ الموافــق  17ديســمبر 1992م،
ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع
المنشــآت الســكنية والتجاريــة والترفيهيــة والفنــادق والمطاعــم
واالســتراحات والشــواطئ الســياحية وصاالت األلعاب والنوادي
الرياضيــة .وتمتلــك الشــركة قريــة مــكارم النخيــل بمدينــة جــدة.
قامــت الشــركة خــال ســنة 2008م باالســتحواذ علــى 48٪
إضافيــة فــي رأس مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء آخريــن ،وال تــزال
الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل عقــد
التأســيس والســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.

شركة تبوك للفنادق المحدودة
تأسســت شــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة -شــركة ذات
مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  3550006303بتاريــخ  5ربيــع
اآلخــرة 1406هـــ الموافــق  17ديســمبر 1985م ،ويتمثــل طبيعــة
نشــاط الشــركة فــي إقامــة فنــدق مــن الدرجــة األولــي بالمنطقــة
الشــمالية بمدينــة تبــوك ومــا يتطلبــه ذلــك مــن التســهيالت
الفندقيــة ومرافــق وخدمــات وممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه
عــام داخــل المملكــة وخارجهــا عــن طريــق التملــك واالســتئجار
والمشــاركة للفنــادق والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة فنــدق
مــكارم تبــوك بمدينــة تبــوك .قامــت الشــركة خــال ســنة 2008م
باالســتحواذ علــى  44٪إضافيــة فــي رأس مــال الشــركة مــن عــدة
شــركاء آخريــن ،وال تــزال الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات
النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس والســجل التجــاري فيمــا
يتعلــق بهــذا الجانــب.
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شركة جود العلياء المحدودة
تأسســت شــركة جــود العليــاء المحــدودة -شــركة ذات مســئولية
محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب
الســجل التجــاري رقــم  1010433370بتاريــخ  27ذو الحجــة
1435هـــ الموافــق  21أكتوبــر 2014م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط
الشــركة فــي التشــييد والبنــاء.

شركة المصدر األمني المحدودة
تأسســت شــركة المصــدر األمنــي المحــدودة -شــركة ذات
مســئولية محــدودة ومســجلة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010428949بتاريــخ  16شــوال
1435هـ الموافق  13أغســطس 2014م ،ويتمثل طبيعة نشــاط
الشــركة فــي تأميــن وتقديــم خدمــة الحراســة األمنيــة المدنيــة
الخاصــة فــي جميــع مناطــق المملكــة مــن الفئــة الثالثــة بعــدد ال
يتجــاوز أربعمائــة حــارس أمــن مدنــي ســعودي بموجــب خطــاب
األمــن العــام رقــم ( )1078413/3بتاريــخ  28رجــب 1435هـــ.

شركة السواعد الكريمة لالستثمار وللتطوير
العقاري
تأسســت شــركة الســواعد الكريمــة لالســتثمار وللتطويــر
العقــاري -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم
 1010437489بتاريــخ  30شــعبان 1436هـــ الموافــق  17يونيــو
2015م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة فــي التشــييد ،البنــاء،
النقــل ،التخزيــن ،التبريــد ،خدمــات المــال واألعمــال والخدمــات
األخــرى ،خدمــات اجتماعيــة وجماعيــة وشــخصية ،التجــارة ،تقنيــة
المعلومــات باإلضافــة إلــي اإليــواء الســياحي بموجــب ترخيــص
الهيئــة العامــة للســياحة واألثــار رقــم (ف )0096/37/بتاريــخ 6
صفــر 1437هـــ.

شركة سفراء اإليواء الفندقية
تأسســت شــركة ســفراء اإليــواء الفندقيــة (شــركة ذات شــخص
واحد)  -ذات مســئولية محدودة ومســجلة في المملكة العربية
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010901133بتاريــخ
 27صفــر 1439هـــ الموافــق  16نوفمبــر 2017م ،ويتمثل طبيعة
نشــاط الشــركة فــي الســياحة والمطاعــم والفنــادق وتنظيــم
المعــارض وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة
وبعــد الحصــول علــي التراخيــص الالزمــة مــن جهــات اإلختصــاص.

شركة واحة دارة المحدودة
تأسســت شــركة واحــة دارة المحــدودة (شــركة ذات شــخص
واحد)  -ذات مســئولية محدودة ومســجلة في المملكة العربية
الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  1010901132بتاريــخ
 27صفــر 1439هـــ الموافــق  16نوفمبــر 2017م ،ويتمثل طبيعة
نشــاط الشــركة فــي الســياحة والمطاعــم والفنــادق وتنظيــم
المعــارض وتمــارس الشــركة أنشــطتها وفــق األنظمــة المتبعــة
وبعــد الحصــول علــي التراخيــص الالزمــة مــن جهــات اإلختصــاص.
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المعايير المحاسبية المطبقة
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة طبقــاً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن .بالنســبة لجميــع الفتــرات الســابقة
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م ،قامــت المجموعــة
بإعــداد وعــرض قوائمهــا الماليــة النظاميــة وفقــاً لمعاييــر
المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وكذلــك
متطلبــات نظــام الشــركات الســعودي والنظــام األساســي
للشــركة فــي إطــار مــا يتفــق مــع إعــداد وعــرض القوائــم الماليــة.
إن مصطلــح "معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين
القانونييــن" يشــير إلــى معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي
المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية
للمحاســبين القانونييــن قبــل تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
بالنســبة للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن  1ينايــر 2017م ،يتطلــب
نظــام الشــركات مــن المجموعــة إعــداد وعــرض قوائمهــا الماليــة
وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية باإلضافــة إلــى المعاييــر واإلصــدارات األخــرى
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن .وكجــزء
مــن هــذه المتطلبــات ،قامــت المجموعــة بإعــداد هــذه القوائــم
الماليــة الموحــدة.
بموجــب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة مــن خــال تعميمهــا
بتاريــخ  16أكتوبــر 2016م ،تحتــاج المجموعــة إلــى تطبيــق نمــوذج
التكلفــة لقيــاس الممتلــكات واآلالت والمعــدات واالســتثمارات
العقاريــة والموجــودات غيــر الملموســة عنــد تطبيــق المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة لفتــرة الثــاث ســنوات التــي تبــدأ مــن
تاريــخ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
وحيــث يتــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحدة وفقــاً للمعايير
الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،فــإن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة
تعتبــر جــزء مــن الفتــرة المشــمولة فــي أول قوائــم ماليــة ســنوية.
وعليــه ،فقــد تــم تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1
"تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة" بواســطة
المجموعــة إلعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.
يعــرض اإليضــاح رقــم ( )24أثــر التحــول الــى المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة علــى حقــوق الملكيــة المدرجــة ســابقاً كمــا
فــي  31ديســمبر 2016م ،والدخــل الشــامل للمجموعــة للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م ،بمــا فــي ذلــك طبيعــة
وأثــر التغيــرات الجوهريــة فــي السياســات المحاســبية عــن تلــك
المســتخدمة فــي القوائــم الماليــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2016م.
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أساس القياس

خطط المزايا المحددة

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة
التاريخيــة فيمــا عــدا االســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي يتــم
قياســها بالقيمــة العادلــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم إعــداد هــذه
القوائــم الماليــة الموحــدة باســتخدام أســاس االســتحقاق
ومفهــوم االســتمرارية.

يتــم تحديــد تكلفــة المزايــا المحــددة والقيمــة الحاليــة لإللتــزام
ذي العالقــة باســتخدام التقييمــات اإلكتواريــة .يتضمــن التقييــم
اإلكتــواري القيــام بوضــع إفتراضــات مختلفــة والتــي قــد تختلــف
عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل .وتشــمل هــذه العوامــل
تحديــد معــدل الخصــم والزيــادات المســتقبلية فــي المرتبــات
ومعــدالت الوفيــات .نظــراً للتعقيــد فــي التقييــم واإلفتراضــات
األساســية وطبيعتهــا طويلــة األجــل ،فــإن إلتــزام المزايــا المحــدد
شــديد التأثــر بالتغيــرات فــي هــذه اإلفتراضــات .تتــم مراجعــة
جميــع اإلفتراضــات فــي تاريــخ كل تقريــر.

عملة العرض والنشاط
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي
والــذي يعتبــر عملــة النشــاط للمجموعــة.

استخدام التقديرات واألحكام

إن معــدل الخصــم هــو المعامــل األكثــر عرضــة للتغيــرات .وعنــد
تحديــد معــدل الخصــم المناســب تأخــذ اإلدارة فــي اإلعتبــار
معــدالت الفائــدة لســندات الشــركات بعمــات تتفــق مــع
عمــات إلتــزام مكفــأة نهايــة الخدمــة التــي ال تقــل عــن تصنيــف
"أأ" أو أعلــى ،كمــا تــم تحديــده بواســطة وكالــة تصنيــف معتمــدة
دوليــاً لتتوافــق مــع المــدة المتوقعــة إللتــزام المنافــع المحــددة.
يتــم مراجعــة الســندات األساســية للتأكــد مــن جودتهــا .يتــم
حــذف تلــك التــي لهــا فروقــات إئتمــان مفرطــة مــن تحليــل
الســندات التــي يعتمــد عليهــا معــدل الخصــم ،علــى أســاس أنهــا
ال تمثــل ســندات جــودة عاليــة.

تتماشــى التقديــرات فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة وكمــا فــي نهايــة أقــرب فتــرة تقريــر معروضــة
مــع تلــك التــي تــم إعدادهــا وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف
عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة بواســطة
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (بعــد التســويات
لعكــس أي اختالفــات فــي السياســات المحاســبية) عــدا مكافــأة
نهايــة الخدمــة والتــي ال تتطلــب تقديــرات عنــد تطبيــق معاييــر
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
يعتمــد معــدل الوفيــات علــى جــداول الوفيــات لــدول محــددة .ال
تتغيــر جــداول الوفيــات إال علــى فتــرات زمنيــة اســتجابة للتغيــرات
إن التقديــرات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة لعــرض هــذه الســكانية .وتســتند الزيــادات المســتقبلية فــي المرتبــات إلــى
المبالــغ وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي معــدالت التضخــم المتوقعــة فــي المســتقبل بالنســبة لــدول
المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر والتــي تعكــس الظــروف محــددة.
فــي تاريــخ التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة وكمــا
فــي نهايــة أقــرب فتــرة تقريــر معروضــة.
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مــن
اإلدارة اســتخدام األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر
علــى المبالــغ المســجلة لإليــرادات والمصروفــات والموجــودات
والمطلوبــات واإلفصاحــات المرفقــة واإلفصــاح عــن المطلوبــات
المحتملــة .إن عــدم التأكــد مــن هــذه التقديــرات واإلفتراضــات
يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــات جوهريــة علــى
القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي تتأثــر بهــا فــي
الفتــرات المســتقبلية.
إن االفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بالمســتقبل وكذلــك
المصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي تاريــخ
التقريــر ذات المخاطــر الجوهريــة التــي قــد ينتــج عنهــا تعديــات
هامــة علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال
الســنة الماليــة التاليــة مدرجــة أدنــاه .تســتند المجموعــة فــي
تقديراتهــا إلــى المعلومــات المتاحــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة
الموحــدة .إن الظــروف الحاليــة واإلفتراضــات عــن التطــورات
المســتقبلية ،قد تتغير بســبب التغيرات في الســوق أو الظروف
الخارجــة عــن ســيطرة المجموعــة .يتــم عكــس هــذه التغيــرات فــي
اإلفتراضــات عنــد حدوثهــا.
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المعاييــر والتعديــات الصــادرة ولكــن لــم تنطبــق علــى القوائــم
الماليــة الموحــدة مدرجــة أدنــاه .إن هــذه القائمــة مــن المعاييــر
الصــادرة هــي تلــك التــي تتوقــع المجموعــة بصــورة معقولــة أن
يكــون لهــا أثــر علــى اإلفصاحــات والمركــز أو األداء المالــي عنــد
تطبيقهــا فــي تاريــخ مســتقبلي .فيمــا يلــي المعاييــر والتعديــات
الصــادرة وغيــر ســارية المفعــول حتــى اآلن.

المعيار الدولي للتقرير المالي  9-األدوات
المالية:
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي يوليــو 2014م
النســخة النهائيــة مــن المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9األدوات
الماليــة الــذي يحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي  39األدوات
الماليــة :اإلثبــات والقيــاس وجميــع اإلصــدارات الســابقة للمعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي  .9يجمــع المعيــار الدولــي للتقريــر
المالــي  9بيــن الجوانــب الثالثــة للمحاســبة لــأدوات الماليــة:
التصنيــف والقيــاس ومحاســبة اإلنخفــاض والتحــوط .يســري
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9علــى الفتــرات الســنوية
التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر 2018م مــع الســماح بالتطبيــق
المبكــر .باســتثناء محاســبة التحــوط  ،فــإن التطبيــق بأثــر رجعــي
مطلــوب ولكــن عــرض معلومــات المقارنــة غيــر إلزامــي .بالنســبة
لمحاســبة التحــوط يتطلــب تطبيــق المتطلبــات بأثــر رجعــي مــع
بعــض االســتثناءات المحــدودة .بــدأت المجموعــة فــي تقييــم
األثــر المحتمــل لتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  9علــى
قوائمهــا الماليــة الموحــدة.

المعيار الدولي للتقرير المالي  15اإليرادات
من العقود مع العمالء:
تــم إصــدار المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  15فــي مايــو 2014م
ويقــدم المعيــار الجديــد نمــوذج مــن خمــس خطــوات للمحاســبة
عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــاء .بموجــب المعيــار
الدولــي للتقريــر المالــي  ،15يتــم اإلعتــراف باإليــرادات بمبلــغ
يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل
تحويــل ســلع أو خدمــات إلــى العميــل.
ســيحل معيــار اإليــرادات الجديــد محــل جميــع متطلبــات إثبــات
اإليــرادات الحاليــة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .يجــب
تطبيــق المعيــار إمــا بأثــر رجعــي كامــل أو تطبيــق بأثــر رجعــي
معــدل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر 2018م.
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المعيار الدولي للتقرير المالي  – 16عقود
اإليجار:
يقــدم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16نمــوذج محاســبة
إيجــاري واحــد فــي المركــز المالــي للمســتأجرين .يقــوم المســتأجر
باإلعتــراف بأصــول حــق االســتخدام التــي تمثــل حقــه فــي
اســتخدام األصــل المحــدد ومطلوبــات اإليجــار تمثــل إلتزاماتــه
بإجــراء مدفوعــات اإليجــار .هنــاك اســتثناءات إختياريــة لعقــود
اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار ذات القيمــة المنخفضــة.
تظــل محاســبة المؤجــر مماثلــة للمعيــار الحالــي ،أي أن المؤجريــن
يســتمرون فــي تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــارات تمويليــة
أو تشــغيلية.
يحــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16محل اإلرشــادات الحالية
لعقــود اإليجــار بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي 17
الخــاص بعقــود اإليجــار ،تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة
للتقريــر المالــي  4لتحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد
إيجــار وتفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة الســابقة  15عقــود
اإليجــار التمويليــة – الحوافــز و تفســير لجنــة التفســيرات الدوليــة
الســابقة  27-ويتــم تقييــم جوهــر المعاملــة التــي تنطــوي علــى
الشــكل القانونــي لعقــد اإليجــار.
يســري المعيــار للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر
2019م .مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر للمنشــآت التــي تطبــق
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  15اإليــرادات مــن العقــود مــع
العمــاء فــي أو قبــل التاريــخ األولــي لتطبيــق المعيــار الدولــي
للتقريــر المالــي .16
تســري المعاييــر الجديــدة أعــاه للســنوات التــي تبــدأ بعــد  1ينايــر
2017م مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر ولكــن لــم تقم المجموعة
بالتطبيــق المبكــر للمعاييــر الجديــدة أو المعدلــة عنــد إعــداد هــذه
القوائــم الماليــة الموحدة.

المعايير التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير
جوهري على القوائم المالية للمجموعة في
فترة التطبيق األولي:
•المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية"
•المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي (" )15اإليــرادات مــن العقــود
مــع العمــاء"

تعديالت أخرى
المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة التاليــة غيــر ســارية المفعــول بعــد
وال يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة
للمجموعــة:
•تصنيــف وقيــاس معامــات المدفوعــات المحســوبة علــى
أســاس أســهم (تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي
.)2
•بيــع أو مســاهمة الموجــودات بيــن المســتثمر وشــركتة الزميلــة
أو المشــروع المشــترك (تعديــات علــى المعيــار الدولــى
للتقريــر المالــى 10و معيــار المحاســبة الدولــى رقــم )28
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قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة فــي
إعــداد قائمــة المركــز المالــي الموحــدة اإلفتتاحيــة وفقــاً للمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة فــي  1ينايــر 2016م ألغــراض التحــول
إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة مــا لــم يتــم اإلشــارة إلــى
خــاف ذلــك .فيمــا يلــي السياســات المحاســبية المطبقــة:

 .أأساس توحيد القوائم المالية
أساس التوحيد
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة أو يكــون لهــا الحــق
فــي العوائــد المتغيــرة نتيجــة مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر
فيهــا ويكــون لهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن
خــال قــوة التحكــم فــي تلــك الشــركات .وعلــى وجــه التحديــد،
تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا فقــط إذا كان
للمجموعــة:
•الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (الحقــوق الحاليــة
التــي تمنحهــا قدرتهــا الحاليــة لتوجيــه األنشــطة المتعلقــة
بالشــركة المســتثمر فيهــا).
•التعــرض أو الحقــوق فــي العوائــد المتغيــرة مــن جــراء
مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيهــا.
•القــدرة علــى اســتخدام ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر
فيهــا للتأثيــر علــى عوائدهــا.
بصــورة عامــة هنــاك إفتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصويــت تــؤدي
إلــى الســيطرة .لدعــم هــذا اإلفتــراض وعندمــا يكــون للمجموعــة
حقــوق تصويــت أقــل مــن أغلبيــة حقــوق التصويــت أو حقــوق
مماثلــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ المجموعــة فــي
اإلعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات العالقــة فــي تقييــم مــا
إذا كان لديهــا ســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،بمــا فــي
ذلــك الترتيبــات التعاقديــة مــع أصحــاب حقــوق التصويــت اآلخريــن
للشــركة المســتثمر فيهــا والحقــوق الناشــئة عــن الترتيبــات
التعاقديــة األخــرى وحقــوق التصويــت للمجموعــة وحقــوق
التصويــت المحتملــة.
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى
الشــركة المســتثمر فيهــا أو مــا إذا كانــت الظــروف والوقائــع
تشــير إلــى أن هنــاك تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر
التحكــم الثــاث .يتــم توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل
المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف
المجموعــة عنــد فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة .يتــم
إدراج نتائــج الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة
خــال الســنة ،إن وجــدت ،فــي القوائــم الماليــة األوليــة الموحــدة
المختصــرة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى
تاريــخ توقــف المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخل الشــامل ينســب إلى
مســاهمي المجموعــة وإلــى حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة،
حتــى لــو أدى ذلــك وجــود عجــز فــي رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر
المســيطرة.
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يتــم إجــراء تســويات علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة،
عنــد الضــرورة ،لتتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات
المحاســبية للمجموعــة .يتــم اســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات
واألربــاح غيــر المحققــة والمصروفــات والتدفقــات النقديــة بيــن
شــركات المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد.
يتــم قيــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بنســبة حصتهــا فــي
صافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد فــي الشــركة المســتثمر
فيهــا فــي تاريــخ االســتحواذ.
يتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي ملكيــة شــركة تابعــة بــدون
فقــدان الســيطرة كمعامــات ضمــن حقــوق الملكيــة.
في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:
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تعكــس قائمــة الربــح أو الخســارة األوليــة الموحــدة حصــة
المجموعــة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة .يتــم عــرض
أي تغيــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة لتلــك الشــركات
المســتثمر فيهــا كجــزء مــن قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة
للمجموعــة .باإلضافــة علــى ذلــك عندمــا يكــون هنــاك تغيــر
معتــرف بــه مباشــرة فــي حقــوق ملكيــة الشــركة الزميلــة تقــوم
المجموعــة باإلعتــراف بحصتهــا فــي أي تغيــرات ،عندمــا ينطبــق،
فــي قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة .يتــم اســتبعاد األربــاح
والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة
والشــركة الزميلــة بقــدر ملكيتهــا فــي الشــركة الزميلــة.
يظهــر إجمالــي حصــة المجموعــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة للشــركة الزميلــة بصــورة منفصلــة فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة الموحــدة.

•إلغــاء اإلعتــراف بموجــودات (بمــا فيهــا الشــهرة) ومطلوبــات يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة الزميلــة لنفــس
الفتــرة الماليــة للمجموعــة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء التعديــات
الشــركة التابعــة.
•إلغــاء اإلعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألي حقــوق ملكيــة غيــر لكــي تتماشــي مــع السياســات المحاســبية مــع تلك المســتخدمة
مــن قبــل المجموعــة.
مســيطرة.
•إلغــاء اإلعتــراف لفرقــات تحويــل العمالت المتراكمة المســجلة
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تقــوم المجموعــة بتحديــد
فــي الملكية.
مــا إذا كان مــن الضــروري اثبــات خســائر إنخفــاض مــن اســتثماراتها
•اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم.
فــي الشــركة الزميلــة .تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر
•اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.
دليــا موضوعيــاً علــى أن االســتثمار
•اإلعتــراف بــأي فائــض أو عجــز فــي قائمــة الربــح أو الخســارة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك
ً
فــي الشــركة الزميلــة قــد إنخفضــت قيمتــه .وفــي حــال وجــود
الموحــدة.
مثــل هــذا الدليــل تقــوم المجموعــة باحتســاب مبلــغ اإلنخفــاض
إعــادة تصنيــف عناصــر حصــة المجموعــة المعتــرف بهــا ســابقاً كالفــرق بيــن القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة الزميلــة وقيمتــه
فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة إلــى قائمــة الربــح أو الدفتريــة واثبــات الخســائر كجــزء مــن "حصــة أربــاح الشــركة الزميلــة
الخســارة الموحــدة أو األربــاح المبقــاة أيهمــاً مالئمــاً  ،كمــا " فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
ســتكون مطلوبــة فــي حــال قامــت المجموعــة باالســتبعاد
عند فقدان النفوذ الهام على الشــركة الزميلة تقوم المجموعة
مباشــرة للموجــودات والمطلوبــات ذات العالقــة.
بقيــاس واثبــات أي اســتثمار محتفــظ بــه بالقيمــة العادلــة .يتــم
اإلعتــراف بــأي إختالفــات بيــن القيمــة الدفتريــة للشــركة الزميلــة
االستثمار في الشركات الزميلة
عنــد فقــدان النفــوذ الهــام والقيمــة العادلــة لالســتثمار المحتفظ
الشــركة الزميلــة هــي المنشــأة التــي تمتلــك المجموعــة نفــوذ بــه والمتحصــات مــن االســتبعاد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
هــام عليهــا .النفــوذ الهــام هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي الموحدة.أســاس توحيــد القوائــم الماليــة
السياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتحوذ عليهــا
ولكــن ليــس ســيطرة علــى تلــك السياســات.
.بالمعامالت بالعمالت األجنبية
إن اإلعتبــارات التــي يتــم إتخاذهــا لتحديــد مــا إذا كان النفــوذ
الهــام تعــد مماثلــة لتلــك المطلوبــة لتحديــد الســيطرة علــى
الشــركات التابعــة.
يتــم المحاســبة عــن اســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها
الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .وفقــاً لطريقــة
حقــوق الملكيــة يتــم اإلعتــراف االســتثمارات فــي الشــركات
الزميلــة مبدئيــاً بالتكلفــة .يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة
لالســتثمار لإلعتــراف بالتغيــرات فــي حصــة المجموعــة فــي
صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة مــن تاريــخ االســتحواذ .يتــم
إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلــة فــي القيمــة الدفتريــة
لالســتثمار وال يتــم إختبارهــا لإلنخفــاض بشــكل منفصــل.

المعامــات بالعمــات األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى الريــال
الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة عنــد حــدوث
تلــك المعامــات ،أمــا الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعــة
النقديــة المحــددة بالعمــات األجنبيــة فيتــم تحويلهــا إلــى الريــال
الســعودي وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ المركــز
المالــي ،وتــدرج خســائر أو أربــاح فروقــات أســعار الصــرف فــي
قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للفتــرة الجاريــة.
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 .4السياسات
المحاسبية الهامة
(يتبع)
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 .جاإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
•وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
•يمكــن قياســها بشــكل موثــوق بغــض النظــر عــن موعــد
ســدادها.
•امكانيــة تحديــد التكلفــة المتكبــدة والتكاليــف المســتقبلية
المتوقعــة حتــى تاريخــه وامكانيــة قياســها بشــكل موثــوق.
يتــم قيــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو
لشــروط الدفــع المحــددة تعاقديــاً  .ويجــب كذلــك اســتيفاء
معاييــر التحقــق المحــددة أدنــاه قبــل تحقــق اإليــرادات.

إيرادات الضيافة
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن اإلقامــة الفندقيــة وخدمــات إيجــار
الغــرف وخدمــات الطعــام والشــراب والمبيعــات مــن الفنــادق
المملوكــة والمؤجــرة التــي تعمــل تحــت اإلســم التجــاري
للمجموعــة .يتــم اإلعتــراف باإليــرادات عنــد شــغل الغــرف وبيــع
الطعــام والشــراب.

أتعاب اإلدارة
اإليــرادات مــن الفنــادق المــدارة بواســطة المجموعــة هــي عــادة
بموجــب عقــود طويــل األجــل مــع مالــك الفنــدق .تتضمــن أتعــاب
اإلدارة أتعــاب أساســية وهــي بصــورة عامــة نســبة مــن إيــرادات
الفنــدق و/أو أتعــاب حوافــز وهــي عــادة علــى ربحيــة الفنــدق
ويتــم اإلعتــراف بهــا عنــد تحققهــا علــى أســاس االســتحقاق
بموجــب شــروط العقــد.

إيرادات من اإليجار
يتــم اثبــات اإليــرادات مــن اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت علــى
ـزء
مــدى فتــرة العقــد والحوافــز الممنوحــة يتــم اإلعتــراف بهــا كجـ ً
ـزء مــن إيــرادات اإليجــار علــى مــدى فتــرة العقــد.
ال يتجـ ً
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 .دمزايا الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل
يتــم اثبــات منافــع الموظــف قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد
تقديــم الخدمــات ذات العالقــة .يتــم إثبــات اإللتــزام المتعلــق
بالمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يكــون علــى المجموعــة إلتــزام
قانونــي أو ضمنــي حالــي لدفــع مقابــل الخدمــات الســابقة التــي
قدمهــا الموظــف ويمكــن تقديــر اإللتــزام بصــورة موثوقــة.

خطط المنافع المحددة
يتــم إحتســاب صافــي مطلوبــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بخطــط
المنافــع المحــددة بشــكل منفصــل لــكل خطــة مــن خــال تقديــر
مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفيــن فــي
الفتــرات الحاليــة أو الســابقة ،وخصــم هــذا المبلــغ ،وطــرح القيمــة
العادلــة ألصــول الخطــة.
يتــم إجــراء إحتســاب مطلوبــات المنافــع المحــددة ســنوياً
بواســطة خبيــر إكتــواري مؤهــل باســتخدام طريقــة وحــدة
االئتمــان المقــدرة .عندمــا ينتــج عــن الحســاب أصــول محتملــة
للمجموعــة ،يقتصــر األصــل المعتــرف بــه علــى القيمــة الحاليــة
للمنافــع االقتصاديــة المتاحــة فــي شــكل أي مبالــغ مســتردة
فــي المســتقبل مــن الخطــة أو تخفيضــات فــي المســاهمات
المســتقبلية للخطــة .ولحســاب القيمــة الحاليــة للمنافــع
اقتصاديــة ،يولــى االعتبــار ألي متطلبــات تمويــل دنيــا مطبقــة.
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 .هالزكاة
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة للــزكاة وفقــاً إلــى الئحــة الــزكاة
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة
الســعودية ("الهيئــة") والتــي تخضــع للتفســيرات .تفــرض الــزكاة
بمعــدل ثابــت بواقــع  2.5٪مــن الربــح الزكــوي المعــدل أو علــى
أســاس صافــي حقــوق الملكيــة باســتخدام األســاس المحــدد
فــي الئحــة الــزكاة ،أيهمــا أعلــى.
تقــوم اإلدارة بتكويــن المخصصــات المالئمــة علــى أســاس
المبالــغ المتوقــع دفعهــا للهيئــة كمــا تقــوم بإجــراء تقييــم دوري
لموقــف اإلقــرارات الزكويــة فيمــا يتعلــق بالحــاالت التــي تخضــع
فيهــا الئحــة الــزكاة المطبقــة للتفســير .يتــم تحميــل الــزكاة علــى
قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة .مطلوبــات الــزكاة اإلضافيــة،
إن وجــدت ،والتــي تتعلــق بالربــط علــى الســنوات الســابقة
الصــادرة عــن الهيئــة يتــم احتســابها فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا
إنهــاء الربــوط.

 .والمخزون

تظهــر بنــود المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة
لالســترداد أيهمــا أقــل .يتــم احتســاب المنصــرف مــن المخــزن
بطريقــة المتوســط المرجــح .وتتضمــن التكلفــة النفقــات التي يتم
تكبدهــا لشــراء المخــزون والتكاليــف األخــرى التــي يتــم تكبدهــا
مــن أجــل إحضــار المخــزون إلــى الموقــع بحالتــه الراهنــة .تتكــون
صافــي القيمــة القابلــة لالســترداد مــن ســعر البيــع التقديــري
خــال الســير االعتيــادي لألعمــال بعــد خصــم مصروفــات البيــع.
يتــم إثبــات كال مــن إعــادة قيــاس صافــي مطلوبــات المزايــا ويتــم تكويــن مخصــص (عنــد الضــرورة) بالمخــزون المتقــادم
المحــددة ،والتــي تتضمــن الربــح أو الخســارة االكتواريــة ،والعائــد وبطــيء الحركــة والتالــف.
علــى أصــول الخطــة (باســتثناء الفائــدة) وأثــر ســقف األصــول ،إن
وجــد( ،باســتثناء الفائــدة) مباشــرة ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.
تحــدد المجموعــة صافــي مصاريــف (ايــرادات) الفوائــد علــى
صافــي إلتزامــات (أصــول) المنافــع المحــددة للفتــرة عــن طريــق
تطبيــق معــدل الخصــم المســتخدم لقيــاس التــزام المنافــع
المحــددة فــي بدايــة فتــرة الســنة الــذي عنــده يتــم تحديــد صافــي
التــزام (اصــل) المزايــا المحــددة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أي
تغيــرات فــي صافــي إلتزامــات (أصــول) المنافــع المحــددة خــال
الفتــرة نتيجــة للمســاهمات ومدفوعــات المنافــع .يتــم إثبــات
صافــي مصروفــات الفوائــد والمصروفــات األخــرى المتعلقــة
بخطــط المنافــع المحــددة فــي الربــح أو الخســارة.
عندمــا تتغيــر منافــع الخطــة أو عندمــا يتــم تقليــص الخطــة،
يتــم اإلثبــات مباشــرة بالتغيــر فــي المنافــع المتعلقــة بالخدمــة
الســابقة أو المكســب أو الخســارة الناتجــة عــن التقليــص فــي
الربــح أو الخســارة .تقــوم المجموعــة بإثبــات الربــح أو الخســارة
الناتجــة عــن تســوية خطــة المنافــع المحــددة وقــت حــدوث
التســوية.
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 .زالممتلكات والمعدات
االعتراف والقياس
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفة والتي تشــتمل
علــى تكاليــف القــروض المرســملة ناقصــاً االســتهالك المتراكــم
وأي خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت .عندمــا
يكــون ألجــزاء أحــد بنــود الممتلــكات والمعــدات أعمــار إنتاجيــة
مختلفــة ،يتــم احتســابها كبنــود منفصلــة (عناصــر رئيســية) مــن
الممتلــكات والمعــدات.
يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر مــن اســتبعاد أحــد بنــود
الممتلــكات والمعــدات فــي األربــاح أو الخســائر كإيــرادات أخــرى.
عندمــا تتضمــن الممتلــكات والمعــدات بنــود ذات أعمــار إنتاجيــة
مختلفــة ،فإنــه يتــم الحســاب عــن هــذه البنــود كبنــود منفصلــة
وفقــاً للمكونــات الرئيســية للممتلــكات والمعــدات.

النفقات الالحقة
يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا يكــون مــن المرجــح
أن تتدفــق المناقــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بهــذه
المصروفــات إلــى المجموعــة.

االستهالك
يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة بنــود الممتلــكات
والمعــدات ناقصــاً قيمتهــا المقــدرة المتبقيــة باســتخدام
طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة
ويتــم االعتــراف بهــا عــادة فــي األربــاح أو الخســائر .األراضــي ال
تســتهلك .
فيمــا يلــي األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لبنــود الممتلــكات
والمعــدات للفتــرات الحاليــة والمقارنــة:
•مباني

 70-75سنة

•تحسينات علي مباني

 5سنوات أو مدة عقد
اإليجار أيهما أقل

•أثاث

 10سنوات

•سيارات

 4سنوات

•أجهزة ومعدات

 5سنوات

•المصاعد وأجهزة التكييف
المركزية

 40سنة

يتــم مراجعــة طــرق االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم
المتبقيــة فــي كل فتــرة تقريــر ويتــم تعديلهــا حيثما يكون مناســباً .
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 .حالمشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ
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القياس الالحق

تظهــر المشــروعات الرأســمالية تحــت التنفيــذ بســعر التكلفــة وال يعتمــد القيــاس الالحــق للموجــودات الماليــة علــى تصنيفهــا كمــا
تســتهلك .يبــدأ اســتهالك المشــروعات تحــت التنفيــذ عندمــا هــو مبيــن أدنــاه:
تكــون الموجــودات جاهــزة لالســتخدام المحــدد لهــا والتــي
حينهــا يتــم تحويلهــا إلــى الممتلــكات والمعــدات أو االســتثمارات اإلقراض والمديونيات
العقاريــة .يتــم رســملة تكاليــف التمويــل التــي تنفــق علــى
القــروض مــن أجــل تمويــل إنشــاء موجــودات مؤهلــة خــال الفتــرة اإلقــراض والمديونيــات هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات
الزمنيــة الالزمــة الســتكمال وإعــداد األصــل لالســتخدام المحــدد قيمــة محــددة أو يمكــن تحديدهــا وهــي غيــر مدرجــة فــي ســوق
لــه.
نشــط .بعــد القيــاس المبدئــي يتــم قيــاس هــذه الموجــودات
الماليــة الحقــاً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــدل الفائــدة
الفعلــي ناقصــاً اإلنخفــاض.
.طاألدوات المالية – االثبات األولي وإلغاء

االثبات الالحق
يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي اإلعتبــار أي خصــم
أو عــاوة عنــد االســتحواذ واألتعــاب أو التكاليــف التــي تشــكل
األداة الماليــة هــي أي عقــد ينتــج عنــه أصــل مالــي لــدى منشــأة
جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعلــي .يتــم إدراج إطفــاء
ً
وإلتــزام مالــي أو أداة ملكيــة لمنشــأة أخــرى.
معــدل الفائــدة الفعلــي فــي إيــرادات التمويــل فــي قائمــة الربــح
الموحــدة .يتــم اإلعتــراف بالخســائر الناتجــة مــن اإلنخفــاض فــي
قائمــة الربــح الموحــدة فــي التكاليف التمويلية بالنســبة للقروض
الموجودات المالية
أو المصروفــات التشــغيلية األخــرى بالنســبة للمديونيــات.

االثبات والقياس األولي

يتــم تصنيــف الموجــودات عنــد القيــاس األولــي كموجــودات
ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر واإلقــراض
والمديونيــات والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ
االســتحقاق والموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع أو كمشــتقات
مخصصــة كأدوات تحــوط فــي تحــوط فعــال ،أيهمــا مالئمــاً .

االستثمارات المتاحة للبيع
تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع ســندات الملكيــة وســندات
الديــن .اســتثمارات الملكيــة المصنفــة كمتاحــة للبيــع هــي تلــك
التــي لــم يتــم تصنيفهــا كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو مصنفــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر .ســندات الديــن
فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي يعتــزم اإلحتفــاظ بهــا لفتــرة
غيــر محــددة مــن الزمــن والتــي يمكــن بيعهــا لتلبيــة إحتياجــات
الســيولة أو اســتجابة للتغيــرات فــي ظــروف الســوق.

يتــم قيــاس كافــة الموجــودات بخــاف الموجــودات الماليــة
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة مبدئيــاً بالقيمــة
العادلــة مضافــاً إليهــا تكاليــف معامــات مباشــرة .يتــم اإلعتــراف
بتكاليــف المعامــات للموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن بعــد القيــاس المبدئــي يتــم قيــاس االســتثمارات الماليــة المتاحــة
خــال الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة للبيــع الحقــاً بالقيمــة العادلــة واإلعتــراف باألربــاح أو الخســائر غيــر
المحققــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة فــي إحتياطــي
عنــد تكبدهــا.
االســتثمارات المتاحــة للبيــع إلــى أن يتــم إلغــاء اإلعتــراف
للمجموعــة الموجــودات الماليــة التاليــة :اســتثمارات ماليــة باالســتثمار وحينهــا يتــم اإلعتــراف باألربــاح أو الخســائر المتراكــة
متاحــة للبيــع ونقــد ومــا فــي حكمــه وذمــم مدينــة ومســتحق فــي إيــرادات التشــغيل األخــرى أو عنــد تحديــد االســتثمار علــى
مــن طــرف ذو عالقــة واســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ إنــه منخفــض ،وعندهــا يتــم إعــادة تصنيــف الخســائر المتراكمــة
إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة فــي التكاليــف التمويليــة
االســتحقاق.
وحذفهــا مــن إحتياطــي االســتثمارات المتاحــة للبيــع .يتــم
إحتســاب إيــرادات الفوائــد علــى ســندات الديــن المتاحــة للبيــع
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلــي واإلعتــراف بهــا فــي قائمــة
الربــح الموحــدة .تقــوم المجموعــة بتقييــم الموجــودات الماليــة
المتاحــة للبيــع لتحديــد مــا إذا كانــت القــدرة والنيــة لبيعهــا فــي
المــدى القريــب ال تــزال مناســبة.
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عندمــا ال تكــون المجموعــة قــادرة علــى تداول هــذه الموجودات
الماليــة بســبب األســواق غيــر النشــطة وتغيــر نيــة اإلدارة للقيــام
بذلــك بشــكل كبيــر فــي المســتقبل المنظــور ،يجــوز للمجموعــة
أن تختــار إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة فــي حــاالت
نــادرة .بالنســبة للموجــودات الماليــة المعــادة تصنيفهــا خــارج
فئــة الموجــودات المتاحــة للبيــع فــإن القيمــة الدفتريــة للقيمــة
العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف تصبــح التكلفــة الجديــدة ويتم
إطفــاء أي ربــح أو خســارة ســابقة مــن ذلــك األصــل معتــرف بهــا
فــي حقــوق الملكيــة يتــم إطفاؤهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة علــى مــدى العمــر المتبقــي لالســتثمار باســتخدام
معــدل الفائــدة الفعلــي.
كمــا يتــم إطفــاء أي فــروق بيــن التكلفة المطفــأة الجديدة ومبلغ
االســتحقاق علــى مــدى العمــر المتبقــي لألصــل باســتخدام
طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .إذا تــم تحديــد األصــل الحقــاً
علــى أنــه منخفــض القيمــة يتــم إعــادة تصنيــف المبلــغ المســجل
فــي حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ
االستحقاق
يتــم تصنيــف االســتثمارات والتــي لهــا مبلــغ ســداد محــدد أو
قابــل للتحديــد وتاريــخ اســتحقاق محــدد والتــي يكــون للمجموعــة
النيــة والقــدرة علــى اإلحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق
كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق .يتــم تســجيل
االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق بالتكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي ناقصــاً
أي إنخفــاض وإثبــات اإليــرادات بطريقــة العائــد الفعلــي .تأخــذ
المجموعــة فــي اإلعتبــار مخاطــر إئتمــان األطــراف األخــرى فــي
تقييمهــا فيمــا إذا كانــت هــذه األدوات الماليــة قــد إنخفضــت
قيمتهــا.
تتضمــن االســتثمارات المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق
اإليداعــات لــدى البنــوك واالســتثمارات األخــرى عاليــة الســيولة
ذات تواريــخ اســتحقاق أصليــة ثالثــة أشــهر أو أكثــر ولكــن ليــس
أكثــر مــن ســنة مــن تاريــخ الشــراء.
ليــس لــدى المجموعــة أي موجــودات ماليــة محتفــظ بهــا
للمتاجــرة وموجــودات مصنفــة عنــد اإلثبــات األولــي بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
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الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المقــدرة
إلغاء اإلعتراف
(بخــاف خســائر اإلئتمــان المســتقبلية المتوقعــة التــي لــم يتــم
يتــم إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي (أو جــزء مــن األصــل المالــي تكبدهــا بعــد) .يتــم خصــم القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة
أو جــزء مــن الموجــودات الماليــة المماثلــة ،عندمــا ينطبــق) المســتقبلية المقــدرة وفقــاً لمعــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل
المالــي.
عندمــا:
•إنتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل
•قامــت المجموعــة ينقــل حقوقهــا فــي اســتالم التدفقــات
النقديــة مــن األصــل أو تعهــدت بدفــع التدفقــات النقديــة
المســتلمة بالكامــل بــدون أي تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث مــن
خــال ترتيبــات وإمــا
•قيــام المجموعــة بتحويــل كافــة المخاطــر ومزايــا األصــل
بصــورة جوهريــة
•لــم تقــم المجموعــة بنقــل أو اإلحتفاظ بكافــة مخاطر ومزايا
األصــل بصــورة جوهريــة ولكــن قامــت بنقــل الســيطرة علــى
األصل.

إنخفاض الموجودات المالية
بالنســبة للموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر
دليــا موضوعيــاً علــى إنخفــاض
بالتأكــد فيمــا إذا كان هنــاك
ً
قيمــة أصــل أو مجموعــة مــن األصــول الماليــة .بعتيــر األصــل
المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة منخفضــة القيمــة فقــط
دليــا موضوعيــاً علــى اإلنخفــاض نتيجــة لوقــوع
إذا كان هنــاك
ً
حــدث أو أكثــر بعــد االثبــات األولــي لألصــل وأن الحــدث لــه تأثيــر
علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي أو
مجموعــة األصــول الماليــة يمكــن تقديرهــا بصــورة موثــوق فيهــا.
قــد يتضمــن دليــل اإلنخفــاض فــي القيمــة مؤشــرات إلــى أن
المدينيــن أو مجموعــة مــن المدينيــن يواجهــون صعوبــات
ماليــة كبيــرة أو تعثــر أو تأخيــر فــي ســداد أصــل الديــن أو إحتمــال
دخولهــم فــي إفــاس أو إعــادة تنظيــم مالــي وعندمــا تشــير
البيانــات القابلــة للمالحظــة إلــى وجــود إنخفــاض قابــل للقيــاس
فــي التدفقــات النقديــة المقــدرة مثــل التغيــرات فــي الظــروف
االقتصاديــة المرتبطــة بالتعثــر.

الموجودات المالية التي يتم قيدها بالتكلفة
المطفأة
بالنســبة للموجــودات الماليــة التــي يتــم قيدهــا بالتكلفــة
المطفــأة تقــوم المجموعــة بدايــة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك
إنخفــاض علــى مســتوى فــردي للموجــودات الهامــة بمفردهــا.
إذا قــدرت المجموعــة عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى وجــود
ـواء
إنخفــاض فــي قيمــة أصــل مالــي تــم تقييمــه بشــكل فــردي ،سـ ً
كان جوهريــاً أو غيــر جوهــري ،يتــم إدراج األصــل فــي مجموعــة
أصــول ماليــة ذات خصائــص مخاطــر إئتمــان مماثلــة وتقييمهــا
مجتمعــة لإلنخفــاض .بالنســبة للموجــودات التــي يتــم تقييمهــا
بصــورة منفــردة لتحديــد خســائر اإلنخفــاض ،أو ال يــزال اإلعتــراف
بهــا ال يتــم إدراجهــا فــي التقييــم الجماعــي إلنخفــاض القيمــة.
يتــم قيــاس مبلــغ أي خســائر إنخفــاض كالفــرق بيــن القيمــة

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل مــن خــال اســتخدام
حســاب مخصــص واإلعتــراف بالخســائر فــي قائمــة الربــح أو
الخســارة الموحــدة .إيــرادات الفوائــد (المســجلة كإيــراد تمويــل
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة) يســتمر اســتحقاقها
علــى القيمــة الدفتريــة المخفضــة وتســتحق باســتخدام معــدل
الفائــدة المســتخدم لخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية
ألغــراض قيــاس خســائر اإلنخفــاض.
يتــم شــطب القــروض والمخصصــات المرتبطــة بهــا عندمــا ال
ـتقبال وتــم تحقــق
يكــون هنــاك إحتمــال حقيقــي الســتردادها مسـ
ً
كافــة الضمانــات أو تــم تحويلهــا إلــى المجموعــة .فــي حــال زيــادة
أو نقصــان مبلــغ خســائر اإلنخفــاض المقــدر فــي الســنة الالحقــة
بســبب أحــداث وقعــت بعــد اإلعتــراف باإلنخفــاض ،يتــم زيــادة
أو تخفيــض خســائر اإلنخفــاض المعتــرف بهــا ســابقاً مــن خــال
تعديــل حســاب المخصــص .فــي حــال اســترداد المشــطوب
الحقــاً  ،يتــم تخفيــض مبلــغ االســترداد مــن المصروفــات اإلداريــة
والعموميــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.

الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كان هنــاك
دليــا موضوعيــاً علــى أن االســتثمار أو مجموعــة اســتثمارات
ً
قــد إنخفضــت قيمتهــا .فــي حالــة اســتثمارات األســهم المصنفــة
كمتاحــة للبيــع قــد يتضمــن الدليــل الموضوعــي إنخفاضــاً "هامــاً "
أو "دائمــاً " فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات أقــل مــن تكلفتهــا.
يتطلــب تحديــد ماهــو اإلنخفــاض الهــام أو الدائــم أحكامــاً  .عنــد
إجــراء هــذه األحــكام تقــوم المجموعــة بالتقييــم ،مــع عناصــر
أخــرى ،حركــة ســعر الســهم الســابقة والمــدى الــذي تكــون فيــه
القيمــة العادلــة لالســتثمار أقــل مــن تكلفتــه.

المطلوبات المالية
االثبات والقياس
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد اإلثبــات األولــي
كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر
والقــروض والســلف والذمــم الدائنــة ،ايهمــا مالئمــاً  .يتــم قيــد
كافــة المطلوبــات الماليــة مــا عــدا المطلوبــات بالقيمــة العادلــة
مــن خــال األربــاح أو الخســائر مبدئيــاً بالقيمــة العادلــة بعــد
خصــم تكاليــف المعامــات المباشــرة .يتــم قيــاس المطلوبــات
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر مبدئيــاً
والحقــاً بالقيمــة العادلــة ،وأي تكاليــف معامــات متعلقــة
بهــا يتــم اإلعتــراف بهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة
عنــد تكبدهــا .تتضمــن المطلوبــات الماليــة للمجموعــة القــروض
وأوراق الدفــع المســتحقة والمســتحق ألطــراف ذات عالقــة.
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.يالنقد وما في حكمه
ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة ،يتكــون
النقــد ومــا فــي حكمــه مــن األرصــدة لــدى البنــوك والودائــع
ذات االســتحقاق األصلــي ثالثــة أشــهر أو أقــل .كمــا تتكــون مــن
ـزء ال
الســحوبات علــى المكشــوف لــدى البنــوك والتــي تشــكل جـ ً
يتجــزأ مــن إدارة المجموعــة للنقــد ومــن المحتمــل تذبذبهــا مــن
أرصــدة مكشــوفة إلــى أرصــد إيجابيــة .تظهــر الســحوبات علــى
المكشــوف (حيــث ليــس هنــاك حــق فــي التســوية) كقــروض
ضمــن المطلوبــات المتداولــة.

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

 .لاالحتياطي النظامي
وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات الســعودي
الســابق ،يتعيــن علــى الشــركة أن تجنــب فــي كل ســنة 10٪
مــن أرباحهــا الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي حتــى يبلــغ هــذا
االحتياطــي  50٪مــن رأس المــال .إن نظــام الشــركات الســعودي
الجديــد الــذي دخــل حيــز التنفيــذ بتاريــخ  25رجــب 1437هـــ
(الموافــق  2مايــو 2016م) يتطلــب مــن الشــركات أن تجنــب فــي
كل ســنة  10٪مــن أرباحهــا الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي
حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي  30٪مــن رأس المــال .إن الشــركة
حاليــاً بصــدد تعديــل نظامهــا األساســي .إن هــذا اإلحتياطــي غيــر
متــاح للتوزيــع علــى المســاهمين فــي الشــركة.

 .ماالنخفاض في قيمة الموجودات غير
المالية
تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ كل تقريــر بمراجعــة القيــم الدفتريــة
للموجــودات غيــر الماليــة للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر
علــى تعرضهــا النخفــاض فــي القيمــة .فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك
المؤشــر ،يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة لالســترداد.
يتــم فــي تاريــخ كل تقريــر مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات
غيــر الماليــة بخــاف المخــزون للمجموعــة لتحديــد مــا إذا كان
هنــاك أي مؤشــر علــى تعرضهــا لالنخفــاض فــي القيمــة .وفــي
حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر ،يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة
لالســترداد.
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تتمثــل القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو الوحــدة المنتجــة
للنقــد فــي القيمــة مــن االســتخدام أو القيمــة العادلــة ناقصــاً
تكاليــف البيــع ،أيهمــا أكبــر .وعنــد تقييــم القيمــة مــن االســتخدام،
يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لقيمتهــا
الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المحــددة لألصــل.
ولغــرض فحــص االنخفــاض فــي القيمــة ،فــإن الموجــودات
التــي ال يمكــن فحصهــا بصــورة فرديــة يتــم تجميعهــا معــاً فــي
أصغــر مجموعــة موجــودات نتنــج تدفقــات نقديــة داخلــة مــن
االســتخدام المســتمر وتكــون مســتقلة إلــى أبعــد الحــدود عــن
التدفقــات النقديــة الداخلــة للموجــودات األخــرى أو مجموعــة
الموجــودات (الوحــدة المنتجــة للنقــد).
وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات
عندئــذ يتــم تحديــد القيمــة القابلــة
ِ
لالنخفــاض فــي قيمتهــا،
لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد التــي تنتمــي لهــا موجــودات
الشــركات .يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كانــت
القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد التابعــة لــه
تتجــاوز قيمتهــا المقــدرة القابلــة لالســترداد .يتــم إثبــات خســائر
االنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة .يتــم تخصيــص
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالوحــدة المنتجــة
أوال لتخفيــض القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة مخصصــة
للنقــد ً
للوحــدات ومــن ثــم تخفيــض القيــم الدفتريــة للموجــودات األخرى
فــي الوحــدة (مجموعــة الوحــدات) علــى أســاس تناســبي .يتــم
عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة إذا كان هنــاك تغيــر فــي
التقديــرات المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد .يتــم
عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى المــدى الــذي
ال تزيــد فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة الدفتريــة التــي
كان ســيتم تحديدهــا (بعــد خصــم االســتهالك أو اإلطفــاء) إذا لــم
يكــن قــد تــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

 .نالمخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصــص عندمــا يترتــب علــى المجموعــة ،نتيجــة
لحــدث ســابق ،التــزام حالــي قانونــي أو ضمنــي يمكــن تقديــره
بصــورة موثوقــة ويكــون مــن المرجــح أن يلــزم تدفــق خــارج
للمنافــع االقتصاديــة لتســوية االلتــزام .عندمــا يكــون هنــاك تأثيــر
جوهــري للقيمــة الزمنيــة للمــال ،يتــم تحديــد المخصصــات مــن
خــال خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بالمعدل
الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال
والمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا االلتــزام .يتــم االعتــراف بعكــس
الخصــم كمصــروف تمويــل.
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ساإليجارت

يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الترتيــب ،ينطــوي أو ال ينطــوي علــى
عقــد إيجــار علــى جوهــر الترتيــب فــي تاريــخ إنشــائه .يتــم تقييــم
الترتيــب لتحديــد مــا إذا كان الوفــاء بالترتيــب يعتمــد علــى
اســتخدام أصــل محــدد وأن الترتيــب ينقــل حــق اســتخدام األصــل
أو األصــول حتــى لــو لــم يكــن هــذا الحــق محــدد صراحــة فــي
الترتيــب.

المجموعة كمستأجر
إن عقــود اإليجــار التمويليــة التــي تنقــل إلــى المجموعــة بشــكل
جوهــري كافــة المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة البنــد
المســتأجر عنــد بــدء اإليجــار يتــم رســملتها عنــد بدايــة عقــد اإليجــار
بالقيمــة العادلــة لألصــل المســتأجر أو بالقيمــة الحاليــة للحــد
األدنــى مــن دفعــات اإليجــار أيهمــا أقــل .يتــم توزيــع دفعــات
اإليجــار بيــن النفقــات التمويليــة وتخفيــض فــي إلتــزام اإليجــار
وذلــك لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي مــن
اإللتــزام .يتــم اإلعتــراف نفقــات التمويــل فــي التكاليــف التمويلية
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة.
يتــم اســتهالك األصــل المؤجــر على مدى العمــر اإلنتاجي لألصل،
ومــع ذلــك إذا لــم يكــن هنــاك تأكيــد معقــول بــأن المجموعــة
ســوف تحصــل علــى الملكيــة فــي نهايــة فتــرة اإليجــار ،يتــم
اســتهالك األصــل علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل
وفتــرة اإليجــار أيهمــا أقصــر.
إن عقــد اإليجــار التشــغيلي هــو عقــد إيجــار بخــاف عقــد
اإليجــار التمويلــي .يتــم اإلعتــراف بدفعــات اإليجــار التشــغيلي
كمصروفــات تشــغيلية فــي قائمــة الربــح أو الخســارة األوليــة
الموحــدة المختصــرة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة
اإليجــار.

المجموعة كمؤجر
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي ال تقــوم المجموعــة بتحويــل
كافــة المخاطــر والمزايــا المتعلقــة بملكيــة األصــل بشــكل
جوهــري إلــى عقــود إيجــار تشــغيلية .يتــم إضافــة التكاليــف
األوليــة المباشــرة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد اإليجــار
التشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر واإلعتــراف بهــا
علــى مــدى فتــرة اإليجــار بنفــس األســاس كإيــرادات إيجــار .يتــم
اإلعتــراف باإليجــار المحتملــة كإيــرادات فــي الفتــرة التــي تحققــت
فيهــا.
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 .4السياسات
المحاسبية الهامة
(يتبع)
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 .عقياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي يتــم اســتالمه مقابــل بيــع
أصــل أو يتــم دفعــه لتســوية التــزام فــي معاملــة اعتياديــة بيــن
مشــاركين فــي الســوق تاريــخ القيــاس .يســتند قيــاس القيمــة
العادلــة علــى إفتــراض أن معامــات بيــع األصــل أو تحويــل
اإللتــزام يحــدث إمــا:
•في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو
•فــي حالــة عــدم وجــود الســوق الرئيســي ،في أكثر األســواق
المتقدمــة الخاصــة بالموجودات أو المطلوبات
إن الســوق الرئيســي أو الســوق األكثــر تقدمــاً يجــب أن يكــون
قابــا للوصــول إليــه مــن قبــل المجموعــة .يتــم قيــاس القيمــة
ً
العادلــة لألصــل أو اإللتــزام باســتخدام اإلفتراضــات التــي ســوف
يســتخدمها المشــاركين فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو
اإللتــزام بإفتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يمثلــون مصلحتهم
اإلقتصاديــة.
قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة تأخــذ فــي
اإلعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــي تحقيــق منافــع
إقتصاديــة باســتخدام الموجــودات فــي أقصــى وأفضــل
اســتخداماتها أو ببيعهــا لمشــارك آخــر فــي الســوق يســتخدم
نفــس األصــل فــي أقصــى و أفضــل اســتخدام لــه.
تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المالئمــة فــي ظــل
الظــروف التــي تتوفــر فيهــا المعلومــات الالزمــة لقيــاس القيمــة
العادلــة وتعظيــم االســتفادة مــن المدخــات التى يمكــن إدراكها
وتقليــل اســتخدام المدخــات التــى اليمكــن إدراكهــا.
يتــم تصنيــف كافــة الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس
قيمتهــا العادلــة أو تــم اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة ضمــن تسلســل القيمــة العادلــة .ويتــم اإلفصــاح عــن
ـاء علــى مدخــات أقــل مســتوى الــذي يعتبــر هامــاً
ذلــك أدنــاه ،بنـ ً
لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
المســتوى األول :األســعار المتداولــة (بــدون تعديــل) فــي
أســواق نشــطة للموجــودات والمطلوبــات المماثلــة.
المســتوى الثانــي :أســاليب تقييــم يكــون أدنــى مســتوى مــن
المدخــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن إدراكــه إمــا
بصــورة مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة.
المســتوى الثالــث :أســاليب تقييــم يكــون أدنــى مســتوى مــن
المدخــات الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ال يمكــن إدراكــه.
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بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا فــي القوائــم
الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر،
تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان التحويــل قــد حــدث بيــن
المســتويات فــي التسلســل الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم
التصنيــف (اســتناداً إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــال الهامــة
إلــى قيــاس القيمــة العادلــة ككل) فــي نهايــة فتــرة التقريــر .تقــوم
المجموعــة بتحديــد السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس
القيمــة العادلــة المتكــررة وقيــاس القيمــة العادلــة غيــر المتكــررة.
فــي تاريــخ كل تقريــر تقــوم المجموعــة بتحليــل التغيــرات فــي
قيــم الموجــودات والمطلوبــات التــي يجــب إعــادة قياســها
أو إعــادة تقييمهــا وفقــاً للسياســات المحاســبية للمجموعــة.
ولهــذا التحليــل تقــوم المجموعــة بالتحقــق مــن المدخــات
الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم مــن خــال مطابقــة
المعلومــات فــي إحتســاب التقييــم مــع العقــود والمســتندات
األخــرى ذات العالقــة .كمــا تقــوم المجموعــة بمقارنــة التغيــر
فــي القيمــة العادلــة لــكل أصــل أو إلتــزام مــع المصــادر الخارجيــة
ـوال .ألغــراض إفصاحــات
األخــرى لتحديــد مــا إذا كان التغيــر معقـ ً
القيمــة العادلــة قامــت المجموعــة بتحديــد فئــات الموجــودات
والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر األصــل أو
اإللتــزام ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العــادة كمــا هــو
موضــح أعــاه.

.فتوزيعات األرباح
يتــم تســجيل توزيعــات األربــاح النهائيــة فــي الفتــرة التــي يتــم
فيهــا اعتمادهــا مــن قبــل المســاهمين.

.صربحية السهم
تقــوم المجموعــة بعــرض معلومــات ربحيــة الســهم األساســية
والمخفضــة ألســهمها العاديــة .يتــم احتســاب ربحيــة الســهم
األساســية بتقســيم الربــح أو الخســارة العائــدة إلــى المســاهمين
العادييــن فــي الشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم
العاديــة القائمــة خــال الفتــرة مخصومــاً منهــا األســهم
المملوكــة .يتــم تحديــد ربحيــة الســهم المخفضــة بخصــم الربــح
أو الخســارة العائــدة للمســاهمين العادييــن والمتوســط المرجــح
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة مخصومــاً منهــا األســهم
المملوكــة المحتفــظ بهــا لتأثيــر كافــة األســهم العاديــة المخففــة
المحتملــة والتــي تتكــون مــن أوراق الدفــع القابلــة للتحويــل
وخيــارات األســهم الممنوحــة للموظفيــن ،إن وجــدت.

.ق التقارير القطاعية

القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات المجموعــة التــي تشــارك
فــي أنشــطة األعمــال والتــي يمكــن أن تتحقــق منهــا إيــرادات
وتتكبــد فيهــا مصروفــات وتشــمل اإليــرادات والمصروفــات
المتعلقــة بالمعامــات مــع أي مــن مكونــات المجموعــة األخــرى.
تتــم مراجعــة كافــة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل مــن
قبــل صانعــي القــرارات التشــغيلية للمجموعــة إلتخــاذ قــرارات
بشــأن المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا للقطــاع وتقييــم أدائهــا
والتــي تتوفــر لهــا معلومــات ماليــة منفصلــة.

140

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

 .5تقارير القطاعات
 5.1القطاعات التشغيلية
لــدى المجموعــة القطاعــات االســتراتيجية الثالثــة التاليــة والتــي تعتبــر قطاعاتهــا التشــغيلية .تقــدم هذه القطاعــات خدمات مختلفة
وتــدار بصــورة منفصلــة ألن لهــا خصائــص اقتصاديــة مختلفــة – مثــل اتجاهــات نمــو المبيعــات ومعــدالت العائــدات ومســتوى
االســتثمار الرأســمالي ولهــا كذلــك اســتراتيجيات تســويق مختلفــة.
تقارير القطاعات

العمليات

الضيافة

سواء كانت هذه الفنادق
تتمثل في الفنادق المملوكة بواسطة المجموعة واإليرادات المحققة منها
ً
ذاتية التشغيل بواسطة المجموعة أو من خالل مشغل خارجي مستقل عن المجموعة.

إدارة األصول

يتمثل في العقارات المملوكة للمجموعة التي يتم االنتفاع منها من خالل تأجيرها للغير وتتمثل بصفة
أساسية في مجمعات سكنية ومراكز تجارية.

أتعاب اإلدارة

تتمثل في إدارة وتشغيل العقارات غير المملوكة بواسطة المجموعة.

القطاع المسجل
الضيافة
2017م

أتعاب اإلدارة
2017م

إدارة األصول
2017م

االجمالي
2017م

إيرادات القطاعات

395.114.826

6.349.845

82.139.079

483.603.750

تكاليف القطاعات

()302.980.216

()4.151.630

()45.960.768

()353.092.614

92.134.610

2.198.215

36.178.311

130.511.136

316.845

--

--

316.845

50.792.746

--

9.645.651

60.438.397

موجودات القطاعات

1.607.350.119

--

906.227.230

2.513.577.349

ممتلكات ومعدات ومشروعات
رأسمالية تحت التنفيذ

1.317.939.997

--

859.421.729

2.177.361.726

207.530.938

--

573.319.654

780.850.592

مجمل ربح القطاعات
إيرادات تمويلية
استهالك وإطفاء

مطلوبات القطاع
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القطاع المسجل
الضيافة
2016م

أتعاب اإلدارة
2016م

إدارة األصول
2016م

االجمالي
2016م

إيرادات القطاعات

424.924.485

7.619.595

66.668.698

499.212.778

تكاليف القطاعات

()304.015.123

()3.920.820

()44.180.736

()352.116.679

مجمل ربح القطاعات

120.909.362

3.698.775

22.487.962

147.096.099

477.553

--

--

477.553

44.321.562

--

6.717.816

51.039.378

موجودات القطاعات

1.338.598.413

--

1.043.359.086

2.381.957.499

ممتلكات ومعدات ومشروعات
رأسمالية تحت التنفيذ

1.296.601.024

--

665.202.833

1.961.803.857

200.434.995

--

390.268.801

590.703.796

إيرادات تمويلية
استهالك وإطفاء

مطلوبات القطاع

 5.2مطابقة المعلومات حول التقارير القطاعية مع صافي ربح المجموعة
مجمل الربح من القطاع المسجل

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

130.511.136

147.096.099

المبلغ غير الموزع:
5.178.307

3.509.564

إيرادات أخرى
مصروفات بيع وتسويق

()1.667.673

()1.509.105

مصروفات عمومية وإدارية

()33.499.428

()38.121.833

663.536

1.047.679

()1.092.616

()1.140.767

--

6.917.327

خسائر من استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()4.161.917

()1.727.467

إجمالي المبلغ غير الموزع

()29.879.791

()27.424.602

95.931.345

116.071.497

إيرادات تمويلية
مصروفات تمويلية
أرباح محققة من بيع استثمار األوراق المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة

الربح الموحد قبل الزكاة
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 .6ممتلكات ومعدات ،بالصافي
 31ديسمبر 2017م
أراضي

مباني

تحسينات على مباني

التكلفة
727.818.069

1.179.647.133

38.876.752

الرصيد في  1يناير 2016م
إضافات

--

--

3.683.490

محول من مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

--

69.109.101

--

727.818.069

1.248.756.234

42.560.242

إضافات

--

--

2.258.327

محول من مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

--

183.246.559

2.939.178

()3.146.750

--

--

724.671.319

1.432.002.793

47.757.747

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

استبعادات
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

االستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2016م

--

401.354.649

18.047.265

المحمل للسنة

--

29.387.739

5.834.060

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

--

430.742.388

23.881.325

المحمل للسنة

--

34.462.788

5.983.378

استهالك استبعادات

--

--

--

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

--

465.205.176

29.864.703

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2017م

724.671.319

966.797.617

17.893.044

 31ديسمبر 2016م

727.818.069

818.013.846

18.678.917

 1يناير 2016م

727.818.069

778.292.485

20.829.487
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 31ديسمبر 2017م
أثاث

سيارات

أجهزة ومعدات

مصاعد ومكيفات مركزية

اإلجمالي

239.217.556

8.087.545

51.559.917

34.526.501

2.279.733.473

4.752.943

--

7.829.084

--

16.265.517

4.724.215

--

--

--

73.833.316

248.694.714

8.087.545

59.389.001

34.526.501

2.369.832.306

1.834.480

193.542

8.690.396

8.150.000

21.126.745

36.963.823

--

4.471.318

27.639.477

255.260.355

--

()57.500

()13.418.858

--

()16.623.108

287.493.017

8.223.587

59.131.857

70.315.978

2.629.596.298

165.845.426

7.488.516

18.631.694

26.062.575

637.430.125

11.353.704

325.006

7.831.318

402.809

55.134.636

177.199.130

7.813.522

26.463.012

26.465.384

692.564.761

12.626.685

106.113

8.528.428

2.358.353

64.065.745

--

()30.050

()13.314.991

--

()13.345.041

189.825.815

7.889.585

21.676.449

28.823.737

743.285.465

97.667.202

334.002

37.455.408

41.492.241

1.886.310.833

71.495.584

274.023

32.925.989

8.061.117

1.677.267.545

73.372.130

599.029

32.928.223

8.463.925

1.642.303.348
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 .6ممتلكات ومعدات ،بالصافي (يتبع)
اإلرتباطات الرأسمالية
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017م أبرمــت المجموعــة عقــوداً لشــراء ممتلــكات وآالت ومعــدات بمبلــغ  273.5مليــون
ريــال ســعودي (الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م مبلــغ  440مليــون ريــال ســعودي) وهــي تتعلــق بالعقــود المبرمــة
إلنشــاء فنــدق حــي الســفارات ومشــروع دراق (المرحلــة الثالثــة والرابعــة والخامســة) وفنــدق الجبيــل وتوســعة فنــدق مــكارم الريــاض
وتحســينات مــكارم أجيــاد مكــة.
فيما يلي مصروف االستهالك للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

تكلفة اإليرادات (إيضاح )18

60.438.397

51.442.187

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )19

3.627.348

3.692.449

64.065.745

55.134.636
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 .7مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ
فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 1يناير

375.977.222

216.779.541

180.527.383

إضافات خالل السنة

262.838.862

235.518.729

141.328.882

()255.260.355

()73.833.316

()105.076.724

--

()2.487.732

--

383.555.729

375.977.222

216.779.541

المحول إلى الممتلكات والمعدات (إيضاح )6
اإلطفاء
 31ديسمبر

تتمثــل المشــروعات الرأســمالية تحــت التنفيــذ كمــا فــي  31ديســمبر 2017م بصفــة أساســية فــي مشــروع دراق المرحلــة الثالثــة
والرابعــة والــذي بلــغ إجمالــي تكلفتهمــا حتــى ذلــك التاريــخ  61مليــون ريــال ســعودي (2016م 157 :مليــون ريــال ســعودي) .وســوف
يتــم اســتكمال المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع فــي النصــف األول مــن عــام 2018م باإلضافــة إلــى مشــروع تجديــد قريــة النخيــل بمبلــغ
 8.5مليــون ريــال ســعودي (2016م 51.7 :مليــون ريــال ســعودي) ومشــروع فنــدق حــي الســفارات بمبلــغ  220مليــون ريــال ســعودي
(2016م 63 :مليــون ريــال ســعودي).
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 .8استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
%

الرصيد االفتتاحي

إضافات

(خسائر)/أرباح خالل السنة

 1يناير 2016م
الشركة السعودية للخدمات الفندقية

70٪

42.183.719

--

2.808.140

الشركة السعودية للضيافة التراثية

25٪

--

15.937.500

--

شركة مكارم المعرفة للضيافة

50٪

10.700.000

--

--

شركة المدينة للفنادق المحدودة

50٪

5.757.056

--

--

شركة الخدمات التسويقية اإلعالمية

25٪

500.000

--

--

59.140.775

15.937.500

2.808.140

 31ديسمبر 2016م
الشركة السعودية للضيافة التراثية

25٪

15.937.500

--

--

شركة مكارم المعرفة للضيافة

50٪

10.700.000

--

()843.398

شركة المدينة للفنادق المحدودة

50٪

5.026.358

--

()884.069

شركة الخدمات التسويقية اإلعالمية

25٪

500.000

--

--

32.163.858

--

()1.727.467

 31ديسمبر 2017م
الشركة السعودية للضيافة التراثية

25٪

15.937.500

--

()3.845.020

شركة مكارم المعرفة للضيافة

50٪

9.856.602

--

()316.897

شركة المدينة للفنادق المحدودة

50٪

4.142.289

--

--

شركة الخدمات التسويقية اإلعالمية

25٪

500.000

--

--

30.436.391

--

()4.161.917
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التحول إلى شركة تابعة

حصة المجموعة في الخسائر غير المحققة

توزيعات أرباح

الرصيد الختامي

()43.191.859

--

()1.800.000

--

--

--

--

15.937.500

--

--

--

10.700.000

--

()730.698

--

5.026.358

--

--

--

500.000

()43.191.859

()730.698

()1.800.000

32.163.858

--

--

--

15.937.500

--

--

--

9.856.602

--

--

--

4.142.289

--

--

--

500.000

--

--

--

30.436.391

--

--

--

12.092.481

--

--

--

9.539.705

--

--

--

4.142.289

--

--

--

500.000

--

--

--

26.274.475
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 .9المخزون
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

مستلزمات التشغيل

6.047.033

9.394.566

2.771.064

بياضات ومفروشات

5.377.249

4.946.064

7.054.773

الصيني والفضيات

3.761.364

4.346.500

6.655.055

أدوات ومعدات المطبخ

3.319.520

3.097.612

4.650.128

أغذية ومشروبات

2.694.332

2.444.781

2.645.145

قطع غيار

2.185.788

2.057.009

3.796.680

425.063

610.957

1.273.696

23.810.349

26.897.489

28.846.541

()11.909

()300.754

()533.942

23.798.440

26.596.735

28.312.599

أدوات كتابية ومطبوعات

مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 1يناير

300.754

533.942

1.016.531

المكون خالل السنة (إيضاح )18

905.510

610.000

1.249.558

()1.194.355

()843.188

()1.732.147

11.909

300.754

533.942

شطب مخزون متقادم
 31ديسمبر
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 .10ذمم مدينة تجارية
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

ذمم مدينة تجارية

101.565.205

83.976.921

90.734.721

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()17.251.813

()17.229.912

()18.487.410

84.313.392

66.747.009

72.247.311

فيما يلي ملخصاً لحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

 1يناير

17.229.912

18.487.410

10.613.996

المكون خالل السنة ( إيضاح )19

1.294.052

1.478.478

8,510,791

مخصصات انتفى الغرض منها (إيضاح )20

()973.222

()2.511.957

--

شطب ديون مشكوك في تحصيلها

()298.929

()224,019

()637.377

17.251.813

17.229.912

18.487.410

 31ديسمبر

فيما يلي تفاصيل كيفية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
متأخرة وغير منخفضة القيمة
اإلجمالي

 0إلى  60يوم

 90 – 61يوم

 365 – 91يوم

 2 – 1سنة

 3 – 2سنة

أكثر من  3سنوات

المخصص
2017م

17.251.813

169.251

315.448

1.509.224

2.914.198 1.805.030

10.538.662

2016م

17.229.912

169.037

315.049

1.507.308

2.910.498 1.802.738

10.525.282

ذمم مدينة تجارية
2017م

9.385.812 44.400.362 101.565.205

5.895.646 6.922.260 19.406.248

15.554.877

2016م

7.245.433

5.402.848 10.450.940 13.960.752

14.467.062

32.449.886 83.976.921
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 .11أطراف ذات عالقة
تتعامــل المجموعــة فــي ســياق معامالتهــا االعتياديــة مــع األطــراف ذات العالقــة المذكــورة أدنــاه .وتتــم هــذه المعامــات وفقــاً
للشــروط المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة .وتتمثــل المعامــات فــي الخدمــات المتبادلــة بيــن المنشــآت.
وفيما يلي بيان بمبلغ المعامالت والرصيد الناتج عنها:

 11.1مستحق من أطراف ذات عالقة
العالقة

طبيعة المعاملة

فندق مكارم أم القرى

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

شركة مكارم المعرفة

شركة شقيقة

أتعاب فنية

الجزيرة بدر

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

الشركة السعودية للضيافة التراثية

شركة زميلة

أتعاب فنية

فندوق مكارم منى

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

فندق مكارم البيت

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

شركة أصيلة لالستثمار

شركة شقيقة

إيجار

 11.2مستحق إلى أطراف ذات عالقة
العالقة

طبيعة المعاملة

شركة المدينة المحدودة

شركة زميلة

مدفوعات باإلنابة

مجمع دور الياسمين

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

مجمع ريزيدنس االندلس

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

مجمع ريزيدنس الروضه

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

مجمع المعذر

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

فندق مكارم البيت

شركة شقيقة

أتعاب نظام وإدارة

يتــم تســوية األرصــدة أعــاة نقــداً خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ التقريــر .لــم يتــم إثبــات أي مصــروف فــي الســنة الحاليــة أو الســنة
الســابقة للديــون المعدومــة أو المشــكوك فــي تحصيلهــا فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة.
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الرصيد

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

1.730.442

10.305.666

225.752

2.568.033

78.743

1.024.330

1.090.109

20.554.162

3.004.581

891.781

586.057

1.147.860

480.733

978.305

868.171

909.234

1.958.617

167.084

286.846

295.904

260.000

--

266.892

--

--

931.023

--

63.129

--

--

400.000

400.000

--

--

--

21.757.752

6.837.765

2.134.599

الرصيد

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

895.959

1.825.027

13.327.063

13.327.063

2.960.235

1.786.389

--

1.786.389

--

--

988.023

659.815

1.330.281

256.986

--

1.850.927

545.517

158.331

125.550

545.518

715.840

862.460

84.084

1.607.549

2.273.114

--

2.962.225

--

2.847.223

4.107.424

16.686.148

18.164.371

9.886.291
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 11.3المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا
مزايا موظفين قصيرة األجل
مزايا إنتهاء الخدمة

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

4.941.356

4.777.331

609.417

506.786

5.550.773

5.284.117

 .12مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

مساهمات عقارية

5.383.841

5.383.841

5.383.841

إيجارات مدفوعة مقدماً

4.504.178

4.445.939

4.099.634

تأمينات مدفوعة مقدماً

3.517.700

2.854.100

2.844.519

سلف وعهد عاملين

2.174.060

1.436.353

2.178.632

قروض موظفين

666.500

1.252.831

1.429.421

دفعات مقدمة لموردين

213.162

8.468.567

4.061.484

3.405.227

3.290.523

1.408.923

19.864.668

27.132.154

21.406.454

أخرى

 .13النقد وما في حكمه
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

ودائع قصيرة األجل *

100.042.457

100.425.585

115.825.331

أرصدة لدى البنك

52.645.040

87.570.257

93.870.651

نقد في الصندوق

519.400

464.200

484.100

153.206.897

188.460.042

210.180.082

* تتمثــل الودائــع قصيــرة األجــل فــي ودائــع المرابحــة لــدى البنــوك التجاريــة وفقــاً لمعــدل عائد يبلــغ  .1.2٪يتراوح معدل االســتحقاق
لهــذه الودائــع بيــن  30إلــى  90يوماً .
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 .14القروض
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

المطلوبات غير المتداولة:
432.258.650

قرض بنكي مضمون

283.392.860

188.923.680

المطلوبات المتداولة:
قرض بنكي مضمون

37.491.064

31.500.000

9.294.281

469.749.714

314.892.860

198.217.961

جدول شروط وأحكام السداد

وفيما يلي شروط وأحكام القروض القائمة:

الرصيد في  1يناير 2017م

العملة

المعدل

القيمة اإلسمية

الرصيد في  1يناير 2017م

القيمة الدفترية

سنة االستحقاق

314.892.860

متحصالت خالل السنة:
قرض بنكي مضمون

سايبور  +أسعار
ريال
سعودي فائدة متفق عليها

318.900.000

272.098.471

2024م

السداد:
بنوك محلية
الرصيد في  31ديسمبر 2017م

سايبور  +أسعار
ريال
سعودي فائدة متفق عليها

()117.241.618

()117.241.618

--

469.749.714

للمجموعــة قــرض بنكــي مضمــون فــي شــكل تمويــل وبيــع آجــل ومرابحــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا  771.9مليــون ريــال ســعودي
(2016م 371.9 :مليــون ريــال ســعودي) بمعــدل مرابحــة متغيــر .إن هــذا التمويــل مضمــون بســندات ألمــر صــادرة لكامــل مبلــغ
التمويــل لــدى أحــد البنــوك التجاريــة والتنــازل عــن المتحصــات مــن إيجــار مشــروع داراق (المرحلــة الثانيــة والثالثــة) بقيمــة ســنوية
 42.6مليــون ريــال ســعودي مــع خطــاب التعهــد بالتنــازل عــن متحصــات العقــد الــذي أصــدر البنــك بموجبــه خطابــات الضمــان و/أو
خطــاب ضمــان نهايئــة – دفعــة مقدمــة.
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 .15مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

صافي مصروفات المنافع المثبتة في الربح أو الخسارة
تكلفة الخدمة الحالية

3.843.871

8.369.259

تكلفة الفائدة

1.849.396

1.828.164

صافي مصروفات المنافع

5.693.267

10.197.423

حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:
50.807.190

الرصيد في  1يناير 2016م
تكلفة الفائدة

1.828.164

تكلفة الخدمة الحالية

8.369.259

خسائر اكتوارية

1.588.111

منافع مدفوعة

()7.035.677

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

55.557.047

تكلفة الفائدة

1.849.396

تكلفة الخدمة الحالية

3.843.871

خسائر اكتوارية

()3.749.477

منافع مدفوعة

()3.317.901

الرصيد في  31ديسمبر 2017م

54.182.936

كانت الفرضيات اإلكتوارية الهامة المستخدمة في تحديد مكافأة منافع إنتهاء خدمات الموظفين كالتالي:

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

كما في 1يناير 2016م

2.9٪

3.35٪

3.5٪

3٪

3٪

3٪
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يعــرض الجــدول أدنــاه تحليــل الحساســية لفرضيــة التغيــر فــي معــدل زيــادة الرواتــب لمطلوبــات مكافــأة إنهــاء خدمــات الموظفيــن
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و2016م وكمــا فــي  1ينايــر 2016م:
الرواتب

الفرضيات
زيادة بنسبة 1٪
ريال سعودي

نقص بنسبة 1٪
ريال سعودي

مكافأة نهاية الخدمة كما في  31ديسمبر 2017م

54.724.765

53.641.107

مكافأة نهاية الخدمة كما في  31ديسمبر 2016م

56.112.617

55.001.477

مكافأة نهاية الخدمة كما في  1يناير 2016م

51.315.262

50.299.118

تــم إجــراء تحليــل الحساســية أعــاه علــى أســاس طريقــة اســتنباط التأثيــر علــى مكافــأة نهايــة الخدمــة نتيجــة للتغيــرات المعقولــة فــي
الفرضيــات الرئيســية التــي حدثــت فــي نهايــة فتــرة التقريــر .يســتند تحليــل الحساســية إلــى التغيــر فــي افتــراض جوهــري مــع بقــاء جميــع
الفرضيــات األخــرى ثابتــة .إن تحليــل الحساســية قــد ال يمثــل التغيــر الفعلــي فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة حيــث أنــه مــن غيــر المحتمــل
حــدوث تغييــرات فــي الفرضيــات بمعــزل عــن بعضهــا البعــض.

 .16مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

إيرادات محصلة مقدماً

58.403.467

49.242.639

32.936.766

محتجزات حسن تنفيذ

21.526.674

18.589.072

18.264.783

مرتبات ومزايا عاملين مستحقة

21.884.561

24.178.957

23.257.237

مستحق لجهات حكومية

14.535.138

6.047.540

9.186.651

إيجارات مستحقة

12.788.034

7.409.950

8.948.616

أتعاب إدارة مستحقة لشركات تشغيل عالمية

8.349.196

4.795.612

2.137.610

مصروفات خدمات مستحقة

3.531.995

3.008.119

2.226.096

أخرى

4.148.646

2.174.413

2.940.051

145.167.711

115.446.302

99.897.810
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 .17الموقف الزكوي
تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقديــم إقراراتهــا الزكويــة بصــورة مســتقلة بنــاءاً علــى القوائــم الماليــة الخاصــة بــكل شــركة ،وعليــه
يتــم تحديــد الوعــاء الزكــوي واحتســاب الــزكاة للشــركة وكل مــن شــركاتها التابعــة بصــورة مســتقلة ،ويتــم إظهــار إجمالــي الــزكاة
المقــدرة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة للمجموعــة.
وقــد قامــت شــركة دور للضيافــة بإنهــاء موقفهــا الزكــوي مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (الهيئــة) للســنوات حتــى  31ديســمبر
2009م ،وقدمــت إقراراتهــا الزكويــة للســنوات حتــى 2016م وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا وال تــزال بانتظــار الحصــول علــى
ربــوط الهيئــة النهائيــة.

الوعاء الزكوي

فيما يلي بيان الوعاء الزكوي المستقل لشركة دور للضيافة كما في  31ديسمبر 2017م:
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

صافي الربح الدفتري (ا) ويعدل بما يلي:

95.931.345

116.071.497

المخصصات المكونة خالل العام

2.392.866

8.695.420

()29.134.370

()31.266.889

69.189.841

93.500.028

رأس المال

1.000.000.000

1.000.000.000

احتياطيات

643.002.490

643.002.490

األرباح المبقاة

143.983.184

147.086.755

قروض طويل األجل

314.892.860

314.892.860

دائنو توزيعات أرباح

45.301.426

47.387.944

مخصصات

42.532.990

49.020.584

2.258.902.791

2.294.890.661

()1.454.516.711

()1.293.666.818

مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

()373.870.623

()321.843.747

توزيعات أرباح

()86.800.000

()75.978.544

استثمارات

()480.980.385

()485.071.345

()2.396.167.719

(2,176,560,454

()137.264.928

118.330.207

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر

69.189.841

118.330.207

الزكاة المستحقة بواقع 2.5٪

1.729.746

2.958.255

أرباح شركات تابعة
وعاء الزكاة (أ)

يضاف:

يخصم:

ممتلكات ومعدات

وعاء الزكاة (ب)

157

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير

17.917.222

17.343.025

المكون خالل السنة

1.788.496

3.003.255

زكاة محولة من شركات تابعة

3.276.624

1.980.656

المسدد في خالل السنة

()7.864.480

()4.409.714

 31ديسمبر

15.117.862

17.917.222

 .18تكلفة اإليرادات
31ديسمبر2017م

 31ديسمبر 2016م

رواتب وما في حكمها

137.219.998

142.487.548

استهالك (إيضاح )6

60.438.397

51.442.187

أغذية ومشروبات

38.503.209

39.155.987

مستلزمات تشغيل

31.891.958

32.169.125

كهرباء وماء وزراعة وهاتف

20.534.120

23.555.414

أتعاب خدمات وتشغيل

15.498.222

16.727.957

إيجارات

14.346.914

12.483.128

أنشطة ترويجية

13.637.379

10.899.948

إصالح وصيانة

10.809.497

11.161.932

عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

4.606.778

4.209.959

تأمين

1.651.095

1.442.937

أمن وحراسة

982.118

1.281.986

مخصص مخزون بطيء الحركة ( إيضاح )9

905.510

610.000

تدريب

419.100

794.128

أخرى

1.648.319

3.694.443

353.092.614

352.116.679
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 .19مصروفات عمومية وإدارية
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

رواتب وما في حكمها

18.301.095

19.958.440

استهالك (إيضاح )6

3.627.348

3.692.449

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التنفيذية

2.350.000

1.800.000

اشتراكات

2.218.061

1.916.355

أتعاب خدمات مهنية واستشارات

1.871.153

2.940.603

ضيافة

1.736.247

1.035.145

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح )10

1.294.052

1.478.478

تأمين

509.213

375.566

كهرباء وماء وهاتف

408.696

395.360

نظافة وصيانة

173.775

229.311

مصروفات ترفيه

120.000

120.000

أخرى

889.788

4.180.126

33.499.428

38.121.833

 .20إيرادات أخرى
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

3.079.388

--

مخصص انتفى الغرض منه (إيضاح )10

973.222

2.511.957

إيجار مساحات مكتبية

620.000

478.943

أخرى

505.697

518.664

5.178.307

3.509.564
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 .21االحتياطيات
 21.1االحتياطي النظامي
وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات الســعودي الســابق ،يتعيــن علــى الشــركة أن تجنــب فــي كل ســنة  10٪مــن
أرباحهــا الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي  30٪مــن رأس المــال.

 21.2االحتياطي االتفاقي
وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة يتــم تجنيــب  5٪مــن صافــي الربــح الســنوي لتكويــن احتياطــي اتفاقــي وقــد تــم إيقــاف هــذا
التجنيــب لحســاب االحتياطــي االنفاقــي حيــث بلــغ الرصيــد  10٪مــن رأس المــال وفقــاً للنظــام األساســي للشــركة.

 .22إدارة رأس المال
تتمثــل سياســة المجموعــة فــي االحتفــاظ بقاعــدة قويــة لــرأس المــال بغــرض الحفــاظ علــى ثقــة المســتثمر والدائــن والســوق وكذلــك
لضمــان التطويــر المســتقبلي لألعمال.
تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال مــن خــال اســتخدام نســبة "صافــي الديــن المعــدل" إلــى "حقــوق الملكيــة المعدلــة" .ولهــذا
الغــرض ،يتــم تحديــد صافــي الديــن المعــدل علــى أنــه القــروض والذمــم الدائنــة والمســتحق إلــي أطــراف ذات عالقــة (كمــا يظهــر فــي
قائمــة المركــز المالــي) ناقصــاً النقــد ومــا فــي حكمــه .تتألــف حقــوق الملكيــة المعدلــة مــن كافــة مكونــات حقــوق الملكيــة.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

قروض

469.749.714

314.892.860

ذمم دائنة تجارية

34.644.795

21.338.692

مستحق إلي اطراف ذات عالقة

16.686.148

18.164.371

521.080.657

354.395.923

()153.206.897

()188.460.042

367.873.760

165.935.881

1.825.231.594

1.815.751.067

20٪

9٪

ناقصاً  :النقد وما في حكمه
صافي الدين
إجمالي حقوق الملكية
نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة
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 .23األدوات المالية
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سياسات وأهداف إدارة مخاطر
األدوات المالية
تخضــع المجموعــة لمخاطــر ماليــة مختلفــة بســبب أنشــطتها
وتشــمل :مخاطــر الســوق (وتشــمل مخاطــر العمــات ومخاطــر
القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار الفائــدة) والمخاطــر
اإلئتمانيــة ومخاطــر الســيولة .ويركــز البرنامــج الكلــي إلدارة
المخاطــر للمجموعــة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالتطــورات التــي
تطــرأ علــى األســواق الماليــة ،ويقــوم بالتقليــل مــن اآلثــار الســلبية
المحتملــة علــى األداء المالــي للمجموعــة.
إن اإلدارة العليــا هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر .تتكــون
األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة من
النقــد ومــا فــي حكمــه واالســتثمارات والذمــم المدينــة التجاريــة
والمســتحق مــن أو إلــى األطــراف ذات العالقــة والمدفوعــات
مقدمــاً والموجــودات المتداولــة األخــرى وتمويــات المرابحــة
والذمــم الدائنــة التجاريــة والمصروفــات المســتحقة والمطلوبات
المتداولــة األخــرى .يتــم اإلفصــاح عــن طــرق اإلثبــات المحــددة
المتبعــة فــي السياســات المحاســبية المتعلقــة بــكل بنــد .تتــم
مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتــدرج بالصافــي فــي
قائمــة المركــز المالــي الموحــدة عنــد وجــود حــق قانونــي ملــزم
بمقاصــة المبالــغ المســجلة أو عندمــا يكــون لــدى المجموعــة نيــة
للتســوية علــى أســاس الصافــي ،أو إثبــات الموجــودات وتســوية
المطلوبــات فــي آن واحــد.

مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي أن تؤثــر التغيــرات فــي أســعار الســوق مثــل
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة ومعــدالت االفائــدة وأســعار
األســهم علــى دخــل المجموعــة أو قيمــة مقتنياتهــا مــن األدوات
الماليــة .إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو إدارة ومراقبــة
التعــرض لمخاطــر الســوق ضمــن حــدود مقبولــة ،مــع تحســين
العائــد.

مخاطر العملة
إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات
الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صرف العمــات األجنبية .إن
معظــم معامــات المجموعــة هــي بالريـــال الســعودي والــدوالر
األمريكــي .الريــال الســعودي مربــوط بالــدوالر األمريكــي.
تقــوم اإلدارة بمراقبــة التقلبــات فــي أســعار العمــات عــن كثــب
وبنــاء علــى خبرتهــا ,وردود فعــل الســوق ال
وبشــكل مســتمر.
ً
تعتقــد اإلدارة أنــه مــن الضــروري التغطيــة ضــد مخاطــر العمــات
األجنبيــة حيــث أن معظــم مخاطــر العمــات األجنبيــة محــدودة
نســبيا فــى المــدى المتوســط.
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مخاطر أسعار الفائدة
تتمثــل مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار
الفائــدة فــي التعــرض لمختلــف المخاطــر المرتبطــة بأثــر التقلبــات
فــي أســعار الفائــدة الســائدة علــى المركــز المالــي للمجموعــة
وتدفقاتهــا النقديــة .تتعــرض المجموعــة بشــكل رئيســي لمخاطــر
أســعار الفائــدة نتيجــة للقــروض البنكيــة .تديــر المجموعــة
تكاليفهــا التمويليــة مــن خــال تحســين الســيولة المتاحــة والحــد
مــن اإلقتــراض.

مخاطر اإلئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم قــدرة الطــرف اآلخــر علــى
الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أدوات ماليــة او عقــود عمــاء ممــا
يــؤدي لخســارة ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر اإلئتمــان مــن
النقــد ومــا فــي حكمــه ،الذمــم المدينــة والمســتحق مــن أطــراف
ذات عالقــة.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

النقد وما في حكمه

153.206.897

188.460.042

210.180.082

ذمم مدينة تجارية

84.313.392

66.747.009

72.247.311

مستحق من أطراف ذات عالقة

21.757.752

6.837.765

2.134.599

259.278.041

262.044.816

284.561.992

الذمم المدينة التجارية
يتــم إدارة مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــاء وفقــاً للسياســة
التــي تتبعهــا المجموعــة وكذلــك اإلجــراءات والضوابــط الرقابيــة
المتعلقــة بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــاء .يتــم تقييــم
الجــودة اإلئتمانيــة للعمــاء علــى أســاس تصنيفــات ائتمانيــة
شــاملة وكذلــك الحــدود اإلئتمانيــة الفرديــة المحــددة وفقــاً لهذا
التقييــم .تقــوم المجموعــة بقيــاس الذمــم المدينــة التجاريــة بعــد
خصــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا .تســتخدم
المجموعــة مخطــط احتمــاالت لحســاب مخصــص الديــون
المشــكوك فــي تحصيلهــا.
أكثــر مــن  36٪مــن عمــاء المجموعــة هــي شــركات ،وتــم اثبــات
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مقابــل هــؤالء العمــاء بمبلــغ
 3.381.588ريــال ســعودي.
وعنــد مراقبــة مخاطــر االئتمــان للعمــاء ،يتــم تجميــع العمــاء
وفقــاً لقدرتهــم االئتمانيــة بمــا فــي ذلــك مــا إذا كانــوا أفــراداً أو
شــركات وموقعهــم الجغرافــي والصناعــة وتاريــخ التعامــل مــع
المجموعــة ووجــود صعوبــات ماليــة ســابقة .قامــت المجموعــة
بتكويــن مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــة الــذي يمثــل تقديرهــا
للخســائر المتكبــدة فيمــا يتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة
واألخــرى (إيضــاح .)10
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 .23األدوات المالية (يتبع)
مخاطر السيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة .تنتــج مخاطــر
الســيولة عنــد عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا
بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال التســهيالت اإلئتمانيــة التــي تلتــزم المجموعــة بهــا وذلــك للوفــاء بالتزاماتهــا
المســتقبلية حيــن حلولهــا.
تهــدف المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى تــوازن بيــن اســتمرارية ومرونــة التمويــل مــن خــال اســتخدام الســحوبات البنكيــة علــى
المكشــوف والقــروض البنكيــة.
يلخص الجدول التالي معلومات استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
 3إلى  12شهراً

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

 31ديسمبر 2017م
قروض

37.491.064

432.258.650

469.749.714

ذمم دائنة تجارية

34.644.795

-

34.644.795

مستحق إلى اطراف ذات عالقة

16.686.148

-

16.686.148

88.822.007

432.258.650

521.080.657

 3إلى  12شهراً

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

قروض

31.500.000

283.392.860

314.892.860

ذمم دائنة تجارية

21.338.692

-

21.338.692

مستحق إلى اطراف ذات عالقة

18.164.371

-

18.164.371

71.003.063

283.392.860

354.395.923

 3إلى  12شهراً

 1إلى  5سنوات

اإلجمالي

قروض

9.294.281

188.923.680

198.217.961

ذمم دائنة تجارية

14.770.828

--

14.770.828

مستحق إلى اطراف ذات عالقة

9.886.291

--

9.886.291

33.951.400

188.923.680

222.875.080

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

163

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

 .23األدوات المالية (يتبع)
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي هــي القيمــة التــي ســيتم اســتالمها مقابــل بيــع أصــل مــا أو دفعهــا مقابــل تحويــل التــزام مــا ضمــن معاملــة
منتظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .وبموجــب تعريــف القيمــة العادلــة ،فإنهــا تمثــل االفتــراض بــأن الشــركة
مســتمرة فــي أعمالهــا وال يوجــد أي نيــة أو متطلــب لتحجيــم أعمالهــا بشــكل جوهــري أو القيــام بمعاملــة بشــروط معاكســة.
يعرض الجدول التالي مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

الموجودات المالية

7.000.000

7.000.000

46.241.691

7.000.000

7.000.000

46.241.691

84.313.392

66.747.009

72.247.311

مستحق من أطراف ذات عالقة

21.757.752

6.837.765

2.134.599

إجمالي الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

106.071.144

73.584.774

74.381.910

إجمالي الموجودات المالية المتداولة

106.071.144

73.584.774

74.381.910

7.000.000

7.000.000

46.241.691

113.071.144

80.584.774

120.623.601

الموجودات المالية المصنفة متاحه للبيع:
استثمارات متاحة للبيع*

إجمالي الموجودات المالية المصنفة متاحه للبيع

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
ذمم مدينة تجارية

إجمالي الموجودات المالية غير المتداولة
إجمالي الموجودات المالية

* تتمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي أوراق ماليــة غيــر مدرجــة بمبلــغ  7.000.000ريــال ســعودي مســجلة بالتكلفــة ناقصــاً
اإلنخفــاض فــي القيمــة ،وذلــك بســبب عــدم وجــود ســوق نشــطة لــأوراق الماليــة.
 31ديسمبر 2017م

 31ديسمبر 2016م

 1يناير 2016م

المطلوبات المالية

34.644.795

21.338.692

14.770.828

قروض

469.749.714

314.892.860

198.217.961

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

16.686.148

18.164.371

9.886.291

إجمالي المطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

521.080.657

354.395.923

222.875.080

إجمالي المطلوبات المالية المتداولة

88.822.007

71.003.063

33.951.400

إجمالي المطلوبات المالية غير المتداولة

432.258.650

283.392.860

188.923.680

إجمالي المطلوبات المالية

521.080.657

354.395.923

222.875.080

المطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
ذمم دائنة تجارية

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالتكلفة المطفآه ال تختلف جوهرياً عن قيمتها العادلة.
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 .24شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
كمــا هــو مبيــن فــي (إيضــاح )2تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .عنــد إعــداد قائمــة
المركــز المالــي االفتتاحيــة الموحــدة علــى أســاس المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،قامــت المجموعــة بتعديــل المبالــغ المدرجــة
ســابقاً فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المعــدة وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن (المعاييــر المحاســبية الســابقة) .فيمــا يلــي الجــداول وااليضاحــات التــي تبيــن األثــر علــى
المركــز المالــي واألداء المالــي للمجموعــة نتيجــة التحــول مــن تطبيــق المعاييــر المحاســبية الســابقة إلــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة.

 24.1تسويات قائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في  1يناير
2016م (تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية)
األرصدة وفقاً للمعايير
المحاسبية السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

الموجودات
1.648.075.221

()5.771.873

1.642.303.348

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

216.779.541

--

216.779.541

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

32.163.858

--

32.163.858

استثمارات متاحة للبيع

46.241.691

--

46.241.691

1.943.260.311

()5.771.873

1.937.488.438

مخزون

28.312.599

--

28.312.599

ذمم مدينة تجارية

72.247.311

--

72.247.311

مستحق من أطراف ذات عالقة

2.134.599

--

2.134.599

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

21.406.454

--

21.406.454

نقد وما في حكمه

210.180.082

--

210.180.082

الموجودات المتداولة

334.281.045

--

334.281.045

إجمالي الموجودات

2.277.541.356

()5.771.873

2.271.769.483

الموجودات غير المتداولة
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األرصدة وفقاً للمعايير
المحاسبية السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
1.000.000.000

--

1.000.000.000

رأس المال
إحتياطي نظامي

500.000.000

--

500.000.000

إحتياطي اتفاقى

143.002.490

--

143.002.490

6.073.039

--

6.073.039

147.086.755

()6.630.136

140.456.619

1.796.162.284

()6.630.136

1.789.532.148

38.032.479

()84.737

37.947.742

1.834.194.763

()6.714.873

1.827.479.890

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
القروض طويلة األجل – الجزء غير المتداول

188.923.680

--

188.923.680

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

49.864.190

943.000

50.807.190

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

238.787.870

943.000

239.730.870

المطلوبات المتداولة
القروض طويلة األجل  -الجزء المتداول

9.294.281

--

9.294.281

ذمم دائنة تجارية

14.770.828

--

14.770.828

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

9.886.291

--

9.886.291

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

99.897.810

--

99.897.810

دائنوا توزيعات أرباح

53.366.488

--

53.366.488

مخصص الزكاة

17.343.025

--

17.343.025

إجمالي المطلوبات المتداولة

204.558.723

--

204.558.723

إجمالي المطلوبات

443.346.593

--

444.289.593

2.277.541.356

()5.771.873

2.271.769.483

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 .24شرح كيفية التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (يتبع)
 24.2تسويات قائمة المركز المالي وحقوق الملكية كما في  31ديسمبر 2016م:
األرصدة وفقاً للمعايير
المحاسبية السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
1.683.442.227

()6.174.682

1.677.267.545

ممتلكات ومعدات ،بالصافي
مشروعات رأسمالية تحت التنفيذ

375.977.222

--

375.977.222

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

30.436.391

--

30.436.391

استثمارات متاحة للبيع

7.000.000

--

7.000.000

2.096.855.840

()6.174.682

2.090.681.158

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون

26.596.735

--

26.596.735

ذمم مدينة تجارية

66.747.009

--

66.747.009

مستحق من أطراف ذات عالقة

6.837.765

--

6.837.765

مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

27.132.154

--

27.132.154

نقد وما في حكمه

188.460.042

--

188.460.042

إجمالي الموجودات المتداولة

315.773.705

--

315.773.705

2.412.629.545

()6.174.682

2.406.454.863

إجمالي الموجودات
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األرصدة وفقاً للمعايير
المحاسبية السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
1.000.000.000

--

1.000.000.000

رأس المال
إحتياطي نظامي

500.000.000

--

500.000.000

إحتياطي اتفاقى

143.002.490

--

143.002.490

أرباح مبقاة

143.983.184

()8.527.380

135.455.804

1.786.985.674

()8.527.380

1.778.458.294

37.471.187

()178.414

37.292.773

1.824.456.861

()8.705.794

1.815.751.067

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء غير المتداول

283.392.860

--

283.392.860

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

53.025.935

2.531.112

55.557.047

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

336.418.795

2.531.112

338.949.907

المطلوبات المتداولة
قروض طويلة األجل  -الجزء المتداول

31.500.000

--

31.500.000

ذمم دائنة تجارية

21.338.692

--

21.338.692

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

18.164.371

--

18.164.371

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

115.446.302

--

115.446.302

دائنوا توزيعات أرباح

47.387.302

--

47.387.302

مخصص الزكاة

17.917.222

--

17.917.222

إجمالي المطلوبات المتداولة

251.753.889

--

251.753.889

إجمالي المطلوبات

588.172.684

2.531.112

590.703.796

2.412.629.545

()6.174.682

2.406.454.863

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

168

شركة دور للضيــافـة | الـتـقـريــر السنــوي لعام 2017

 24.3تسوية قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
المعايير المحاسبية
السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

إيرادات الضيافة

424.924.485

--

424.924.485

إيرادات اإليجار

66.668.698

--

66.668.698

أتعاب اإلدارة

7.619.595

--

7.619.595

إجمـالـي اإليـرادات

499.212.778

--

499.212.778

تكلفة اإليرادات

()351.713.870

()402.809

()352.116.679

مجمل الربح

147.498.908

()402.809

147.096.099

إيرادات أخرى

3.509.564

--

3.509.564

مصروفات بيع وتسويق

()1.509.105

--

()1.509.105

مصروفات عمومية وإدارية

()36.321.833

()1.800.000

()38.121.833

أرباح محققة من بيع استثمار في أوراق مالية
محتفظ بها للمتاجرة

6.917.327

--

6.917.327

الحصة في خسائر شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

()1.727.467

--

()1.727.467

ربح التشغيل

118.367.394

()2.202.809

116.164.585

إيرادات تمويلية

1.047.679

--

1.047.679

مصروفات تمويلية

()1.140.767

--

()1.140.767

الربح قبل الزكاة

118.274.306

()2.202.809

116.071.497

الزكاة

()4.983.911

--

()4.983.911

ربح السنة

113.290.395

()2.202.809

111.087.586

الربح العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
ربح السنة

113.696.429

()2.201.566

111.494.863

()406.034

()1.243

()407.277

113.290.395

()2.202.809

111.087.586

ربحية السهم:
ربحية السهم األساسي والمخفض (ريال سعودي)

1.13

()0.004

1.11
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 24.3تسوية قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م

ربح السنة

المعايير المحاسبية
السابقة

أثر التحول إلى المعايير
الدولية للتقارير المالية

المعايير الدولية للتقارير
المالية

111.490.395

()402.809

111.087.586

الخسارة الشاملة األخرى

بنود سيعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة
استثمارات متاحة للبيع – التغير في القيمة
العادلة

()6.073.039

بنود لن يعاد تصنيفها الحقاً إلي الربح أو الخسارة

خسائر إكتوارية من إعادة قياس مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين

--

()6.073.039

--

()1.588.112

()1.588.112

الخسارة الشاملة األخرى

()6.073.039

()1.588.112

()7.661.151

إجمالي الدخل الشامل

105.417.356

()1.990.921

103.426.435

إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مساهمي الشركة

حقوق الملكية غير المسيطرة

105.823.390

()1.897.244

103.926.146

()406.034

()93.677

()499.711

105.417.356

()1.990.921

103.426.435
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 .24شرح كيفية التحول
إلى المعايير الدولية
للتقارير المالية (يتبع)

170

 .أمخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،المجموعــة تقــوم باحتســاب
التــزام مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامليــن علــى أســاس القيمــة
الحاليــة للمزايــا المقــررة التــي يســتحقها الموظــف فــي حالــة
تركــه العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .وفقــاً
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،يتــم احتســاب التكاليــف المتعلقــة بمكافــأة
نهايــة الخدمــة للعامليــن علــى أســاس التقييــم االكتــواري
باســتخدام طريقــة وحــدة الديــن المتوقعــة.
إن الفروقــات فــي مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامليــن وفقــاً
لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبين القانونييــن والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي تاريــخ
التحــول تــم اإلعتــراف بهــا مقابــل األربــاح المبقــاة.

.بفصل الممتلكات والمعدات إلى
مكوناتها الرئيسية
بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،تــم فصــل المبانــي
إلــى مكوناتهــا الرئيســية بغــرض اســتهالكها وفقــاً لمعــدل
أعمارهــا اإلنتاجيــة.
إن الفروقــات فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات
وفقــاً للمعاييــر المحاســبية الســابقة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر
الماليــة فــي تاريــخ التحــول تــم اإلعتــراف بهــا مقابــل األربــاح
المبقــاة.

 .جمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بموجــب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،تــم تحميــل قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة.

 .دقائمة التدفقات النقدية
كمــا فــي  1ينايــر 2016م ،لــم يكــن هنــاك فروقــات ماديــة بيــن
قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة والتــي تــم عرضهــا بموجــب
المعاييــر الدوليــة للتقارييــر الماليــة المعتمــدة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية وبموجــب معاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا
الصــارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
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 .25المطلوبات المحتملة
أصــدرت المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ  39.2مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2017م (2016م 36.8 :مليــون ريــال
ـاء نقديــاً .
ســعودي) ،وهــذه الخطابــات بــدون غطـ ً

 .26عقود اإليجار التشغيلية
المجموعة كمستأجر

بلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لاللغاء كما يلي:
2017م

2016م

 1يناير 2016م

خالل سنة

15.000.000

15.000.000

15.000.000

من سنة إلى خمس سنوات

21.000.000

15.000.000

15.000.000

أكثر من خمس سنوات

22.285.000

22.285.000

21.000.000

58.285.000

52.285.000

51.000.000

المجموعة كمؤجر

أبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار تجاريــة .تكــون فتــرة عقــود اإليجــار غيــر القابلــة لاللغــاء فتــرات متبيقــة مــن ســنة إلــى خمــس ســنوات.
تشــتمل جميــع العقــود علــى بنــد يمكــن المجموعــة مــن التعديــل المســتقبلي لاليجــار علــى أســاس ســنوي وفقــاً لشــروط الســوق
الســائدة.

بلغ الحد األدنى لمطلوبات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لاللغاء كما يلي:
2017م

2016م

 1يناير 2016م

--

--

9.200.000

من سنة إلى خمس سنوات

21.460.000

1.700.000

1.700.000

أكثر من خمس سنوات

14.000.000

--

--

35.460.000

1.700.000

10.900.000

خالل سنة

 .27اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  10جمادى اآلخرة 1439هـ (الموافق  26فبراير 2018م).
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لالستفسار يرجى التواصل
مع قسم عالقات المستثمرين
T: +966 11 481 6666 Ext. 500
E: IR@dur.sa
شركة دور للضيافة
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع مليار ريال
سجل تجاري1010010726 :
Dur Hospitality Co.
Diplomatic Quarter
P. O. Box 5500
Riyadh 11422, Saudi Arabia
T: +966 11 481 6666
F: +966 11 480 1666
www.dur.sa

172

