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كلــمـــة
مجلس
اإلدارة
السادة مساهمي شركة دور للضيافة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم
التقرير السنوي ألعمال ونشاطات
الشركة الرئيسية للعام المالي 2015م،
والقوائم المالية المنتهية في 12 / 31
2015 /م .وقد تم إعداد هذا التقرير
وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات
وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرتين من
هيئة السوق المالية في المملكة العربية
السعودية.
وأظهرت نتائج الشركة المالية التي
حققتها للعام المالي 2015م إيرادات
بلغت  533مليون ريال مسجلة بذلك
ارتفاعاً بنسبة  11%عن العام السابق
نتيجة تحسن تشغيل معظم منشآت
الشركة.
لقد شكل العام 2015م انعكاساً لمسيرة
أوال ثم
النجاح والعطاء بفضل من الله ً
بفضل جهود العاملين في شركة دور
للضيافة ،كما إن ما حققناه هذا العام
من إنجازات يدعونا لمواصلة تطبيق
رؤيتنا االستثمارية والتطويرية في قطاع
الضيافة والتي أثبتت نجاحها على مدار
األعوام الماضية بما تضمنته من روح
الشراكة والتميز في الخدمات واألعمال،
ونستكمل تطبيق استراتيجيتنا الطموحة
الستدامة النمو واالستمرار في زيادة
حصتنا السوقية.
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وقد حفل هذا العام بالعديد من
اإلنجازات ،من أهمها إطالق الهوية
الجديدة لعالمة دور التشغيلية "مكارم"
وهي العالمة الفندقية المتخصصة
بتقديم الضيافة السعودية األصيلة لزوار
المدن المقدسة ،ألنه من واجبنا كشركة
سعودية أن نقدم لضيوف الحرمين
الشريفين تجربة خاصة برحلتهم اإليمانية
وفق أعلى معايير الضيافة .كما شهد
هذا العام إعادة إطالق فندق هوليداي
ان تبوك ليكون ّأول ثمرات اتفاقية
التطوير االستراتيجية التي ُو ّقعت مع
مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية
 .IHGكما تم تدشين فندق مكارم أجياد
مكة بالهوية الجديدة والذي يضم 411
غرفة وأجنحة فاخرة وقاعـات اجتماعـات
ومطاعم لتتواكب مع الهوية الجديدة
لفنادق مكارم.
كذلك احتفلنا مع الهيئة العامة للطيران
المدني بتعزيز شراكتنا بتجديد اتفاقيتنا
المتمثلة في تشغيل فندق مطار الملك
خالد بمدينة الرياض لمدة  20عاماً ،
وستقوم الشركة بتطوير الفندق بالكامل
وزيادة طاقته االستيعابية باإلضافة إلى
تطوير المرافق المساندة التي تشمل
نادي صحي متكامل وتشغيل الفندق
بعد تطويره من خالل عالمة تجارية
عالمية.

وكجزء من الجهود المبذولة الستكمال
تطبيق توجهنا االستراتيجي المتمثل في
تطوير الفنادق ذات الثالث وأربع نجوم
في المدن التي تشهد طلباً متزايداً  ،فقد
تم االستحواذ على عدد من األراضي في
مدينتي جدة والهفوف كما تم استئجار
أرض من الهيئة الملكية للجبيل وينبع
في مدينة ينبع وذلك لغرض بناء فنادق
عليها.
أما على المستوى المؤسسي ،فقد
وضعت الشركة نصب أعينها استقطاب
الكوادر السعودية الواعدة وتأهيلها
وتدريبها حتى نجحنا بتوفيق الله في رفع
معدل السعودة ليصبح  33%هذا العام
مقارنة بنسبة  24%مع العام الماضي،
وذلك بالرغم من التحديات التي يواجهها
قطاع الضيافة في هذا الخصوص ،كما
حرصنا على توفير بيئة عمل تشجع على
اإلبداع واإلنجاز وتعزز من روح التعاون
والتواصل بين جميع الموظفين .وتزامناً
مع ذلك ،فقد تبنينا أفضل الممارسات
في عمليات االستثمار والتطوير ،وحققنا
تطوراً ملموساً في تحسين العمليات
واإلجراءات الداخلية بما يشمل تحديث
البنية التحتية لتقنية المعلومات وتطبيق
األنظمة التي تدعم األعمال،

ونحتفل هذا العام بمناسبة مرور  40عاماً
على تأسيس شركتنا دور للضيافة والتي
واكبت في مسيرتها التميز واإلبداع
وعاصرت نهضة وطننا وازدهاره خالل
العقود األربعة الماضية ،ونحن عازمون
على تنفيذ خططنا واستراتيجيتنا لتحقيق
مزيد من النجاحات خالل السنوات
ٍ
القادمة بمشيئة الله.
ختاماً يشرفنا أن نوجه جزيل شكرنا
وامتناننا لشركائنا األعزاء على والئهم
للشركة ولمساهمينا الكرام على دعمهم
المتواصل لنا ،وإلى كوادرنا المؤهلة على
إخالصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق
أهداف الشركة ،فما كان لكل هذه
اإلنجازات أن تتحقق لوال فضل الله
تعالى ،ثم تضافر جهود الجميع ،وسنبقى
نتطلع إلى استمرارية تطوير األداء
والكفاءة لتحقيق جميع أهداف الشركة
االستراتيجية.
والله ولي التوفيق،،،
مجلس اإلدارة
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أعضاء
مجلس اإلدارة

الدكتور /صالح بن علي الهذلول
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ  /ناصر بن محمد السبيعي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ

عضو مجلس اإلدارة (ممثل المؤسسة
العامة للتقاعد)

األستاذ /عبدالله بن محمد العبد الجبار

عضو مجلس اإلدارة (ممثل المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية)

المهندس /عبدالله بن محمد العيسى
رئيس مجلس اإلدارة

المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب

األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

نظــراً النتهــاء دورة المجلــس الماضيــة فــي
2015/12/31م فقــد تــم إعــادة انتخــاب أعضــاء
مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة التــي بــدأت اعتبــاراً
مــن 2016/01/01م ولمــدة ثــاث ســنوات وتــم
انتخــاب المهنــدس /فهــد بــن عبداللــه الشــريف
ـدال مــن
ممثـ ًـا لصنــدوق االســتثمارات العامــة بـ ً
األســتاذ /علــي بــن إبراهيــم العجــان .وبهــذه
المناســبة يــود مجلــس اإلدارة أن يســجل التقديــر
لســعادته نظيــر جهــوده خــال الفتــرة الماضيــة،
كمــا تمنــى المجلــس لعضــو مجلــس اإلدارة الجديــد
المهنــدس /فهــد بــن عبداللــه الشــريف التوفيــق
والســداد.
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9

رؤيتنا

أن نكـــون الشـــريك األفضـــل فـــي مجـــال
شـــامال االســـتثمار والتطويـــر
الضيافـــة
ً
والـتـشـغــيـ ــل الـفــنــدقـ ــي والـعـقـ ــاري ف ــي
المملكــة ،بمقاييــس عالميــة وروح محليــة.
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01

نبذة عن الشركة

دور للضيافة ،شركة رائدة متخصصة في مجال
الضيافة تأسست عام 1976م ،تتميز بسجلها
الحافل وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها على
مر العقود في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادق
والمجمعات السكنية في أنحاء المملكة العربية
السعودية.
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1-1
النشاط الرئيسي
للشركة

•اإلنشــاء والتملك واإلدارة والتشــغيل
واالســـتثمار والشـــراء والمشـــاركة
واالســـتئجار

واإليجـــار

للفنـــادق

المســـجد النبـــوي الشـــريف.

والمطاعم والموتيالت واالستراحات

•ممارس ــة كاف ــة األعم ــال األساس ــية

والســياحة والشــواطئ الخاصــة علــى

ومباش ــرة أوج ــه النش ــاط المختلف ــة

ومراكـــز الترفيـــه ووكاالت الســـفر

ت ــم تأس ــيس ش ــركة دور للضياف ــة باس ــمها الس ــابق (الش ــركة الس ــعودية
للفنـــادق والمناطـــق الســـياحية) كشـــركة مســـاهمة ســـعودية بموجـــب
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  1776بتاريــخ  18ذو الحجــة 1395هـــ (المرســوم
الملك ــي رق ــم م 69/بتاري ــخ  28رج ــب  1395هـــ) تح ــت الس ــجل التج ــاري
رق ــم  1010010726بتاري ــخ  6مح ــرم  1397هـــ والمس ــجل ف ــي مدين ــة
الري ــاض ،ويبل ــغ رأس م ــال الش ــركة ملي ــار ري ــال س ــعودي.

والمنشـــآت وتطويرهـــا وتقســـيمها

وتتمثل أغراض الشركة بحسب النظام األساسي باآلتي:

والتجاريــة والفندقيــة عليهــا وبيعهــا

اخت ــاف مس ــتوياتها وأحجامه ــا ف ــي

الم ــدن والط ــرق العام ــة والمناط ــق
الســـياحية.

والوس ــيطة الالزم ــة لتنفي ــذ وتجهي ــز

لألعم ــال س ــالفة الذك ــر بم ــا يت ــاءم

واألغ ــراض المخصص ــة م ــن أجله ــا.

ـال م ــن الخدم ــة
•تحقي ــق مس ــتوى ع ـ ٍ

•تمل ــك وش ــراء األراض ــي والعق ــارات

والخدمـــات المقدمـــة فـــي هـــذه

وفرزهـــا وإقامـــة المبانـــي الســـكنية

م ــع درجته ــا وذل ــك بالطريق ــة الت ــي

وإفراغهـــا أو تأجيرهـــا واســـتغاللها
بكافـــة طـــرق االســـتغالل وإدارة
العقـــارات لحســـاب الشـــركة أو
لحســـاب الغيـــر والقيـــام بأعمـــال

التشـــغيل والصيانـــة.
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• تقديـــم خدمـــات المعتمريـــن وزوار

األماكـــن وتجهيزهـــا بمـــا يتناســـب
يقرهـــا مجلـــس اإلدارة.

•وتقــوم الشــركة بمــا تقــدم مــن هــذه
األعم ــال س ــالفة الذك ــر ،بواس ــطتها

مباشـــرة أو باالشـــتراك مـــع الغيـــر
ولهــا أن تبــرم كافــة العقــود الالزمــة

لحس ــن تنفي ــذ م ــا تق ــدم.
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2-1
التوجــه
االستراتيجي

3-1
الهيكل
التنظيمي للشركة

استمرت الشركة في تطبيق التوجه االستراتيجي الجديد الذي

في إطار االلتزام بالتوجه االستراتيجي الجديد وتطبيق خطة التحول ،تم تشكيل

سبقت وأعلنت عنه في العام 2013م وهو كما يلي:

•التركيز على االستثمار في تطوير الفنادق فئة الـ  3إلى  4نجوم ،والمجمعات
السكنية الراقية.

وحدتي أعمال استراتيجية وهما :وحدة أعمال التطوير الفندقي والعقاري ووحدة
أعمال التشغيل الفندقي باإلضافة إلى اإلدارات الرئيسة المشتركة وهي كما يلي:

•بناء على ذلك ،تقوم الشركة باالستثمار في التطوير الفندقي والعقاري لتصل
محفظة الشركة إلى أكثر من  25منشأة فندقية وعقارية في الست سنوات
القادمة إن شاء الله.

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

•تطوير أداء المنشآت واالستثمارات الحالية.

ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

• بناء الشراكات االستراتيجية والتحالفات مع الشركات والعالمات التجارية العالمية
المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق في نشاط التشغيل الفندقي الخاص
بالشركة في مدن المملكة الرئيسة والمدن األخرى.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

•تطوير سلسلة فنادق مكارم لتمثل العالمة الفندقية المتخصصة في مدن
الحرمين الشريفين.

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

•تشكل عناصر التوجه سابقة الذكر مجتمعة ،عوامل استثمارية هامة لتحقيق نمو
زيادة في صافي األرباح
ً
متواصل في اإليرادات من العوائد التشغيلية وبالتالي
حفاظاً على حقوق وثقة مساهمينا وبالتالي نطمح إلى زيادة اإليرادات العامة
السنوية للشركة ثالثة أضعاف بحلول عام 2023م.

اﻻﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ
واﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ
واﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
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اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻻﺗﺼــﺎل

اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺣﺪات ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

األســـتاذ عبـــد االلـــه الســـعدون مديـــر
عـــام العمليـــات الفندقيـــة مـــع الســـيد
جـــاي دبليـــو ماريـــوت رئيـــس شـــركة

ماريـــوت العالميـــة عـــام 1979م

4-1
 40عاماً

من األصالـة والضيـافـة
تعتبر “الضيافة” موروثاً وسمة راسخة تتوج الشخصية العربية،
وهي واحدة من أهم القيم األصيلة التي ترتبط بإكرام الضيف
وحسن المعاملة..

نفخر بأن يكون لشركة دور للضيافة
بصمة واضحة في قطاع الضيافة
بالمملكة العربية السعودية حيث
واكبت في مسيرتها التميز واإلبداع
وعاصرت نهضة مملكتنا وتطورها

خالل العقود األربعة الماضية،

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “حفظه اللّ ه”
واألمي ــر عب ــد العزي ــز محم ــد ب ــن عي ــاف آل مق ــرن أمي ــن أمان ــة مدين ــة الري ــاض س ــابقاً يفتت ــح حديق ــة
الوط ــن 2006م

خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز يفتتــح مشــروع

بي ــوت المس ــتقبل ع ــام 1997م إب ــان
إمارتـــه لمنطقـــة الريـــاض ورئاســـته

للهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض

ومنذ العام  1976م ،قامت شركة دور للضيافة والتي كانت تعرف
سابقاً باسم الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية
“شراكو” بتبني مفهوم الضيافة بلمسة عالمية ،وذلك من خالل
تعاقدها مع شركة ماريوت العالمية إلنشاء سلسلة فنادق من فئة
خمس نجوم ولتكون أول شركة مساهمة تحقق ذلك في المملكة.
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صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـعود بـــن عبدالمحســـن نائـــب أميـــر منطقـــة مكـــة المكرمـــة ســـابقاً
وصاحــب الســمو الملكــي األميــر بــدر بــن عبدالمحســن يطلعــان علــى مجســم قريــة النخيــل عــام 1995م
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واليـــوم ..أصبحـــت الشـــركة تديـــر
وتمتلـــك أكثـــر مـــن  20منشـــأة
فندقيـــة وعقاريـــة ،وبلـــغ عـــدد
موظفيهــا  1700موظــف ،فضـ ًـا
عـــن المحفظـــة المتنوعـــة التـــي
تمتلكه ــا م ــن مش ــاريع الضياف ــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية
مـــن تطويـــر فنـــادق ومجمعـــات

ســـكنية راقيـــة ،باإلضافـــة إلـــى
تميزها بمجال التشــغيل الفندقي
وامتالكها عدداً من االســتثمارات
المتنوع ــة ف ــي صناع ــة الفندق ــة
والضيافـــة.

صاح ــب الس ــمو الملك ــي األمي ــر س ــطام ب ــن عب ــد العزي ــز رحم ــه الل ــه يطل ــع عل ــى مش ــروع قري ــة الخلي ــج الس ــياحية ويرافق ــه صاح ــب الس ــمو الملك ــي
األمي ــر س ــلطان ب ــن س ــلمان رئي ــس الهيئ ــة العام ــة للس ــياحة والت ــراث الوطن ــي ع ــام 1988م

كمــا تــدرك شــركة دور للضيافــة
دورهـــا جيـــداً فـــي المجتمـــع،
وتعمـــل جاهـــدة علـــى خدمـــة
أبن ــاءه والمحافظ ــة عل ــى قيم ــه
وعـاداتــــه بأســلــــوب مســـؤول
واحــــدة مـــــن أكـــثــــر
ً
جـعـــلـــهــــا
الشـــركات نجاحـــاً.

وأخي ــراً  ،ل ــم تلع ــب دور للضياف ــة
بتطـــور قطـــاع
دوراً محوريـــاً
ّ
الضياف ــة فحس ــب ،ب ــل قدم ــت
لـعـمـالئـهــــا وجـهــــات مـثـالـيــــة
ولـمـسـاهــمــيـــهـ ــا وشــــركـــائــهـ ــا
ومس ــتثمريها وموظفيه ــا أيض ــاً
ـتقبال واع ــداً
فرص ــاً قيم ــة ومس ـ
ً
يتناغــم بــه النجــاح واإلبــداع فــي
عال ــم م ــن الضياف ــة األصيل ــة.

معالي األستاذ سليمان بن سعد الحميد رئيس مجلس اإلدارة سابقاً يكرم المهندس عبد الله بن محمد العيسى عام 1995م
رئيس مجلس إدارة الشركة حالياً
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5-1
أبرز اإلنجازات في
عام 2015م
واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها

االستراتيجية في االستثمار والتطوير في قطاع الضيافة ،وفيما
يلي عرضاً موجزاً ألبرز االنجازات التي حققتها الشركة العام الماضي:

إطالق الهوية الجديدة
لفنادق مكارم

على هامش ملتقى سوق السفر العربي ،كشفنا النقاب عن الهوية
الجديدة لمكارم واستراتيجية دور للضيافة التي تقوم على تعزيز
عالمتها التشغيلية الرائدة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة
المنورة المقدستين .ويأتي إطالق الهوية الجديدة لمكارم من أجل
التركيز على خدمة زوار الحرمين الشريفين.

االستحواذ على 70%
من الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

خالل هذا العام رفعنا حصتنا االستثمارية في الشركة السعودية
للخدمات الفندقية ،المالكة لفندق قصر الرياض إلى  ،70%ويعد
الفندق من أعرق الفنادق في مدينة الرياض ويقع في حي المربع
ويحتوي على  304غرفة وصاالت للمناسبات وقاعات لالجتماعات
ونادي صحي وهو مصنف من فئة الخمس نجوم.
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تطوير فندق مطار الملك خالد
وتمديد االتفاقية مع الهيئة
العامة للطيران المدني

افتتاح فندق
هوليداي ان تبوك

أبرمنا اتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير فندق
مكارم الرياض الواقع بمطار الملك خالد الدولي تتضمن
تمديد االتفاقية الحالية لتشغيل الفندق لمدة  20سنة .حيث
سيتم زيادة طاقته االستيعابية من  248غرفة إلى  348غرفة
باإلضافة إلى تطوير المرافق المساندة التي تشمل نادي
صحي متكامل وتشغيل الفندق بعد تطويره من خالل عالمة
تجارية عالمية.

وفقاً التفاقية التطوير األساسية التي أبرمت مع مجموعة فنادق
انتركونتيننتال  ،IHGفقد افتتحنا فندق هوليداي ان تبوك ليحل مكان
فندق مكارم تبوك سابقاً .ويعد فندق هوليداي ان تبوك ،الذي يضم
ً
غرفة وجناحاً ،األول من نوعه في الجزء الشمالي من المملكة،
83
ويقع في مكان استراتيجي على شارع األمير فهد بن سلطان الذي
يبعد  3كيلومترات فقط عن مطار األمير سلطان بن عبد العزيز.
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تأسيس شركة السواعد الكريمة

تم تأسيس شركة السواعد الكريمة (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأس مال قدره
 100,000ريال «مائة ألف ريال» ،وتتلخص أغراض الشركة في تقديم خدمات المساندة
للشركة ومنشآتها المختلفة.

أراض جديدة في مدن مختلفة في المملكة
شراء ٍ

في إطار تطبيق استراتيجيتنا في تطوير الفنادق ذات الثالث وأربع نجوم في المناطق
التي تشهد نموا متزايداً  ،قمنا باالستثمارات التالية:

توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية
للضيافة التراثية وتطوير أول فندق تراثي متخصص
بالمملكة

•شراء أرض في مدينة جدة تبلغ مساحتها  3,850متر مربع ،لغرض تطوير فندق
وشقق فندقية.
•شراء أرض في مدينة الهفوف تبلغ مساحتها  10,135متر مربع.
•استئجار أرض بمدينة ينبع تبلغ مساحتها  7,600متر تقريباً من الهيئة الملكية
للجبيل وينبع ،لغرض تطوير فندق  3نجوم في مدينة ينبع.

وقعنا مع الشركة السعودية للضيافة التراثية «نزل» اتفاقية تعاون مشترك تهدف في
إطارها العام بتقديم الخدمات الفنية والمساندة ،تتضمن تطوير أول مشاريع الشركة
وهو فندق سمحان التراثي ،باكورة مشاريع الشركة السعودية للضيافة التراثية «نزل»،
الذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله -بوضع
حجر األساس لدى رعايته حفل افتتاح حي البجيري بالدرعية التاريخية.
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6-1
مكارم..
تجربة أكثر روحانية
كيف لنا أن نختصر عقوداً طويلة من اإلبداع واإلتقان والخبرة ،وما هي الطريقة التي سنترجم بها معاني
الذوق الرفيع والخدمة المتفانية التي طالما اشتهرنا بها ،وكيف سنحتضن أصول الضيافة التي ألهمت
المقدسة!..
ٍ
عمالئنا في جميع أنحاء المملكة ونقدمها
بتفرد في ُمدننا ُ
الجواب ببساطة“ ..مكارم”
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بعـــد  40عامـــاً مـــن الضيافـــة
األصيل ــة الت ــي قدمته ــا ش ــركة دور
للضياف ــةَ ،
تمث ــل لن ــا ه ــدف قدي ــم
جديـــد يتعلـــق بالشـــريحة األغلـــى
واألكثــر أهميــة مــن ضيوفنــا الكرام،
وهـــم “ضيـــوف الرحمـــن” ،فقـــررت
“م ــكارم” بع ــد نح ــو  20عام ــاً م ــن
عملهـــا فـــي المملكـــة ،بـــأن تعيـــد
إطـــاق الهويـــة المؤسســـية
لعالمته ــا الفندقي ــة ع ــام 2015م
لتك ــون متخصص ــة بمدينت ــي مك ــة
الــمــكــرمــــة والــمــديــنــة الــمـــنــورة،
وذلـــك بهـــدف تقديـــم عالمـــة
فندقيــة مســتقلة تهتــم بــزوار هــذه
المـــدن علـــى أعلـــى المســـتويات،
ُ
ولتكـــون إحـــدى عالمـــات شـــركة
دور للضيافـــة التـــي أوجدناهـــا
لتتجــاوز بخدماتهــا النوعيــة أســاليب
الضياف ــة التقليدي ــة وتضف ــي عل ــى
تجربته ــم الديني ــة ف ــي أطه ــر بق ــاع
األرض لمســـة روحانيـــة وســـكينة
ُمطلقـــة مـــن لحظـــة وصولهـــم
حتـــى مغادرتهـــم.

أصبحـــت مـــكارم وبفتـــرة وجيـــزة
وجهة أساسـ ً
ً
ـية لزوار الحرمين
تمثل
الشـــريفين المحلييـــن والعالمييـــن،
وج ــاء ذل ــك نتيج ــة الفه ــم العمي ــق
والشـــامل الحتياجـــات ضيوفنـــا
المتمثلـــة بتوفيـــر إقامـــة بمعاييـــر
عالميـــة ،باإلضافـــة إلـــى خدمـــة
اإلرش ــاد الدين ــي أثن ــاء أداء مناس ــك
الحـــج والعمـــرة ،وانعكـــس ذلـــك
م ــن خ ــال ش ــغفنا بتقديمن ــا له ــم
تجربــة فندقيــة ذات معاييــر عالميــة
تحمـــل بطياتهـــا روح التقاليـــد
األصيلـــة المحليـــة.
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تتلخـــص أعمـــال “مـــكارم” بـــإدارة
وتشـــغيل الفنـــادق ونقلهـــا إلـــى
أرقـــى المعاييـــر ،وذلـــك لنكـــون
الخيــار األول لشــركاء أعمالنــا ،ونحــن
ملتزم ــون بتحقي ــق نف ــس مس ــتوى
النجـــاح بـــأي منشـــأة تنـــدرج تحـــت
اســـم مـــكارم ،وهـــذا يعنـــي أننـــا
نحـــرص علـــى تحقيـــق الرضـــا لـــكل
مســـاهمينا ،مـــن مـــاك للفنـــادق،
وموظـفـيــــن وضيـــوف ومــــوردين
وشـــركاء.
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تمتلـــك مـــكارم اليـــوم محفظـــة
فندقيـــة تضـــم أكثـــر مـــن 1,900
غرف ــة ،ب ــكادر محت ــرف م ــن أصح ــاب
الـشــغــــف والخــــبرة المـرمـوقــــة
بالفنـــادق ومعاييرهـــا العالميـــة
وروح المبـــادرة المتميـــزة.

02
قطـاعــــات
األعـمـــــــال

 1-2المنشآت
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المشاريع

 3-2الموارد البشرية
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المسؤولية االجتماعية

1-2
قطـاع
المنشآت
يتكــون قطــاع منشــآت شــركة دور
للضياف ــة م ــن ثالث ــة فئ ــات رئيس ــة؛
وه ــي:
 .1-1الـــمــنـــشــــآت الــمــمــلــوكـــــة
مـــن قبـــل الشـــركة ،حيـــث تضـــم
المنشـــآت التـــي تملكهـــا الشـــركة
وت ــدار بواس ــطة مش ــغلين آخري ــن.
 .2-1المنشـــآت المملوكـــة أو
المســـتأجرة والمـــدارة بواســـطة
الشـــركة ،وتضـــم المنشـــآت التـــي
تملكهـــا الشـــركة وتشـــغلها ذاتيـــاً
عــن طريــق أحــد أذرعهــا التشــغيلية
والعالمـــات التجاريـــة الفندقيـــة.

 .3-1المنشـــآت المملوكـــة للغيـــر
والــــمـ ــدارة بـــواســـطـ ــة الـشـركـ ــة،
وتــضــ ــم الـمـنـشـ ــآت الـتـ ــي تـعـ ــود
ملكيتـ ــها لجــهـ ــات أخ ــرى وتـقـ ــوم
الــشــركـ ــة بـتـشـغـيـلـهـ ــا م ــن خـ ــال
أذرعــهـ ــا الـتـشــغـيـلـيـ ــة.
وفـيـمــــا يـلــــي تـفـصـيــــل هــــذه
ا لقطا عـــا ت :
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قـطــــاع المنشــــــــآت المملوكــة
مـن قبـل الشـــركــــــة

فندق
ماريوت الرياض
يعــد فنــدق ماريــوت الريــاض واحــداً
مــن أرقــى فنــادق الخمــس نجــوم فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ويتميــز
بموقعــه الحيــوي واالستراتيجي فــي
قلــب مدينــة الريــاض النابــض ،وقد
تم تجديد الفندق مؤخراً ويتكــون مــن
 418غرفــة وجنــاح ،ويضــم عــدداً مــن
المطاعــم الفخمــة وقاعــات اجتماعــات
مجهــزة بأحــدث اإلمكانيات والخدمــات.

يضــم كذلــك قاعــة مــكارم لالحتفاالت،
والتــي تحتضــن الكثيــر مــن االجتماعات
والمؤتمرات واالحتفاالت والمناسبات

الهامة.
ويعتبــر النــادي الصحــي مــن المرافــق
الهامــة التــي يحتويهــا فنــدق ماريــوت
فهــو يقــدم للنزالء والضيــوف ،أرقــى
الخدمــات الصحيــة ،وأكثرهــا رفاهيــة.

418
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غرفــة وجنــاح

أجنحة ماريوت الفندقية
تقع هذه األجنحة الفندقية الفريدة من
نوعها في المملكة والتي تم افتتاحها في
عام 2012م ،بجوار فندق ماريوت الرياض،
وهي تفي بشكل مثالي بمتطلبات رجال
األعمال القادمين لزيارة مدينة الرياض،
وتلزمهم أعمالهم اإلقامة فيها لفترات
طويلة ،فهي الحل األمثل بالنسبة لهم
لما توفره من شقق وأجنحة فندقية
رحبة ،مجهزة بأحدث التجهيزات الالزمة
لخدمة رجال األعمال .يتكون ماريوت

لألجنحة الفندقية من  13طابقاً تتضمن
 117جناحاً بأحجام مختلفة ،موزعة بين
غرفة نوم واحدة ،أو غرفتين أو ثالث غرف
نوم ،لتناسب كافة األذواق واالحتياجات،
باإلضافة إلى مطعم وناد صحي.

117

المــالـــك  :شركــة دور للضيـــافــــــــة
المشغل  :شركة ماريوت العالمية

جنـــاح
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المــالـــك  :شركــة دور للضيـــافــــــــة

المشغل  :شركة ماريوت العالمية

فندق دبلومات كورت
يارد ماريوت
يقـع هـذا الفنـدق الـذي تـم افتتاحـه
فـي العـام 2012م ،مقابـل المدخـل
الجنوبـي لحـي السـفارات بالريـاض،
فـي منطقـة يسـهل الوصـول إليهـا،
تمتـاز بالهـدوء ،وهــو أول فنــدق يتــم
افتتاحه مــن سلســلة فنــادق كــورت
يــارد فــي المملكــة ،ويمتــاز بطابــع
األعمال مــع الحفــاظ علــى مفهــوم
الهــدوء واالسترخاء مما يوفــر مناخــا
مناســباً للعمــل والراحــة فــي الوقــت
ذاتــه .يتكــون فنــدق دبلومــات كــورت
يــارد ماريــوت مــن  286غرفــة وجناحــاً ،
باإلضافة إلــى مطعــم ونــاد صحــي
متكامــل ،ومركــز لرجــال األعمال ،وعــدد
مــن قاعــات االجتماعات ذات التجهيــزات
المتكاملــة والمتقدمــة ،ممــا يلبــي
متطلبــات األعمال والشــركات.

286
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غرفة وجناح

قطاع المنشآت المملوكة أو
المستأجرة والمدارة من قبل الشركة
فندق مكارم أجياد مكة
يتميز فندق مكارم أجياد مكة بموقعه
الفريد بجوار المسجد الحرام في مكة
المكرمة ،على بعد بضع دقائق سيراً على
األقدام من باب الملك عبد العزيز ،وهو
مصنف من فئة  5خمس نجوم ،ويضم
الفندق  411غرفة تتفاوت بين مفردة
وثنائية وثالثية ورباعية ،باإلضافة إلى
أجنحة فاخرة .وقد تم خالل العام 2015م
إطالق الفندق بهوية مكارم الجديدة.

فندق
ومنتجع مكارم النخيل
يتربع فندق ومنتجع مكارم النخيل على
خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة ،ويحتـوي
فندق ومنتجع مكارم النخيل علـى 112
فيـال فاخـرة ،و 21شـقة فندقيـة ،وفنــدق
يتكـون مـن  43غرفـة وجنـاح ،باإلضافة
إلـى قاعـات اجتماعـات ومطعـم ونـاد
صحـي للرجـال ،وآخـر للنسـاء ،ومرسـى

بحـري لليخـوت واألنشطة البحريـة،
وشـواطئ رمليـة وبـالزا مطلـة علـى البحـر
تتسـع لــ  800شـخص .وقد أتمت الشركة
أعمال تجديد الفندق وتجديد المراحل
األربعة األولى من الفلل والشقق والزال
جار الستكمال الفلل والشقق
العمل ٍ
بحسب خطة المشروع.
المشغل
شركة دور للضيافة – مكارم

المالك
شركـــــة النـخـــــيــل للمنـــاطــق
الســياحية وتملك شركـــة دور
للضيافة  98,73٪مــن رأسمالها
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112
21
43

فيال فاخرة
شقة فندقية
غرفة وجناج

المالك
شــركـــــة مـكــــــة للفــنــــــــــــادق
المحـــدودة .وتمـــلك شــركـــة دور
للضيافـــة  99,44٪مــن رأســمالها
المشغل
شركة دور للضيافة – مكارم

411

غرفة وجناح

43

فندق
هوليداي ان تبوك
يقع فندق هوليداي ان تبوك على طريق
المدينة المنورة – تبوك .حيث يضم 83
ً
غرفة وجناحاً .وكما أشير إليه سابقاً ،فقد

أكملت الشركة خالل عام 2015م إعادة
إطالق هذا الفندق تحت اسم هوليداي
ان تبوك مما يعزز قدرته على تقديم
أجود الخدمات .ويشتهر الفندق بمطعم
“الوليمة” الذي يقدم قائمة واسعة من
المأكوالت العالمية والشرقية ،باإلضافة
إلى قاعة لالحتفاالت والمناسبات
والمؤتمرات تتسع لـ  250شخصاً ،كما
يقدم الفندق خدمات النادي الصحي
لنزالئه من الضيوف ورجال األعمال .وقد
قامت الشركة بتجديد الفندق وإعادة
تأهيله مؤخراً ليواكب أرقى المتغيرات في
مجال الضيافة الفندقية.
المشغل
شـــركة دور للضيافـــة (تحـــت
االمتيـــاز مـــن مجموعـــة فنـــادق
انتركونتيننتـــال )IHG

المالك
شــركة تبـوك للفنـادق المحـدودة.
وتملـــك شـــركة دور للضيافـــة
 % 97،14مـــــن رأســـــمالها

83

غرفة وجناح

فندق
مكــارم الريـــاض

فندق قصر الريـــاض
قامت شركة دور للضيافة هذا العام
بزيادة حصتها إلى  70%من أسهم
الشركة السعودية للخدمات الفندقية
التي تمتلك وتشغل فندق قصر الرياض
ألكثر من ثالثين عاماً .يتميز هذا الفندق
العريق بموقعه وسط العاصمة وبقربه
من أهم الوزارات والهيئات والمصارف
التجارية .وفي إطار السعي الدؤوب
لمواكبة أرقى معايير الخدمة الفندقية،
شهد الفندق مؤخراً عملية تجديد لبعض
مرافقه من أهمها قاعات المناسبات
واالجتماعات ومركز رجال األعمال والبهو
والنادي الرياضي.

المالك
الشـــركة الســـعودية للخدمـــات
الفندقيـــة .وتملـــك شـــركة دور
للضيافـــة  70%مـــــن رأســـــمالها
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المشغل
الشركة السعودية للخدمات
الفندقية – قصر الرياض.

يعد فنــدق مــكارم الريــاض ،وهــو
مــن فئــة خمــس نجــوم ،أقرب فنادق
العاصمة الرياض إلــى مطــار الملــك خالــد
ً
غرفـة وجناحـاً تـم
الدولــي ،ويضـم 248
تجهيزهـا علـى أعلى المسـتويات وأرقــى
المعاييــر الفندقيــة.
يضـم فنـدق مـكارم الريـاض مجموعـة
مـن المطاعـم المميـزة ،منهــا مطعــم
البانورامــا الــذي يقــدم تشــكيلة واســعة
مــن األطباق العالميــة فــي أجــواء
ســاحرة ،وإطاللة بانورامية .يضــم فنــدق
مــكارم الريــاض أيضــا قاعــات اجتماعــات
متعــددة ،وصالـة للحفـالت تتسـع لــ 400

شـخص ،ومركزاً لرجـال األعمال ،كمــا
يوجــد فــي الفنــدق نــاد صحــي ومالعب
رياضيــة.
وكما أشير إليه سابقاً  ،فقد تم خالل هذا
العام توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة
للطيران المدني لتطوير الفندق ،حيث
سيتم زيادة طاقته االستيعابية بمقدار
 100غرفة ليصبح  348غرفة باإلضافة
إلى تطوير المرافق المساندة التي
تشمل نادي صحي متكامل وتشغيل
الفندق بعد تطويره من خالل عالمة
تجارية عالمية.
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المالك
الهيئ ــة العام ــة للطي ــران المدن ــي،

والمســـتأجر شـــركة دور للضيافـــة

المشغل
شركة دور للضيافة – مكارم

248

غرفة وجناح

مجمع
الجزيرة شرق

فلل داراق

يغطي مجمع الجزيرة شرق مساحة
قدرها  20,000متراً مربعاً في شرق
مدينة الرياض ويتكون من  19فيال،
باإلضافة إلى  59غرفة مخصصة لألفراد
مؤثثة وموزعة على مبنيين منفصلين عن
الفلل بمداخل مستقلة .يتضمن المجمع
العديد من المرافق الترفيهية من حدائق
ومالعب مختلفة باإلضافة إلى النادي
الصحي الذي يشتمل على صالتين
لأللعاب وحمام بخار وساونا ومسبح
للكبار وآخر للصغار مع مسطحات خضراء
ومالعب لألطفال .كما يقدم المجمع
خدمات الصيانة الشاملة والنقل إلى
مراكز التسوق والمدارس.

وهو مجموعة من الوحدات السكنية
الفاخرة موزعة داخل حي السفارات
بمدينة الرياض حيث تتوفر كافة مميزات
الرفاهية والخصوصية واألمان ،باإلضافة
إلى المرافق العامة المميزة والحدائق
والمدارس النموذجية والنوادي الرياضية
ومراكز االستجمام والترفيه الخاصة.
ويتألف المجمع من  188وحـدة سـكنية
مختلفـة األحجام ،تتكـون مـن  6نمـاذج
تتـراوح بيــن فلــل بأحجــام مختلفــة
وشــقق ســكنية ،وتمتاز جميع الوحدات
السكينة بأنظمة البيوت الذكية لتوفير
المزيد من الحماية والرفاهية والراحة
باإلضافة إلى تطبيق أساليب التنمية
المستدامة وترشيد استهالك الطاقة.

المالك والمشغل
شركة دور للضيافة

المالك
الهيئةالعليالتطويرمدينةالرياض

المشغل
شركة دور للضيافة

مــركــز
التخصصي بالزا
يعد من أهم المراكز التجارية في مدينة
الرياض ،حيث يتميز بموقعه االستراتيجي
على تقاطع طريق مكة المكرمة مع
شارع التخصصي ،المجاور لمستشفى

46

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث،
يضم المركز نخبة من العالمات التجارية
العالمية والمحلية الشهيرة ومركزاً
للتسوق وعدد من المطاعم.
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المالك والمشغل
شركة دور للضيافة

قطـاع المنـشـآت غـيـر الممـلـوكـة
والمدارة من قبـل الشركـة

فندق مكارم أم القرى
يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف
من فئة خمس نجــوم فــي مكــة المكرمـة
علـى طريـق أجيـاد ،بالقـرب مـن الطريـق
الدائـري المؤدي إلـى المشـاعر المقدسـة،
ويتميـز بقربـه مــن المســجد الحــرام ،إذ
يســتغرق خمــس دقائــق للوصــول إليــه

فندق مكارم البيت
ً
غرفــة
بالحافلــة .يضــم الفندق 336
وجناحاً ذات مساحات رحبة والعديــد
مــن المطاعــم وقاعــات االجتماعات
والمحالت التجاريــة ،كما تتوفر مواقــف
للســيارات تتســع لــ  80ســيارة.

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

336

غرفة وجناح

يقـع فنـدق مـكارم البيـت فـي منطقـة
ّ
الششـة فـي مكـة المكرمـة على شـارع
الملـك عبدالعزيـز علـى مسـافة  3كيلومتـر
مـن الحـرم المكـي ،وعلـى مقربـة مـن
الجمـرات .وهو مصنف من فئة أربع نجوم
يتكــون الفنــدق مــن  270غرفــة وجنــاحاً،

ويضم الفندق العديــد مــن المرافــق
والخدمــات المتميــزة كالمطاعــم وقاعــات
االجتماعات والمحالت التجاريــة.

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

270
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غرفة وجناح

فندق مكارم منى

فندق مكارم الشرفات

مجمع ريزدنس األندلس

مجمع ريزدنس الروضة

يقـع فنـدق مـكارم منـى والمصنـف من فئة األربـع نجـوم،
فـي منطقـة العزيزيــة فــي مكــة المكرمــة بجوار مشعر
ً
غرفــة وجنــاحاً ،والعديــد
منى ،يتكــون الفنــدق مــن 294
مــن المرافــق األخرى كالمطاعــم ،وقاعــات االجتماعات،
والمحالتالتجاريــة.

يقــع فنــدق مــكارم الشــرفات بجــوار فنــدق مــكارم أم القــرى،
وبالقــرب مــن منطقــة كــدى ،علــى بعــد  1800متـر مـن الحـرم
المكي الشـريف ،والفنـدق عبـارة عن مبنـى حديث يتكـون مـن
7طوابـق ،يحتـوى علـى  104غرفـة.

يقــعمجمــعريزدنــساألندلسفــيحــياألندلسالمتفــرعمــنشــارع
التحليــة فــي مدينــة جــدة .ويضــم المجمــع  30فيـال مؤثثــة تأثيثــا
فاخــراً .يتميـز مجمـع ريزدنـس األندلس بعنصـر الخصوصيـة وطابـع
األمان ،واألجواء العائليــة الهادئــة ،إضافــة إلــى توفيــر خدمــات رجــال
األعمال ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة وغــرف للســائقين.

يقــع مجمــع ريزدنــس الروضة فــي مدينــة جــدة ويتكــون
المجمــع مــن  28فيال ســكنية بمســاحات مختلفــة ومواقــف
ونــاد صحــي.
ٍ
ســيارات ومبنــى لإلدارة والخدمــات المســاندة
ويتميـز المجمـع بالهـدوء والخصوصيـة العائليـة والخدمـات
الفندقيـة الراقية وروعـة التصميـم.

المالك
الشــيخ محمـد بن إبراهيم الغامدي

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

المشغل
شركة دور للضيافة – مكارم

294

40

غــرفـــة وجناح

فيال مؤثثة

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

30

فيال مؤثثة

مجمع الجزيرة بدر

مجمع دور المعذر

مجمع دور الياسمين السكني

يقــع مجمــع الجزيــرة بــدر للفلــل الفاخــرة فــي موقــع فريــد شــرق
مدينــة الريــاض فــي حــي الريــان ،ويتكــون مــن  40فيال مؤثثــة تأثيثــاً
فاخــراً .ويتميــز المجمــع بالخصوصيــة وباألجواء العائليــة الهادئــة،
ويشــمل العديــد مـن المرافـق الرياضيـة وخدمـة التوصيـل إلـى
المراكـز التجاريـة والمـدارس.

يقــع فــي حــي المعــذر بمدينــة الريــاض ،ويتكــون مــن  73فيال
نــاد صحــي متكامــل ومواقــف ســيارات،
مختلفــة األحجام مــع ٍ
ويتميز بموقعه االستراتيجي مما يسهل لنازله سهولة الوصول
إلى الدوائر الحكومية والشركات الكبرى بجميع أطراف مدينة
الرياض.

يقــع المجمع في حي الروضة بمدينة جدة ،ويتكون من 168
وحدة سكنية ،ويضم عدداً من الشقق مختلفة األحجام
باإلضافة إلى عدد من الغرف المستقلة ونادي صحي ،ومواقف
للسيارات ،وسيتم البدء بتشغيل المجمع اعتباراً من الربع األول
من عام  2016بإذن شاء الله.

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار

المالك
هيئة التخصصات الصحية

المشغل
شركة دور للضيافة

40

المشغل
شركة دور للضيافة

73

فيال مؤثثة
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فيـــــال

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

28

فيـــــال

المالك
شــركة أصيلــة لالستثمار
المشغل
شركة دور للضيافة

168

وحدة سكنية
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2-2
قطاع
المشاريع

الــمـشــاريــع
الـمـنـجـزة

مشاريع تحت التطوير
والتنفيذ

إطالق فندق مكارم أجياد
مكة بالهوية الجديدة

تجديد فندق ومنتجع مكارم
النخيل

إعادة إطالق فندق هوليداي
ان تبوك

تطوير فندق الرياض ماريوت
حي السفارات وأجنحة
ماريوت الفندقية حي
السفارات

نســـتمد ميزتنـــا التنافســـية مـــن
خبرتنـــا وتخصصنـــا فـــي تطويـــر
الســـكنية ،حيـــث نحـــرص علـــى

تطوير داراق (المرحلة الرابعة)

والتنفيـــذ بشـــكل دائـــم لضمـــان

تطوير مجمع طويق السكني

تحســـين

تطوير فندق الجبيل
توسعة فندق هوليداي ان
تبوك
توسعة فندق ومنتجع
مكارم النخيل

تطوير داراق (المرحلة الثالثة)

المش ــاريع الفندقي ــة والمجمع ــات
عمليـــات

المشاريع تحت
الدراسة والتصميم

التطويـــر

ســـير اإلنجـــاز فـــي المشـــاريع

تطوير مبنى أجنحة فندقية
في مدينة تبوك
تطوير فندق مكارم الرياض
(المطار)
تطوير فندق بمدينة جدة

تطوير مجمع الوادي السكني

بحســب الخطــط الموضوعــة وبمــا

تطوير أرض شارع الملك خالد
بالرياض

يش ــمل معايي ــر الوق ــت والتكلف ــة

والجـــودة.

تطوير فندق بمحافظة
األحساء

وق ــد عملن ــا جاهدي ــن عل ــى تطوي ــر
أســاليب العمــل وتطويــر العمليات

تطوير مجمع الهدا السكني
بالرياض

واإلج ــراءات لتتواف ــق م ــع أفض ــل

الممارســـات العالميـــة لتحقيـــق

تطوير فندق بمحافظة ينبع

األهـــداف المرجـــوة .وفيمـــا يلـــي

تفصيـــل أهـــم مشـــاريعنا التـــي

2

أنجزناهـــا خـــال العـــام باإلضافـــة

إلـــى مشـــاريعنا تحـــت التطويـــر
والتنفيـــذ،

ومشـــاريعنا

الدراســـة والتصميـــم.

تحـــت

52

10

6
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مشاريع تحت
التطوير والتنفيذ

المشاريع المنجزة
إطالق فندق مكارم
أجياد مكة بالهوية
الجديدة
تم االنتهاء من أعمال تجديد فندق مكارم
أجياد مكة ليتوافق مع الهوية الجديدة
ً
غرفة وجناحاً
لمكارم ،يضم الفندق 411
وقاعـات اجتماعـات ومطاعم ،وذلك
ليتواكب مع الخطة االستراتيجية بإعادة
إطالق مكارم بهوية جديدة متخصصة
في مدن الحرمين الشريفين تقدم تجربة
إيمانية لضيوفها وترسي معايير عالية
للضيافة وتتماشى مع أفضل المعايير
الدولية.

54

إعادة إطالق فندق
هوليداي ان تبوك

تجديد فندق ومنتجع
مكارم النخيل

تم خالل العام الماضي إعادة إطالق
فندق هوليداي ان تبوك ليحل مكان
فندق مكارم تبوك سابقاً .ويعد فندق
هوليداي ان تبوك ،أول فندق يتم تطويره
وفقاً التفاقية التطوير األساسية التي
أبرمت مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
 ،IHGوالتي تتضمن خططاً لتطوير عدد
من الفنادق التي تحمل امتياز العالمات
التجارية التابعة للمجموعة.

يتم حاليا تجديد فندق ومنتجع مكارم
النخيل بالكامل والذي يحتوي علـى 112
فيـال فاخـرة ،و 21شـقة فندقيـة ،وفنــدق
ً
غرفـة وجنـاحاً  ،باإلضافة
يتكـون مـن 43
إلـى قاعـات اجتماعـات ومطعـم ونـاد
صحـي للرجـال ،وآخـر للنسـاء ،ومرسـى
بحـري لليخـوت واألنشطة البحريـة،
وشـواطئ رمليـة وبـالزا مطلـة علـى
البحـر تتسـع لــ  800شـخص .وقد أتممنا
ولله الحمد تجديد مبنى الفندق وتجديد
المراحل األربعة األولى من الفلل
والشقق ويجري العمل على استكمال
الفلل والشقق بحسب مراحل تنفيذ
المشروع.

تطوير فندق الرياض
ماريوت حي السفارات
وأجنحة ماريوت
الفندقية حي السفارات
بدأت أعمال تنفيذ المشروع الذي يقام
على أرض مساحتها  25,000متر مربع
داخل حي السفارات في مدينة الرياض،
يتكون المشروع من فندق يضم  80غرفة
و 140شقة فندقية فاخرة من فئة  5نجوم
باإلضافة إلى مطعم رئيسي وقاعات
وناد صحي ومواقف
اجتماعات واحتفاالت ٍ
سيارات ،وتستغرق عمليات التنفيذ 24
شهراً وقد تم االتفاق مع شركة ماريوت
العالمية إلدارة وتشغيل الفندق.

55

مشاريع تحت
التطوير والتنفيذ
تطوير داراق (المرحلة
الثالثة)

تطوير داراق (المرحلة
الرابعة)

تطوير مجمع طويق
السكني

تطوير مجمع الوادي
السكني

يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع
داراق بتكلفة إجمالية قدرها  224مليون
ريال وسيقام المشروع الذي يتكون
من  90فيال و 35شقة سكنية على
مجموعة من األراضي المستأجرة من
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض داخل
حي السفارات بمدينة الرياض بمساحة
إجمالية قدرها  44,981متر مربع .تمتاز
الوحدات السكينة التي يتم إنشائها في
مشروع داراق بأنظمة البيوت الذكية
لتوفير المزيد من الحماية والرفاهية
والراحة باإلضافة إلى تطبيق أساليب
التنمية المستدامة وترشيد استهالك
الطاقة.

تم تعميد المقاول بتنفيذ أعمال المرحلة
الرابعة من مشروع داراق بتكلفة
إجمالية قدرها  180مليون ريال وسيقام
المشروع الذي يتكون من  59فيال و45
شقة سكنية على مجموعة من األراضي
المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض داخل حي السفارات بمدينة
الرياض بمساحة إجمالية قدرها 52,729
متر ،كما تمتاز هذه الوحدات السكينة
كسابقتها بأنظمة البيوت الذكية
وتطبيق أساليب التنمية المستدامة
وترشيد استهالك الطاقة.

حرصاً من شركة دور على االرتقاء
بالخدمات التي تقدمها لموظفيها يتم
إنشاء مجمع سكني لموظفي الفنادق
التابعة للشركة على مساحة 7,000
متر مربع تقريباً غرب مدينة الرياض
بحي طويق ويتكون من  464غرفة.
وسيتضمن المجمع العديد من المرافق
الترفيهية من حدائق ومالعب مختلفة
باإلضافة إلى النادي الصحي.

حرصاً من شركة دور على االرتقاء
بالخدمات التي تقدمها لموظفيها يتم
إنشاء مجمع سكني لعائالت موظفي
الفنادق التابعة للشركة على مساحة
 5,000متر مربع تقريباً غرب مدينة
الرياض بحي وادي لبن ويتكون من 66
شقة .وسيتضمن المجمع العديد من
المرافق الترفيهية من حدائق ومالعب
مختلفة باإلضافة إلى النادي الصحي.
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مشاريع تحت
الدراسة والتصميم

تطوير فندق الجبيل
وافقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على
تخصيص قطعتي أرض في مدينة الجبيل
الصناعية تبلغ مساحتيهما االجمالية
 10,000متر مربع تقريباً وذلك إلنشاء
وتشغيل فندق اقتصادي ومحالت
تجارية ،ويتوقع أن يستغرق إنشاء
المشروع  24شهراً.

توسعة فندق ومنتجع
مكارم النخيل
يتم دراسة إضافة 107غرفة فندقية
فاخرة وإضافة قاعة احتفاالت لفندق
مكارم النخيل والذي يقع على خليج أبحر
الشمالية بمدينة جدة مع تجديد المارينا،
وذلك لتعزيز قوة الفندق التنافسية
في سوق مدينة جدة إلى جانب الطلب
الكبير الذي تشهده المدينة حالياً  ،ومن
المتوقع تعميد المقاول في منتصف
عام 2016م مع مدة تنفيذ تستغرق 24
شهراً.
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توسعة فندق
هوليداي ان تبوك

تطوير فندق مكارم
الرياض (المطار)

تطوير فندق بمدينة
جدة

تطوير أرض شارع
الملك خالد

يتم العمل على تصميم قاعة احتفاالت
إضافية تتسع إلى  400شخص مع تطوير
منطقة الخدمات الحالية للفندق الذي
يتميز بموقعه االستراتيجي على طريق
المدينة – تبوك السريع وفي منطقة
تعتبر األفضل في مدينة تبوك.

تعمل الشركة حالياً على تطوير فندق
مكارم الرياض (المطار) وذلك بإضافة
توسعة عبارة عن  100غرفة وجناح
وإضافة سبا خاص للنساء ،كما تعمل
الشركة على تجديد الفندق الحالي
لكافة غرفه ومكوناته من بهو ومطاعم
وأماكن عامة ،وستقوم الشركة بتشغيل
الفندق من خالل عالمة فندقية عالمية.

وفقاً لخطة التوسع االستراتيجية ،يتم
دراسة مشروع إنشاء فندق سيتكون من
 250غرفة وشقة فندقية وسيقام على
قطعة أرض مساحتها  3,850متر مربع
تقريباً على طريق المدينة بحي المحمدية
في مدينة جدة ،وجاري حالياً دراسات
التربة واألعمال المساحية مع إنهاء
التصاميم والتراخيص لبدء العمل بالفندق.

تعمل الشركة حالياً على دراسة تطوير
قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ
 29,500متر مربع تقريباً كانت الشركة
قد استحوذت عليها سابقاً تقع على
شارع الملك خالد في مدينة الرياض،
وتدرس الشركة أفضل الخيارات المتاحة
لتطويرها ،وستتم دعوة مكاتب
استشارية عالمية للقيام بأعمال تصميم
المشروع.

تطوير مبنى أجنحة
فندقية في مدينة
تبوك

تطوير فندق بمحافظة
األحساء

تطوير مجمع الهدا
السكني

تطوير فندق بمحافظة
ينبع

أعلنت الشركة استحواذها على قطعة
أرض بمدينة الهفوف بمحافظة األحساء
مساحتها  10,135متر مربع من أجل
تطوير فندق عليها ،وتعمل الشركة حالياً
على دراسة أفضل الخيارات االستثمارية
والتصميمية لتطوير الفندق ،وسيتم
التعاقد مع أحد المكاتب االستشارية
للقيام بأعمال التصميم.

يتم دراسة تطوير مشروع مجمع الهدا
السكني والذي سيتكون من 106
شقة سكنية وسيقام على قطعة أرض
بمساحة  20,000متر مربع تقريباً بحي
الهدا في مدينة الرياض.

تم استئجار قطعة أرض بمحافظة ينبع
مساحتها  7,467متر مربع من قبل الهيئة
الملكية للجبيل وينبع من أجل تطوير فندق
وشقق فندقية عليها بما مجموعه 150
غرفة وشقة فندقية ،وتعمل الشركة حالياً
على دراسة أفضل الخيارات االستثمارية
والتصميمية لتطوير المشروع ،وسيتم
التعاقد مع أحد المكاتب االستشارية
للقيام بأعمال التصميم.

يتم العمل على تصميم مبنى أجنحة
فندقية فاخرة يحتوي على  60وحدة ،يقع
في منطقة حرم فندق هوليداي ان تبوك
مع كافة الخدمات الخاصة به.
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3-2
الموارد البشرية
شهد العام 2015م نشاطاً ملموساً في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية،
ومن أهمها:
مسح الرضا الوظيفي

إدارة وقياس األداء

التدريب والتطوير

تم عمل مسح للرضا الوظيفي على جميع
المنشآت والشرائح الوظيفية بالشركة
وذلك للتعرف على مواضع التحسين
المطلوبة (لتحديد موقع الشركة في
سوق العمل) ،وستسعى الشركة إلى
المزيد من التطوير والتحسين لتحقيق
مراكز متقدمة بإذن الله في المستقبل
القريب.

تم تطوير وتفعيل نظام إدارة وقياس
األداء حتى يتم التعرف على الموظفين
واستمرار
لمكافأتهم
المتميزين
تشجعيهم ،ولمساعدة الموظفين
متوسطي األداء في تطوير أنفسهم
وذلك من خالل مراجعة األداء بشكل
نصف سنوي وعمل التقييم بنهاية كل
سنة ارتكازاً على عاملين رئيسين وهما:
بناء على األهداف القابلة
1 .1التقييم ً
للقياس والمحددة بمدى زمني.
بناء على الكفاءات السلوكية
2 .2التقييم ً
والمهنية والقيادية المحددة لكل
وظيفة.

انطالقاً من إيماننا بأهمية تطوير العنصر
البشري ،نسعى دائماً لالستثمار في
عمليات بناء القدرات والتدريب لرفع
كفاءة كوادرنا ليسهموا بدورهم في
تحقيق خطط الشركة الطموحة ،حيث
تم عقد العديد من الدورات لموظفي
الشركة خالل عام 2015م بما يزيد عن
 3,478ساعة تدريبية مقابل 2,250
ساعة في عام 2014م لتشكل ارتفاعاً
في ساعات التدريب بنسبة تزيد عن
عدة
 ،50%حيث شملت الدورات مجاالت ّ
منها المهارات العامة ،إدارة المشاريع،
التخطيط االستراتيجي ،والقيادة وبناء
فرق العمل.

السعودة
تماشياً مع توجهنا ببناء الكوادر الوطنية
وتأهيلها ،قامت الشركة باستقطاب
العديد من الكوادر الوطنية المؤهلة على
جميع مستويات الشركة ،كما قامت
إدارة الموارد البشرية بتوقيع اتفاقيات
مع معاهد تدريب وطنية بالمجال
الفندقي لالستقطاب والتدريب المنتهي
بالتوظيف .وبفضل الله استطاعت
الشركة رفع معدل التوطين إلى .33%

الحوافز والمكافآت
نؤمن بشكل أساسي في دور بتحفيز
الموظفين ،ومكافأتهم على جهودهم
وإبداعهم وتفانيهم .حيث استكملنا
تطبيق خطط حوافز تقوم على ربط
المكافآت باألداء وتحقيق األهداف،
وكذلك تحفيز الموظفين السعوديين
للعمل في مشاريع الشركة ،ووضع
بدالت مناسبة وتحفيزية ،وذلك لتتمكن
من االعتماد عليهم في خطط التنمية
والتوسع المستقبلية.
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شراكة المعرفة
واصلنا في عام 2015م توجهنا في عقد
ورش العمل الداخلية التي تسهم في
تبادل المعارف والخبرات بين األقسام
الداخلية للشركة ،حيث تم عقد 16
ورشة عمل منذ انطالقها منتصف عام
2014م ،في مختلف المواضيع ذات
العالقة بتنمية وتطوير بيئة العمل ،ومن
أمثلة ذلك:
•عملية التحكم باالستثمار
•الحيوية في أماكن العمل المشتركة
•معاً لبيئة آمنة مستدامة
•إدارة األداء
•المباني الخضراء
•الحساسية الغذائية

نظرة نحو
المستقبل
نسعى خالل العام القادم لمزيد من التطوير فيما يتعلق بأنظمة وعمليات الموارد
البشرية وزيادة كفاءتها .حيث نطمح إلى ما يلي:
•الوصول إلى نسبة سعودة قدرها  38%بنهاية عام 2016م.
•استكمال أتمتة عمليات الموارد البشرية لعمليات التدريب وقياس األداء
والتوظيف.
•تصميم وتطوير خطط المسار الوظيفي ،وخطط اإلحالل التعاقبي للوظائف
الهامة.
•تطوير خطط الحوافز والمكافآت بشكل أكبر لتتناسب مع المجموعات الوظيفية.
•استكمال التدريب والتطوير في شتى المجاالت ذات العالقة.
•دعم الموظفين الموهوبين بتخطيط مسار وظيفي لتأهيلهم للمناصب القيادية.

نسبة السعودة

2013

2014

2015

21%

24%

33%
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المسؤولية االجتماعية

بصفتنا شركة وطنية رائدة في قطاع الضيافة في المملكة ،وانسجاماً مع هويتنا الجديدة ،فإننا نولي أهمية قصوى لمساهمتنا
االجتماعية تجاه المجتمع والبيئة المحيطة ،حيث نسعى بشكل مستمر إلى تطوير البرامج االجتماعية التي نستطيع من خاللها
تقديم خبراتنا وإمكانياتنا ،والمبادرة إلى ابتكار أفكار خالقة وجديدة يكون لها األثر النافع والمنعكس على الحياة االجتماعية .وفي
هذا اإلطار ،فقد قامت لجنة المسؤولية االجتماعية بتصميم عدد من البرامج بعد أن رسمت األهداف االستراتيجية لها .كما واصلت
تنفيذ العديد من األنشطة والمبادرات وفيما يلي ملخص ألبرز االنجازات في هذا المجال:

توقيع اتفاقية مع بنك الطعام السعودي
“إطعام”
وقعنا مؤخراً اتفاقية تعاون مع بنك الطعام السعودي “إطعام”
من أجل حفظ بقايا الطعام الفائض لدى فنادقنا ومطاعمها
وصاالت األفراح وتوزيع الزائد منه وفق معايير الجودة
والسالمة العالمية .كما تقوم االتفاقية بنشر الوعي لضرورة
التعامل الصحيح مع النعمة ،والحفاظ عليها باالستخدام األمثل،
واالستفادة من الفائض منها.

التبرع بالدم
نظمت لجنة النشاط االجتماعي بالمركز الرئيسي بالشركة بالتعاون
مع مركز بنك الدم في مستشفى الملك فيصل التخصصي حملة
للتبرع بالدم لمنسوبي الشركة ،وتأتي هذه الحملة استمراراً لحمالت
التبرع بالدم التي تقوم بها الشركة بشكل دوري.

برنامج دورنا الستضافة الفعاليات والمناسبات

رعاية مبادرة “ابتسم أنت في نعمة”

برنامج نقاء إلعادة التدوير
أطلقنا خالل هذا العام برنامج نقاء الذي يهدف الى تحفيز
ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية من خالل إعادة التدوير
ونشر الوعي عن أساليب التدوير وفئاتها .وقد تم وضع حاويات
متخصصة لفرز النفايات في المبنى الرئيسي وتقدم تقارير دورية
عن أداء الشركة في استهالك الورق وأفضل األساليب للتقليل
منه والذي نطمح إلى تعميمه على كافة منشآت الشركة.

62

بالتعاون مع فريق مبادرة “ابتسم أنت في نعمة” ،لدعم مرضى
السرطان ،تم تنظيم حفل إفطار ألطفال مرضى السرطان
وعائالتهم في فندق “مكارم الرياض” .كما تم استضافة فريق
المبادرة المتطوعين من أجل إقامة احتفالهم السنوي.
تعمل مبادرة “ابتسم أنت في نعمة” لدعم مرضى السرطان
منذ أكثر من سنتين على نشر الوعي بمرض السرطان ،وأهمية
الكشف المبكر عنه ،وتوفير الدعم المعنوي للمرضى وأسرهم
وإقامة البرامج التوعوية عنه ،إلى جانب تقديم الخدمات
والمبادرات التعليمية والترفيهية للمصابين بالسرطان في
مختلف أنحاء المملكة.

قمنا خالل العام الماضي باستضافة عدد من الفعاليات
مساهمة منا في خدمة المؤسسات والجمعيات االجتماعية
والخيرية ومنها:
 استضافة اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للعنايةبمرضى الشلل الرعاشي “الباركنسون”
 استضافة مسابقة كن للصحة وهي إحدى مبادرات تساميلريادة األعمال االجتماعية.
 استضافة اجتماع مجلس إدارة جمعية دعم اضطراب فرطالحركة وتشتت االنتباه السعودية (أفتا)
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النتائج المالية لخمس سنوات سابقة

)ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت(
600

 1-1قائمة الدخل لخمس سنوات سابقة

توضح قائمة الدخل أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة :

500

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

التغير
ّ
15/14

نسبة
التغير
ّ
15/14

إيرادات النشاط

358,033

396,103

432,438

479,548

532,620

53,072

11%

تكلفة النشاط

()201,012

()312,078( )294,055( )235,080

()353,421

()41,343

13%

مجمل ربح النشاط

157,021

161,023

138,383

167,470

179,199

11,729

7%

مصروفات عمومية وإدارية

()14,583

()17,000

()19,114

()31,567

()35,863

()4,296

14%

مصروفات بيع وتسويق

ـ

ـ

ـ

()588

()1,195

()607

103%

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات

ـ

ـ

ـ

()49,733

ـ

49,733

()100%

انخفاض غير مؤقت في استثمارات متاحة
للبيع

ـ

ـ

ـ

ـ

()2,411

()2,411

-

إيرادات استثمارات في شركات مستثمر
فيها بطريقة حقوق الملكية

-

5,986

11,903

6,943

2,808

()4,135

()60%

142,438

150,010

131,173

92,525

142,538

50,013

54%

16,751

57,768

18,792

19,667

8,419

()11,248

()57%

159,189

207,778

149,965

112,192

150,957

38,765

35%

مخصص الزكاة

()5,276

()8,011

()6,630

()8,052

()5,421

2,631

()33%

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير
المسيطرة

153,914

199,768

143,335

104,140

145,536

41,396

40%

()545

()90

()314

()373

()1,162

()789

212%

153,368

199,676

143,021

103,767

144,374

40,607

39%

البيان
(بآالف الرياالت)

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

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في
صافي أرباح الشركات التابعة
صافي الربح

* تـم إعــادة تبويـب بعـض أرقام القائـمــة لتتمـاشــى مع طريــقــة العــرض للسنــة الماليــة
* نظراً الستحواذ شركة دور للضيافة على نسبة ( )70%من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية فقد تم توحيد قائمة
الدخل لتلك الشركة مع القوائم المالية لشركة دور للضيافة اعتباراً من 2015/05/01م.
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ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
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400

إﻳﺮادات اﻟﻨﺸﺎط

300
200
100
0

2011

2012

2013

2014

2015

سجلت ارتفاعاً
أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام 2015م والتي ّ
في إيرادات األنشطة الرئيسية للشركة والتي ساهمت في ارتفاع إجمالي إيرادات
النشاط لتصل إلى  533مليون ريال تقريباً بزيادة قدرها  53مليون ريال وبنسبة  11%عن
العام السابق 2014م.
وبلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2015م  143مليون ريال تقريباً بارتفاع قدره 50
مليون ريال وبنسبة  54%عن العام السابق 2014م.

صافي الربح التشغيلي
ارتفاع قدره

 143مليون ريال
50مليون ريال
54%

بنسبة عن العام السابق

وقد ارتفع صافي الربح ليصل إلى  144مليون ريال تقريباً خالل عام 2015م مرتفعاً
تحسن تشغيل معظم منشآت الشركة.
بنسبة  39%مقارنة بعام 2014م نتيجة
ّ
وكذلك إلى تأثر الفترة من العام السابق باستبعاد صافي القيمة الدفترية المتبقية
لألصول الثابتة لكل من حديقة الروضة والوطن بمبلغ  50.8مليون ريال وفقاً لخطة
الشركة االستراتيجية التي تقتضي الخروج من قطاع الترفيه ،باإلضافة الى تأثرها بالربح
االستثنائي المحقق من بيع المجمع السكني بحي المعذر بالرياض والبالغ  14.5مليون
ريال علماً بأن هناك ارتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية بسبب توسع أنشطة
الشركة وانخفاض في نصيب الشركة في أرباح شركات مستثمر فيها.
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 1-2بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة

 1-3بيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يمثل الجدول التالي بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة:

يوضح الجدول التالي التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة:

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

العام

حقوق المساهمين
(بآالف الرياالت)

الزيادة (النقص)

نسبة التغير ()%

البيان
(بآالف الرياالت)
إجمالي األصول المتداولة

235,206

297,541

306,078

408,692

336,599

2015

1,793,706

14,000

0.8%

إجمالي األصول غير المتداولة

456,655

206,661

264,986

303,608

296,360

2014

1,779,270

()21,939

-1.2%

صافي الممتلكات والمعدات

1,269,810

1,543,490

1,535,318

1,424,467

1,647,559

2013

1,801,209

12,153

0.7%

إجمالي األصول

1,961,672

2,047,692

2,106,382

2,136,767

2,280,518

2012

1,789,056

82,486

4.8%

179,928

197,294

178,228

209,284

211,565

2011

1,706,570

43,652

2.6%

57,723

54,258

123,295

144,252

238,788

237,651

251,552

301,522

353,536

450,353

1,706,570

1,789,056

1,801,209

1,779,270

1,793,706

17,450

7,084

3,651

3,961

36,458

1,961,672

2,047,692

2,106,382

2,136,767

2,280,518

86%

87%

85.50%

83%

80%

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

* نظراً الستحواذ شركة دور للضيافة على نسبة ( )70%من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية فقد تم توحيد القوائم
المالية لتلك الشركة لعام  2015م مع القوائم المالية لشركة دور للضيافة اعتباراً من العام المالي 2015م.
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3-3
األنشطة الرئيسية
المساهمة في اإليرادات

2-3
القـــــروض
حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو
التالي (بالريال السعودي):

يمثل الجدول التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة
وبعض األوجه األخرى لعام 2015م:

البيان

إجمالي مبلغ
القرض

إجمالي الدفعات
المستلمة من
القرض

المستلم من
القرض خالل
العام

إجمالي الدفعات
المسددة من القرض
خالل عام 2015م

إجمالي
المسدد

الرصيد بنهاية
عام 2015م

الدفعات
المستحقة
السداد خالل
عام 2016م

إيضاح

قروض حكومية

80,000,000

80,000,000

ـ

6,785,714

75,000,000

5,000,000

2,500,000

سيتم االنتهاء
من السداد
بنهاية عام
1438ه.

قروض من بنوك
محلية (مرابحة
إسالمية)

577,700,000

196,665,668

96,778,531

3,448,104

3,448,104

193,217,564

6,865,045

سيتم سداد
القرض على
دفعات خالل
فترة زمنية تتراوح
من  10-7سنوات
اعتباراً من عام
2015م.

اإلجمالي

657,700,000

276,665,668

96,778,531

10,233,818

البيان
(بآالف الرياالت)

الفنادق
المملوكة

العقارات
المملوكة

الخدمات
والتشغيل

أخرى

المعامالت
المتبادلة

اإلجمالي

اإليرادات

466,398

62,535

29,625

4,358

()30,297

532,620

التكاليف

()338,289

()19,338

()10,837

()14,429

29,472

()353,421

إجمالي الربح

128,109

43,197

18,788

()10,070

()825

179,199

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير
المسيطرة

104,539

39,879

()10,677

17,216

-

9,365,045 198,217,564 78,448,104

466,398

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ

128,109

104,539

62,535

43,197

39,879

29,625

18,788
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اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
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17,216

اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

اﻹﻳﺮادات

150,957

5-3
المدفوعات النظامية
المستحقة
تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام
المالي 2015م كما يلي:

البيان

المستحق بنهاية العام

اشتراكات التأمينات االجتماعية

515,757

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في

المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميله على
قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب القانوني ،وقد بلغ
مخصص الزكاة للشركة وشركاتها التابعة في عام 2015م ( )5,420,873ريال.

4-3
التحليل الجغرافي
لإليرادات
تتوزع أعمال شركة دور للضيافة في
ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل
المملكة هي الرياض ومنطقة مكة
المكرمة وتبوك ،وقد بلغت إيرادات
كل منطقة خالل العام المالي 2015م
كما يلي:

المنطقة (بآالف الرياالت)

اإليرادات

الرياض

420,620

مكة المكرمة

121,749

تبوك

20,547

المجموع

562,917

المعامالت المتبادلة

()30,297

اإلجمالي (الصافي)

532,620

بناء على
وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصوره مستقلة ً
القوائم المالية الخاصة بكل شركة ،وقد قامت شركة دور للضيافة بتقديم إقراراتها
للمصلحة وتسديد الزكاة حتى نهاية العام المالي 2014م ولم تتمكن الشركات التابعة
من تسديد المبالغ المستحقة عليها حتى العام المالي 2014م بسبب طلب المصلحة
لبعض المستندات والتي تعمل الشركة على استيفائها .وتبلغ الزكاة المستحقة على
الشركات التابعة ولم تسدد حتى العام المالي 2014م مبلغ ( )3,045,549ريال.

كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.
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6-3
سياسات توزيع األرباح

12%
إجمالي األرباح المقترح توزيعها
عن عام 2015م  120مليون ريال
وبنسبة  12%من رأس المال.

( )1توزع أرباح الشركة الصافية وفقاً
لما نصت عليه المادة ( )42من نظامها
األساسي وذلك على النحو التالي:
•تجنب الزكاة المفروضة شرعاً.
•يجنب  10٪من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز
للجمعية العامة العادية وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور نصف رأس المال ،علماً بأن
رصيد االحتياطي قد بلغ  50٪من
راس المال.
•تجنب كذلك  5٪من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص
ألعمال الصيانة واألغراض التي
يحددها مجلس اإلدارة ،ويجوز وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي
المذكور ُعشر رأس المال ،علماً بأن
رصيد هذا االحتياطي بلغ أكثر من
 10٪من رأس المال.
•يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة
أولى للمساهمين تعادل  5٪من
رأس المال.
•يخصص بعد ما تقدم نسبة من
الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة
بمقدار تسمح به التعليمات الصادرة
من الجهات المختصة ،ويوزع
المتبقي بعد ذلك على المساهمين
جزئياً أو كلياً كحصة إضافية في
األرباح أو يرحل لألعوام القادمة.
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( )2انطالقاً من حرص الشركة على
التجاوب مع تطلعات المساهمين
وتحقيق عوائد مجزية لهم ،وفي ضوء
التوسع الجيد والنمو المتواصل ألعمال
الشركة وإيراداتها ،فقد قرر مجلس اإلدارة
توزيع أرباح للمساهمين عن النصف األول
من عام 2015م بواقع  50هللة للسهم
الواحد ،وبمبلغ إجمالي وقدره  50مليون
ريال .كما أوصى مجلس اإلدارة في
اجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/2/15م
بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع  70هللة
للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام
2015م وبمبلغ إجمالي قدره 70مليون
ريال ،وبذلك يصبح إجمالي األرباح المقترح
توزيعها عن عام 2015م  120مليون ريال
وبنسبة  12%من رأس المال وذلك بعد
الحصول على موافقة الجمعية العامة
للمساهمين حسب التاريخ الذي سيتم
اإلعالن عنه على موقع تداول.

يوضح الجدول التالي ملخصاً عن األرباح الصافية المحققة

خالل السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية:

العام

التوزيعات النقدية

صافي الربح

(ريال سعودي)

(ريال سعودي)

2015م

144,373,794

*120,000,000

2014م

103,989,443

120,000,000

2013م

143,020,655

120,000,000

2012م

198,869,434

150,000,000

2011م

153,368,477

103,509,146

* خاضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين
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7-3
المخاطر
تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل
تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:
1 .1تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل تنظيمية خارجية.
2 .2تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينة الرياض مما قد يؤثر على أداء فنادق
الشركة في نفس المدينة.
3 .3تغير السياسات واألنظمة للجهات الحكومية ذات العالقة وخاصة أنظمة مكتب
العمل ونسبة توطين الوظائف.
4 .4االرتفاع في رسوم وأسعار الخدمات األساسية مثل الطاقة والمياه والمواد
االستهالكية.
5 .5العوامل الخارجية واالقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع.
6 .6الظروف االقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض اإلنفاق
العام.

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

مخاطر العمالت
تتمثـــل فـــي تذبـــذب القیمـــة المالیـــة
لألص ــول وااللتزام ــات المالی ــة بالعم ــات
األجنبی ــة ،ونظ ــرا ألن جمی ــع المعام ــات
الجوھریــة للشــركة تتــم بالريــال الســعودي
ف ــإن مخاط ــر العم ــات وأس ــعار الص ــرف
التــي تتعــرض لھــا الشــركة محــدودة جــداً.
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مخاطر سعر القیمة العادلة
والتدفقات النقدیة لسعر
العمولة
وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة
بتأثیر تذبذب أسعار العمولة السائدة على
المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة.
وتنشأ مخاطر أسعار العمولة للشركة من
المرابحات اإلسالمیة والقروض البنكیة
قصیرة األجل والدیون طویلة األجل والتي
تكون بأسعار عمولة معومة .وتخضع
جمیع الدیون والودائع إلعادة التسعیر
بصورة منتظمة .وتراقب اإلدارة التغیرات
التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأیھا أن
مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة
ألسعار العمولة غیر جوھریة بالنسبة
للشركة.

مخاطر السيولة
هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على
توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها
المتعلقة باألدوات المالية .حيث تنتج
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على
بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب
قيمته العادلة .وتدار مخاطر السيولة
وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من
توفر السيولة الكافية من خالل متابعة
جداول التحصيل المتوقع للمستحقات
من العمالء وكذلك أدوات التمويل
البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها
المستقبلية حين حلولها.
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04
اإلفـصـــــــاح
والشفافية

 1-4الشركات التابعة
 2-4إفصاحات
 3-4نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية بالشركة
 4-4الحوكمة
 5-4أعضاء مجلس اإلدارة
 6-4اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة
 7-4اإلدارة التنفيذية
 8-4معامالت مع أطراف
ذات عالقة
 9-4كبار المساهمين
 10-4تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية

اإلفصاح والشفافية
انطالقاً من حرصنا على عالقتنا مع مساهمينا وشركائنا وكافة
المستثمرين وأصحاب المصالح ،وإيماناً بأهمية اإلفصاح والشفافية
والتزاماً منا بذلك ،فيسرنا أن نقدم لكم أهم اإلفصاحات ،بجانب النتائج

الشركة

النشاط الرئيسي

رأس المال (ريال)

شركة مكة للفنادق

فندقي

165,600,000

شركة النخيل للمناطق السياحية

فندقي – عقاري

59,250,000

شركة تبوك للفنادق

فندقي

27,300,000

المنشأة التابعة
للشركة
فندق مكارم
أجياد بمكة

قرية مكارم

النخيل بجدة
فندق هوليدي ان
بتبوك

المالية والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب الئحة حوكمة الشركات

الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة واألنظمة األخرى
ذات العالقة وهي كما يلي:

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

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

فندقي

100,000,000

شركة المدينة للفنادق

فندقي – عقاري

1,000,000

الشركة الوطنية للسياحة (سياحية)

فندقي – عقاري

422,000,000

شركة مكارم المعرفة للضيافة

عقاري

21,400,000

الشركة اإلعالمية لخدمات التسويق

تسويق -ترويج-

فندق قصر

الرياض بالرياض

-

عدد من المنشآت
بمنطقة عسير

تحت الدراسة في
المدينة المنورة

99.44%

83,939,892

98.73%

38,954,878

97.14%

70%

50%

تحت التصفية

1.65%

50%

2,000,000

-

شركة المصدر األمني

األمن والسالمة

100,000

ــ

95%

شركة جود العلياء

التشييد والبناء

100,000

ـ

99%

شركة السواعد الكريمة

تقديم خدمات
المساندة

100,000

-

99%

الضيافة

62,500,000

-

25%

(نزل)

عالقات عامة

نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله.
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20,559,941

22,810,282

25%

الشركة السعودية للضيافة التراثية
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نسبة مساهمة
الشركة ()٪

إجمالي إيرادات
الشركة لعام
2015م (ريال)

لم يتم االنتهاء من
إعداد حساباتها
الختامية

لم تبدأ بمزاولة
نشاطها

تحت التصفية
لم تبدأ بمزاولة
نشاطها

لم تبدأ بمزاولة
نشاطها

لم تبدأ بمزاولة
نشاطها

تأسست حديثاً

3-4
نتائج المراجعة السنوية
لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية بالشركة

2-4
إفصاحات
التزاماً من الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء
أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل شفافية ،فيما يلي وصف لتلك
اإلفصاحات:

يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:
عدت بالشكل
• أن ســجالت الحســابات ُأ ّ
الصحيح.
•أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعـ ّـد علــى
أســس ســليمة ونُ ّفــذ بفعاليــة.
•أنـــه ال يوجـــد أي شـــك يذكـــر فـــي
قـــدرة الشـــركة علـــى مواصلـــة
نشـــا طها .
•ال يوجـــد فروقـــات عـــن معاييـــر
المحاســـبة الصـــادرة عـــن الهيئـــة
الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن.
فيمــا عــدا تقييــم اســتثمارات الشــركة
فــي شــركة مــكارم المعرفــة للضيافــة
بطريقـــة حقـــوق الملكيـــة للعـــام
المال ــي 2015م نظ ــراً لع ــدم مزاول ــة
الشـــركة نشـــاطها .كمـــا تعـــذر ذلـــك

•ال توجـــد لـــدى الشـــركة أيـــة فئـــات
أو أيـــة أدوات ديـــن قابلـــة للتحويـــل
أو أيـــة أوراق ماليـــة تعاقديـــة أو
مذكـــرات حـــق االكتتـــاب أو حقـــوق
مشـــابهة أصدرتهـــا أو منحتهـــا
الشـــركة خـــال الســـنة الماليـــة.
•ال توجـــد لـــدى الشـــركة أي حقـــوق
تحويـــل أو اكتتـــاب بموجـــب أدوات
دي ــن قابل ــة للتحوي ــل أو أوراق مالي ــة
تعاقديـــة أو مذكـــرات حـــق اكتتـــاب
أو حقـــوق مشـــابهة أصدرتهـــا أو
منحتهـــا الشـــركة
•ال يوجـــد أي اســـترداد أو شـــراء
أو إلغـــاء مـــن جانـــب الشـــركة أو
شـــركاتها التابعـــة ألي أدوات ديـــن
قابلـــة لالســـترداد.
•ال يوج ــد أي ترتيب ــات أو اتف ــاق تن ــازل
بموجبـــه أحـــد أعضـــاء مجلـــس إدارة
الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن
أي رات ــب أو تعوي ــض.
•ال يوج ــد أي ترتيب ــات أو اتف ــاق تن ــازل
بموجبـــه أحـــد مســـاهمي الشـــركة
ع ــن أي حق ــوق ف ــي األرب ــاح.

أيضـــاً للشـــركة اإلعالميـــة لخدمـــات
التســـويق نظـــراً لدخولهـــا طـــور
التصفيـــة.
•لـــم تســـتلم الشـــركة أي بـــاغ عـــن
أي مصلحـــة فـــي فئـــة األســـهم
ذات األحقي ــة ف ــي التصوي ــت تع ــود
ألشـــخاص (عـــدا أعضـــاء مجلـــس
إدارة الشـــركة وكبـــار التنفيذييـــن
وأقربائهـــم) أبلغـــوا الشـــركة بتلـــك
الحق ــوق بموج ــب الم ــادة ( )45م ــن
قواعـــد التســـجيل واإلدراج لـــدى
هيئـــة الســـوق الماليـــة.

•ال توجـــد أيـــة اســـتثمارات محـــددة
أو احتياطيـــات مجنبـــة ،أنشـــئت
لمصلح ــة موظف ــي الش ــركة م ــا ع ــدا
مخصص ــات مكاف ــأة نهاي ــة الخدم ــة
كمـــا نـــص عليهـــا نظـــام العمـــل
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.
حيـــث بلغـــت قيمـــة مكافـــأة نهايـــة
الخدمـــة للموظفيـــن فـــي شـــركة
دور للضياف ــة كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر
2015م مبلـــغ ( )49,864,190ريـــال
ســـعودي.
•ال يوج ــد أي تحف ــظ م ــن المحاس ــب
القانونـــي علـــى القوائـــم الماليـــة
الســـنوية.
•لــم يوصــي مجلــس اإلدارة باســتبدال
المحاســـب القانونـــي قبـــل انتهـــاء
الفت ــرة المعي ــن م ــن أجله ــا.
•لـــم يتـــم فـــرض أي عقوبـــات أو
جـــزاءات أو قيـــود احتياطيـــة علـــى
الشـــركة مـــن جهـــات رقابيـــة أو
تنظيميـــة أو إشـــرافية أو قضائيـــة
خـــال العـــام المالـــي 2015م.

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

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

نص المادة /الفقرة

أسباب عدم االلتزام

مادة  /6فقرة ب

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

نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة
للمساهمين على ذلك.

مادة  /6فقرة د

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

نظراً لعدم انطباق ذلك على
الشركة.

مادة  /12فقرة ط
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بكل شفافية ،وتقوم كذلك بمراجعة
عمليات الشركة المختلفة حسب خطة
المراجعة المعتمدة واالطالع على كافة
المستندات والمعامالت وترفع تقاريرها
بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس
اإلدارة.

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

نظراً لعدم انطباق ذلك على
ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية  -الذي يحق له بحسب نظام
الشركة ،حيث يتم اختيار جميع أعضاء
الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة  -التصويت على اختيار
مجلس اإلدارة عن طريق التصويت
األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة.
في الجمعية العامة.
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5-4
أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة في دورته التي انتهت في 2015/12/31م من:
االسـم

صفة
العضوية

المهندس عبدالله بن محمد العيسـى

غير

(رئيس مجلس اإلدارة)

عدد األسهم
بداية العام

عدد األسهم
نهاية العام

التغير

1,449

1,449

-

1,449

1,449

-

16,628,458

16,628,458

-

مستقل

1,743,215

1,743,215

-

الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه (غير مدرجه)

مستقل

1,000

1,000

-

 .1بنك البالد
 .3شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده (غير مدرجه)
 .4شركة أكوان العقارية (غير مدرجه)
 .5شركة مشاريع األرجان (غير مدرجه)

تنفيذي

الدكتور صالــح بن عـلـي الهذلــول

مستقل

األستاذ علي بن إبراهيم العجالن*

غير

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)
األستاذ طالل بن عبدالمحسن المالفخ
(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
األستاذ ناصـر بن محمد السبيعي
األستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار
(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات

تنفيذي

غير

العضوية في الشركات
 .1بنك الرياض
 .2الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
 .3شركة االسمنت العربية
 .4شركة إتحاد اتصاالت (موبايلي)

6,540,591

6,540,591

-

1,485

1,485

-

 .1مجموعة صافوال
 .2الفرنسي كابيتال (غير مدرجه)
 .3شركة مدينة المعرفة االقتصادية
 .4مجموعة صافوال
 .5الشركة المتحدة للسكر (غير مدرجه)
 .6شركة بنده للتجزئة (غير مدرجه)
 .7شركة عافية العالمية (غير مدرجه)
 .8أصيلة لالستثمار (غير مدرجه)

األستاذ فهد بن عبدالله القاسم

مستقل

1,100

1,100

-

 .1شركة دلة للخدمات الصحية
 .2شركة جرير للتسويق
 .3مجموعة صافوال
 .4مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة (غير
مدرجه)
 .5شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم
وأبناؤه للتجارة واالستثمار (غير مدرجه)
 .6الشركة السعودية للضيافة التراثية (غير مدرجه)

األستاذ مصعب بن سليمان المهيدب

مستقل

1,000

1,000

-

 .1عدة شركات من مجموعة المهيدب (غير مدرجه)
 .2جولدمان ساكس السعودية (غير مدرجه)
 .3شركة مصدر لمواد البناء (غير مدرجه)
 .4مجموعة شاكر

االجتماعية)

األســتاذ بـدر بن عبدالله العيسى

تنفيذي

غير
تنفيذي

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

*نظراً النتهاء دورة المجلس الماضية في 2015/12/31م فقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي بدأت
ممثال لصندوق االستثمارات
اعتباراً من 2016/01/01م ولمدة ثالث سنوات وتم انتخاب المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
ً
بدال من األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن .وبهذه المناسبة يود مجلس اإلدارة أن يسجل التقدير لسعادته نظير جهوده
العامة ً
خالل الفترة الماضية ،كما تمنى المجلس لعضو مجلس اإلدارة الجديد المهندس /فهد بن عبدالله الشريف التوفيق والسداد.
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سجــل حضــور اجـتـمـاعــات
مجلس اإلدارة

المكافآت والتعويضات المخصصة
ألعضاء مجلس اإلدارة

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2015م.

تقاضى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2015م بدل حضور اجتماعات المجلس
واللجان المنبثقة عنه باإلضافة إلى مكافأة عن العام المالي 2014م ،والتي تم
اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام ،وذلك على
النحو التالي:

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ( )5اجتماعات خالل عام 2015م ،ويوضح الجدول
التالي سجل حضور األعضاء لهذه االجتماعات

االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

م

االسم

1

المهندس /عبدالله محمد العيسى

5

2

الدكتور /صالح علي الهذلول

5

3

األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

5

4

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

5

5

األستاذ /ناصر محمد السبيعي

5

6

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

5

19/02/2015

07/04/2015

02/06/2015

20/10/2015

15/12/2015

اإلجمالي

االجتماعات

المكافأة بعد توزيع
األرباح

المهندس /عبدالله بن محمد العيسـى
(رئيس مجلس اإلدارة)

30,000

200,000

230,000

الدكتور /صالــح بن عـلـي الهذلــول

33,000

200,000

233,000

األستاذ /علي بن إبراهيم العجالن
(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

33,000

200,000

233,000

االسـم

بدل حضور

المجموع

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

30,000

200,000

230,000

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

15,000

200,000

215,000

األستاذ /ناصـر بن محمد السبيعي

36,000

200,000

236,000

األســتاذ /بـدر بن عبدالله العيسى

39,000

200,000

239,000

األستاذ /فهد عبدالله القاسم

36,000

200,000

236,000

7

األستاذ /بدر عبدالله العيسى

5

األستاذ /مصعب سليمان المهيدب

30,000

200,000

230,000

8

األستاذ /فهد عبدالله القاسم

5

اإلجمالي

282,000

1,800,000

2,082,000

9

األستاذ /مصعب سليمان المهيدب

5

كما تم في عام 2015م صرف مكافأة سنوية إضافية قدرها  200,000ريال لسعادة رئيس مجلس اإلدارة نظير جهوده في خدمة

الشركة ،ومكافأة مقطوعة قدرها  50,000ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من غير أعضاء المجلس وذلك عن العام المالي

2014م وفقاً لقرار مجلس اإلدارة بذلك.
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6-4
اللجان المنبثقة عن
مجلس اإلدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت :
ونظراً النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2015/12/31م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة
تشكيل اللجنة اعتباراً من 2016/01/01م ولمدة ثالث سنوات من كل من:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ
2013/3/19م ضوابط عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة وقد
عقدت اللجنة ( )5اجتماعات خالل عام 2015م ورفعت تقريرها لمجلس اإلدارة وتتكون
لجنة الترشيحات والمكافآت من:

المنصب

07/04/2015

االجتماع األول

02/06/2015

االجتماع الثاني

بوبشيت

20/10/2015

األستاذ /فوزي بن عبدالرحمن

االجتماع الثالث

العبدالجبار

02/11/2015

4

األستاذ /عبدالله بن محمد

االجتماع الرابع

3

الدكتور /صالح بن علي الهذلول

13/12/2015

2

العيسى

االجتماع الخامس

1

المهندس /عبدالله بن محمد

المجموع

م

االسم

.1
.2
.3
.4

رئيساً

5

عضواً

5

عضواً

5

عضواً

5
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1سعادة المهندس /عبدالله بن محمد العيسى
		
2سعادة األستاذ /عبدالله بن محمد العبدالجبار
		
3سعادة األستاذ /مصعب بن سليمان المهيدب
		
4سعادة األستاذ /فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير
المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف
واألمانة.
•المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس
اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما
في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن
إجراؤها.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة.
•التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض
مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
•وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
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لجنة المراجعة:
اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م
ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة وقد عقدت لجنة المراجعة خالل عام
2015م ( )6اجتماعات وتتكون اللجنة من كل من:

االسم

المنصب

19/01/2015

االجتماع األول

18/02/2015

االجتماع الثاني

20/04/2015

االجتماع الثالث

30/07/2015

االجتماع الرابع

01/09/2015

19/10/2015

االجتماع
السادس

المجموع

االجتماع الخامس

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي :

1

األستاذ /علي بن
إبراهيم العجالن
(عضو مجلس اإلدارة)

رئيساً

6

2

األستاذ /مصعب بن
سليمان المهيدب
(عضو مجلس اإلدارة)

عضواً

5

3

األستاذ /إبراهيم بن
سالم الرويس

عضواً

6

عضواً

5

م

4

األستاذ /عبدالرحمن بن
صالح الخليفي

ونظراً النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2015/12/31م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة
تشكيل اللجنة اعتباراً من 2016/01/01م ولمدة ثالث سنوات من كل من:
		
 .1سعادة المهندس /فهد بن عبدالله الشريف
 .2سعادة األستاذ /طالل بن عبدالمحسن المالفخ
		
 .3سعادة األستاذ /إبراهيم بن سالم الرويس
		
 .4سعادة األستاذ /عبدالرحمن بن صالح الخليفي
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رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

•دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء
الرأي والتوصية في شأنها.
•دراسة السياسات المحاسبية والمالية التي تتبناها الشركة وأي تغيير في هذه
السياسات إلبداء الرأي والتوصية بشأنها قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.
•النظر في كفاءة تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات
التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
•دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه
ورفعه دورياً لمجلس اإلدارة للتقرير حول فاعليته.
•التأكد من وجود آلية سليمة الستخدام موارد الشركة وأصولها بما يخدم مصلحتها
بأفضل وجه ،والنظر في كفاءة استخدام الصالحية من قبل منسوبي الشركة.
•التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه باالسترشاد
بضوابط ترشيح المراجع الخارجي المرفقة بالضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة،
ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليته.
•دراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة على القوائم
المالية ومتابعة ما تم بشأنها ودراسة التقارير والمالحظات التي تقدمها الجهات
الرقابية الخارجية وإبداء الرأي حيالها ،ومتابعة اإلجراءات المالئمة لمعالجة
المالحظات التي تضمنتها هذه التقارير.
•االشراف على المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ
األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة والتأكد من استقالليتها.
•تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية والمكافآت
والبدالت والمزايا األخرى المخصصة له وترشيح الشخص األكثر مالئمة مع بيان
األسباب والنظر في إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية سواء بسبب االستقالة أو
العجز أو اإلعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس
اإلدارة.
•االستعانة كلما دعت الحاجة بمن تراه اللجنة مناسباً للقيام بأعمال أو دراسات
متخصصة تساعدها في تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
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7-4
اإلدارة التنفيذية

لجنة االستراتيجية واالستثمار
اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م
ضوابط عمل لجنة االستراتيجية واالستثمار وأسلوب عمل اللجنة وقد عقدت لجنة
االستراتيجية واالستثمار خالل عام 2015م ( )7اجتماعات بحضور كافة أعضائها.
ورفعت تقريرها لمجلس اإلدارة ،وتتكون اللجنة من:

المنصب

18/02/2015

االجتماع األول

االجتماع الثاني
29/03/2015

25/05/2015

االجتماع الثالث

08/09/2015

الدكتور /بدر بن حمود البدر

االجتماع الرابع

العيسى

رئيساً

7

عضواً

7

عضواً

7

عضواً

7

النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 2015/12/31م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل
اللجنة اعتباراً من 2016/01/01م ولمدة ثالث سنوات من كل من:
.1
.2
.3
.4

االجتماع الخامس
12/10/2015

األستاذ /بدر بن عبدالله

07/12/2015

4

القاسم

االجتماع السادس

3

األستاذ /فهد بن عبدالله

15/12/2015

2

السبيعي

االجتماع السـابـــع

1

األستاذ /ناصر بن محمد

اإلجمالي

م

االسم

1سعادة األستاذ /فهد بن عبدالله القاسم		
			
2سعادة الدكتور /صالح بن علي الهذلول
3سعادة األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى		
			
4سعادة الدكتور /بدر بن حمود البدر

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

تتلخص مهام اللجنة بما يلي :
•التوصية بأولويات االستثمار للشركة ووضع معايير ومقاييس االختيار للمشاريع
االستثمارية والتوصية والعمل على اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس اإلدارة.
•التوصية أو الموافقة على فرص االستثمار وشراء وبيع الممتلكات واألراضي ضمن
حدود أولويات االستثمار.
•مراجعة خطط االستثمار للشركة ،ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.
•مراجعة وتقييم مدى فعالية وشمول ضوابط لجنة االستثمار سنوياً وطلب
موافقة مجلس اإلدارة على التغيرات المقترحة.
•القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجلس اإلدارة.
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تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة ،ممثلة
بالرئيس التنفيذي ،ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة .وتتولى هذه
اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية
والمالية واإلدارية والفنية والمعلوماتية وإدارة المخاطر ،وجميع األنشطة ذات العالقة
لجان
بأعمال الشركة ،ويساعد في متابعة بعض األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذها
ٌ
يتم تشكيلها من اإلدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة.

بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2015م:

االسم

الصفة

الدكتور /بدر بن حمود البدر

الرئيس التنفيذي

األستاذ /ياسر بن محمد القهيدان

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

نائب الرئيس للممتلكات واألصول

المهندس /خالد بن محمد األصقه

نائب الرئيس للمشاريع

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

مدير إدارة المحاسبة
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بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل
العام 2015م*:
االسم

الملكية بداية العام

الملكية نهاية العام

التغير خالل العام
ّ

التغير %
نسبة
ّ

الدكتور /بدر بن حمود البدر

1,249

2,429

1,180

94%

األستاذ /ياسر بن محمد القهيدان

-

-

-

-

األستاذ /سلطان بن بدر العتيبي

-

-

-

-

المهندس /خالد بن محمد األصقه

-

-

-

-

األستاذ /أحمد بن مبارك باحارثه

-

-

-

-

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

8-4
معامالت مع أطراف ذات
عالقة
ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو عالقة بأي منهم
باستثناء ما يلي:
•عقود إدارة وتشغيل مدتها  10سنوات لمجمع ريزدنس األندلس وفندق مكارم
أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر،
ومجمع دور الياسمين السكني والمملوكة لشركة أصيلة لالستثمار ،والتي من
ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى
وعضو مجلس اإلدارة األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل
تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح
التشغيل لكل منشأة.
وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه  3,198,279ريال خالل عام 2015م
مقارنة بمبلغ  3,349,038ريال خالل العام السابق 2014م لقاء إدارة وتشغيل تلك
المنشآت.
ويوضح الجدول التالي تفصيل تلك األتعاب:

بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2015م*:
البيان

المبلغ (ريال سعودي)

المبلغ (ريال سعودي)

4,233,807

البيان (ريال سعودي)

2015م

2014م

البدالت

1,481,833

مجمع ريزدنس األندلس

494,738

419,542

المكافآت والحوافز

1,831,095

فندق مكارم أم القرى

1,376,957

1,432,435

اإلجمالي

7,546,735

مجمع ريزدنس الروضة

471,496

385,924

فندق مكارم البيت

366,619

666,869

مجمع الجزيرة بدر

488,469

444,268

اإلجمالي

3,198,279

3,349,038

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة.
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•يقوم بعض أعضاء مجلس اإلدارة (أو الشخصيات االعتبارية التي يمثلونها) بالمتاجرة
في بعض أوجه النشاط المماثلة لنشاط الشركة (فنادق وعقارات) ،ووفقاً للمادة
الثامنة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ،فقد تم
الحصول على ترخيص بذلك من الجمعية العامة بتاريخ 2015/04/07م لمدة
سنة وسيتم عرض ذلك على الجمعية القادمة بإذن الله لتجديده وفقاً لالئحة
الحوكمة .وهؤالء األشخاص أو الشخصيات االعتبارية هم كالتالي:

سر
•يمتلك األستاذ عبدالرحمن عبدالله الدحيم والذي يشغل حالياً منصب أمين َ
مجلس اإلدارة ما نسبته  5%من رأس مال شركة المصدر األمني المحدودة،
وتمتلك شركة دور للضيافة نسبة  95%من رأس مال تلك الشركة ،كما يمتلك
سعادته نسبة  1%من رأس مال شركة جود العلياء المحدودة ،وتمتلك شركة دور
للضيافة  99%من رأسمال تلك الشركة ،وقد تنازل األستاذ /عبدالرحمن بن عبدالله
الدحيم عن حصته في شركة المصدر األمني لشركة جود العلياء المحدودة ،وذلك
خالل شهر يناير من عام 2016م.

.1

•هناك عقد إدارة وتشغيل مدته  10سنوات لفندق مكارم منى والمملوك للشيخ
محمد بن إبراهيم الغامدي (أحد كبار المساهمين) والذي يملك ما نسبته  5%من
رأس مال شركة دور للضيافة ،وقد حصلت الشركة خالل عام 2015م على مبلغ
 355,928ريال عبارة عن أتعاب اإلدارة والتشغيل للفندق .وحيث إن “شركة أصيلة
لالستثمار” و”شركة عبدالله بن محمد العيسى وأوالده” من ضمن مساهمي
شركة دور للضيافة ،وتماشياً مع تعليمات هيئة السوق المالية ،فإنه ينبغي التنبيه
أن المهندس عبدالله بن محمد العيسى (رئيس مجلس اإلدارة) و األستاذ بدر بن
عبدالله العيسى (عضو مجلس االدارة) لهما مصلحة مع “شركة أصيلة لالستثمار”.
كال من المهندس عبدالله بن محمد العيسى واألستاذ بدر بن عبدالله
كما أن ً
العيسى لهما مصلحة مع “شركة عبدالله بن محمد العيسى وأوالده” .ويوضح
البيان أدناه التغير في ملكية األسهم لهاتين الشركتين خالل عام 2015م:

االسم

عدد األسهم بداية

عدد األسهم نهاية

العام

العام

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

التغير

نسبة التملك نهاية
العام

شركة أصيلة لالستثمار

-

27,143,784

27,143,784

27.1%

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

28,982

28,982

-

0.03%

1شركة أصيله لالستثمار والذين من ضمن إدارتها سعادة رئيس مجلس اإلدارة
المهندس عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ بدر
بن عبدالله العيسى.
2صندوق االستثمارات العامة.
3المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
4المؤسسة العامة للتقاعد.
5سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ ناصر بن محمد السبيعي.
6سعادة عضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن علي الهذلول.
7سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد بن عبدالله القاسم.
8سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ مصعب بن سليمان المهيدب.

وفيما يلي بيان بمبالغ المعامالت مع األطراف ذات العالقة والرصيد الناتج عنها خالل
السنتين الماليتين المنتهيتين في  31ديسمبر2014 ،م و2015م:

•تم بتاريخ 2015/06/10م توقيع عقد بين كل من شركة دور للضيافة وشركة أصيلة
لالستثمار والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس اإلدارة المهندس /عبدالله
بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ /بدر بن عبدالله العيسى ،تقوم
شركة أصيلة بموجبه باستئجار مساحة مكتبية قدرها ( 400م )2في فندق كورت
يارد ماريوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي قدره ( )400.000ريال
سنوياً ولمدة ثالث سنوات ميالدية.
•تم بتاريخ 2015/6/18م توقيع اتفاقية بين شركة دور للضيافة والشركة السعودية
للضيافة التراثية (نزل) تقوم دور بموجبها بتقديم الخدمات المساندة والفنية
للشركة السعودية للضيافة التراثية لتطوير أول مشاريعها وهو فندق سمحان
التراثي بالدرعية وذلك بهدف االستفادة من الخبرات العريقة التي تمتلكها شركة
دور للضيافة في هذا المجال.
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أ) مستحق من أطراف ذات عالقة:

االسم

طبيعة
المعامالت

الرصيد

مبلغ المعامالت
2015م

2014م

2015م

2014م

الجزيرة بدر

خدمات

1,147,860

5,602,716

947,977

844,088

شركة جود العلياء المحدودة

مصروفات
باإلنابة

694,805

3,200

697,601

3,200

الشركة السعودية للضيافة التراثية

خدمات

1,958,617

-

295,904

-

مجمع ريزدنس االندلس

خدمات

659,815

743,879

164,145

236,279

شركة السواعد الكريمة

خدمات

12,930

-

12,930

-

فندق مكارم أم القرى

خدمات

10,305,666

2,255,967

78,743

1,906,748

مجمع ريزدنس الروضة

خدمات

1,850,927

-

15,403

28,061

شركة مكارم المعرفة

خدمات

1,090,109

-

-

157,675

شركة المصدر األمني المحدودة

خدمات

1,700

-

1,700

-

2,214,403

3,176,051

اإلجمالي

9-4
كبار المساهمين
لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك ،خالل عام 2015م (من أشخاص
باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وعائالتهم وأوالدهم القصر الواردة
تفاصيلهم بشكل منفصل أعاله) ،وفقاً للمادة  45من قواعد التسجيل واإلدراج .وعلى
أي حال ،فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم خالل عام 2015م ما ال يقل عن
 5%من رأسمال الشركة:

المساهم

األسهم المملوكة بداية العام

شركة ماسك القابضة

27,143,784

-

شركة أصيلة لالستثمار

-

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%

6,540,591

6,540,591

6.5%

5,000,000

5,000,000

5%

المؤسسة العامة للتأمينات
الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي

االسم

طبيعة
المعامالت

مبلغ المعامالت

الرصيد

2015م

2014م

2015م

2014م

فندق مكارم البيت

خدمات

2,962,225

6,413,625

4,107,424

5,961,658

شركة المدينة المحدودة

مصروفات
باإلنابة

1,825,027

960,000

2,960,235

1,135,207

فندق مكارم منى

خدمات

862,460

2,618,123

2,273,114

3,196,084

مجمع الجزيرة الرياض

خدمات

545,517

2,358,263

545,518

746,754

9,886,291

11,039,703

اإلجمالي
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العام

-

االجتماعية

ب) مستحق إلى أطراف ذات عالقة:

األسهم المملوكة نهاية

نسبة التملك نهاية العام
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10-4
تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية
وفقاً لتعميم هيئة سوق المال بتاريخ 2014/3/25م القاضي بتطبيق المعايير
المحاسبية الدولية دفعة واحدة بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية التي تبدأ من
 2017/1/1للشركات المالية المدرجة في السوق المالية مما يعني ان القوائم المالية
للربع االول من عام  2017للشركات المدرجة في السوق المالية يجب إعدادها وفقاً
للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ونظراً لضرورة االستعداد المبكر لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يتضمنه
تطبيقها من مراجعة للسياسات المحاسبية والتهيئة لتدريب العاملين ،فإن شركة دور
للضيافة قد بادرت بالبدء في مشروع التحول لتطبيق المعايير المحاسبية من المعايير
المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين ( )SOCPAلمعايير التقارير المالية الدولية (.)IFRS
حيث قامت الشركة بتعيين أحد بيوت الخبرة كمستشار للدعم والمساندة في تنفيذ
خطة الشركة في تجربة التطبيق واتخاذ االجراءات الالزمة خالل العام 2016م استعداداً
للتطبيق الفعلي في العام 2017م.
وستكون خطة عمل الشركة لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية كما يلي:
1 .1تشخيص المعايير الدولية المحتمل تأثيرها على تقارير الشركة المالية والمحاسبية.
2 .2دراسة وتقييم أثر التغيرات الناتجة من التحول.
3 .3تصميم ،تطوير ،وتطبيق المعايير الخاصة بالتحول للمعايير المحاسبية الدولية.
4 .4تدريب العاملين ضمن اإلدارات المختصة على ذلك.
ابتداء من الربع
5 .5إصدار التقارير المالية والمحاسبية للشركة وفقاً لهذه المعايير
ً
األول للعام المالي 2016م ألغراض التحليل والمقارنة.
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الخاتمة
في الختام ،يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بخالص
الشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة وشركاء األعمال والجهات التنظيمية
والتشريعية والعمالء الكرام على ثقتهم ودعمهم ،داعين الله عز وجل أن يمنحنا
القدرة لتتويج هذه الثقة والدعم بمزيد من التقدم والنمو ،وكذلك يقدم
المجلس الشكر لإلدارة التنفيذية وكافة أفراد فريق العمل لجهودهم المخلصة
وأدائهم المتميز خالل عام 2015م متطلعين إلى مزيد من اإلنجازات والتميز
خالل األعوام القادمة إن شاء الله.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم،
والله ولي التوفيق،،،
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إلى السادة المساهمين
شركة دور للضيافة – شركة مساهمة سعودية
الرياض  -المملكة العربية السعودية
لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة دور للضيافــة – شــركة مســاهمة ســعودية – (الشــركة) وشــركاتها التابعــة
(ويشــار إليهــا مجتمــع «المجموعــة») والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  31ديســمبر 2014م و القوائــم الموحــدة
للدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات المرفقــة مــن ( )1إلــى
( )29المعتبــرة جــزءاً ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة.
مسئولية اإلدارة
تعتبــر اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض هــذه القوائــم الماليــة بشــكل عــادل وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ووفقــا لنــص المــادة ( )123مــن نظــام الشــركات والنظــام السياســي للشــركة وكذلــك عــن نظــام الرقابــة الداخليــة
الــذي تعتبــره اإلدارة ضروريــا إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة ،ســواءاً كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ .كمــا أن اإلدارة
قدمــت لنــا كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي طلبناهــا للقيــام بمراجعــة هــذه القوائــم الماليــة.

تقرير مراجعي
الحسابات

مسئولية مراجعي الحسابات
إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي علــى هــذه القوائــم الماليــة إســتناداً إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا .تمــت مراجعتنــا وفقــاً لمعاييــر
المراجعــة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتتطلــب تلــك المعاييــر إلتزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط
وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن التأكــد بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.
تشــتمل المراجعــة علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة .تعتمــد
اإلجــراءات التــي يتــم اختيارهــا علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقييمنــا لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة ســواءاً كانــت
ناشــئة عــن غــش أو خطــأ .وعنــد قيامنــا بتقييــم هــذه المخاطــر نأخــذ فــي اإلعتبــار نظــام الرقابــة الداخليــة الخاصــة بإعــداد وعــرض
قوائــم ماليــة عادلــة للمجموعــة بغــرض تصميــم إجــراءات مراجعــة مالئمــة للظــروف المتاحــة ،ولكــن ليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول
فعاليــة الرقابــة الداخليــة للمجموعــة .كمــا تتضمــن أعمــال المراجعــة تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة
التقديــرات المحاســبية التــي اســتخدمتها اإلدارة ،باإلضافــة إلــى تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة.
نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.
الرأي
وفي رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة ككل:
 -1تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2014م ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا
النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،و فقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية المالئمــة لظــروف
المجموعة.
 -2تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن كي بي إم جي الفوزان والسدحان

خليل ابراهيم السديس
ترخيص رقم ٣٧١
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قائمة الدخل الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2015م (ريال سعودي)
الموجودات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م (ريال سعودي)
2015م

2014م

إيضاح

نقد بالصندوق ولدى البنوك

()4

211.797.663

297.594.388

مخزون

()6

28.274.755

25.771.605

موجودات متداولة

()5

ذمم مدينة تجارية ،صافي

()7

دفعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

مستحق من أطراف ذات عالقة

72.351.307
21.960.671

62.252.549
19.897.454

()1-8

2.214.403

استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()9

32.452.858

59.334.775

ممتلكات ومعدات ،بالصافي

()11

1.647.559.470

1.424.467.385

إجمالي الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
استثمارات متاحة للبيع

مشروعات تحت التنفيذ

إجمالي الموجودات غير المتداولة

336.598.799

()10

46.241.691

()12

217.665.030

إجمالي الموجودات

1.943.919.049
2.280.517.848

المطلوبات وحقوق الملكية

مطلوبات متداولة

3.176.051

408.692.047

62.860.618

181.412.893

1.728.075.671
2.136.767.718

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

()15

9.294.281

11.450.440

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

()14

103.289.382

109.096.913

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()2-8

9.886.291

ذمم دائنة تجارية

دائنو توزيعات أرباح

()16

مخصص الزكاة

إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

()15

قروض طويلة األجل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
إجمالي المطلوبات

19.601.566

53.366.488
16.127.363

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
رأس المال

احتياطي نظامي
احتياطي اتفاقي
أرباح مبقاه

أرباح غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع

14.917.230

188.923.680

100.222.411

238.787.870

144.251.943

49.864.190

()1-1

1.000.000.000

()17

143.002.490

44.029.532

353.536.327

500.000.000
144.630.904

122.057.110

6.073.039

مجموع حقوق الملكية

1.830.164.607

36.458.174

2.280.517.848

تكلفة النشاط

مجمل ربح النشاط

()19

()353.420.876

()312.078.722

532.619.594

179.198.718

143.002.490

167.469.679

مصروفات عمومية وإدارية

()20

()35.863.111

انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات

()23

--

()49.733.029

مصروفات بيع وتسوق

انخفاض غير مؤقت في استثمارات متاحة للبيع

إيرادات استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

()1.194.844
()2.410.464

()9

2.808.140

الربح التشغيلي
إيرادات أخرى

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير
المسيطرة
مخصص الزكاة

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

142.538.439
8.418.434

()21

()16

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح
الشركات التابعة

ربحية السهم من:

صافي الربح

الربح التشغيلي

اإليرادات األخرى

--

6.943.168

92.525.027
19.667.074

150.956.873
()5.420.873

()8.051.569

()1.162.206

صافي الربح

()587.646

112.192.101

145.536.000

144.373.794

104.140.532
()373.513
103.767.019

()22

1.44

1.04

()22

0.084

0.20

1.43

()22

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

14.210.564

1.779.270.164
3.961.227

1.783.231.391
2.136.767.718

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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479.548.401

()31.567.145

1.000.000.000

500.000.000

إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

11.039.703

211.565.371

1.793.706.433

حقوق الملكية غير المسيطرة

51.429.913

209.284.384

450.353.241

حقوق الملكية

11.350.185

إيرادات النشاط

إيضاح

()18

2015م

2014م
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0.93

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م (ريال سعودي)
إيضاح

2015م

2014م

صافي ربح السنة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

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

استهالكات ممتلكات والمعدات
إطفاء مصروفات مؤجلة

()5

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
االنخفاض في قيمة األرصدة المدينة
انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات
انخفاض غير مؤقت في قيمة استثمارات متاحة للبيع
مخصص انخفاض مخزون
الملكية استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق
إيرادات
أرباح بيع ممتلكات ومعدات

()10
()6
()9
()21

150.956.873

112.192.101

54.004.007

45.974.064

2.487.732

3.190.132

14.826.341

12.428.677

5.523.086

2.882.696

400.000

--

--

49.733.029

2.410.464

--

1.027.206

1.016.531

()2.808.140

()6.943.168

()1.126.089

()14.825.644

227.701.480

205.648.418

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
ذمم مدينة تجارية

()13.901.316

()7.692.855

()924.967

()2.534.354

المخزون

842.082

2.293.266

مستحق من أطراف ذات عالقة

964.928

()1.872.659

7.845.931

3.444.529

()11.795.975

8.021.489

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
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مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()4.752.403

()7.391.457

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

()10.546.600

()12.233.542

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

190.749.407

196.733.230

الزكاة المدفوعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

()4.683.753

9.050.395

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدفوعات عن شراء ممتلكات ومعدات ومشروعات تحت التنفيذ
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
متحصالت من استثمارات متاحة للبيع
شراء استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
صافي النقد المستحوذ عليه من شركات مستحوذ عليها
متحصالت من استثمارات في شركات مستثمر فيها بحقوق
الملكية

()16

(11و)12

()244.702.963

()115.005.072

1.126.089

100.358.352

6.798.536

7.600

()16.032.500

()15.194.000

7.945.181

--

1.800.000

21.025.000

()243.065.657

()8.808.120

()10
()9
()13
()9

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة
صافي
االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

96.778.927

32.212.707

متحصالت من قروض طويلة األجل

()10.233.817

()6.785.715

()118.225.585

()114.105.328

()1.800.000

()1.800.000

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()33.480.475

()90.478.336

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل السنة

()85.796.725

97.446.774

النقد وما في حكمه في بداية السنة

297.594.388

200.147.614

211.797.663

297.594.388

المسدد من قروض طويلة األجل
توزيعات أرباح المساهمين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

()4

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م (ريال سعودي)
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
رأس المال
الرصيد في  1يناير 2014م

إحتياطي نظامي

احتياطي اتفاقي

أرباح غير
محققة

أرباح مبقاه

حقوق الملكية

اإلجمالي

إجمالي حقوق الملكية

غير المسيطرة

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

140.090.091

18.116.589

1.801.209.170

3.650.768

1.804.859.938

صافي ربح العام

--

--

--

103.767.019

--

103.767.019

373.513

104.140.532

توزيعات أرباح

--

--

--

()120.000.000

--

()120.000.000

()60.578

()120.060.578

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

--

--

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

()1.800.000

خسائر غير محققة عن استثمارات مالية متاحة
للبيع

--

--

--

--

()3.906.025

()3.906.025

()2.476

()3.908.501

1.000.000.000

500.000.000

143.002.490

122.057.110

14.210.564

1.779.270.164

3.961.227

1.783.231.391

صافي ربح العام

1.000.000.000
--

500.000.000

143.002.490

122.057.110

14.210.564

1.779.270.164

3.961.227

1.783.231.391

توزيعات أرباح (إيضاح )25

--

--

--

()120.000.000

--

()120.000.000

()162.160

()120.162.160

خسائر غير محققة عن استثمارات مالية متاحة
للبيع

--

--

--

--

()8.137.525

()8.137.525

()3.099

()8.140.624

--

--

--

()1.800.000

--

()1.800.000

--

()1.800.000

الرصيد في  31ديسمبر 2014م
الرصيد في  1يناير 2015م

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

--

--

144.373.794

--

144.373.794

1.162.206

145.536.000

نصيب حقوق الملكية الغير مسيطرة
في رؤوس أموال شركات تابعة تم

--

االستحواذ عليها خالل العام إيضاح ()13

الرصيد في  31ديسمبر 2015م

1.000.000.000

-500.000.000

-143.002.490

-144.630.904

-6.073.039

-1.793.706.433

31.500.000
36.458.174

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى رقم ( )29جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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31.500.000
1.830.164.607

اإليضاحات المتممة للقوائم
المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م (ريال سعودي)

1

 .التنظيم والنشاط

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

 1-2القوائم المالية الموحدة
تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة دور للضيافــة وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــا
مجتمعــة «بالمجموعــة») ،والتــي تمتلــك الشــركة فيهــا حصــة فــي حقــوق ملكيتهــا
بطريقــة مباشــرة تمكنهــا مــن الســيطرة عليهــا ،وهــذه الشــركات كمــا فــي  31ديســمبر
2015م كمــا يلــي:

اسم الشركة

رأس المال (ريال سعودي)

نسبة الملكية العملية

شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة

302.500.000

٪100

شركة الخليج للمناطق السياحية المحدودة

206.000.000

٪100

شركة مكة للفنادق المحدودة

165.600.000

٪99.44

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

59.250.000

٪98.73

شركة تبوك للفنادق المحدودة

27.300.000

٪97.14

الشركة السعودية للخدمات الفندقية

70,000,000

٪70

وجميــع الشــركات التابعــة المبينــة أعــاه تســيطر عليهــا المجموعــة منــذ فتــرات ســابقة
تشــمل فتــرة المقارنــة فيمــا عــدا (الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة) التــي تــم
االســتحواذ علــى حصــة مســيطرة فيهــا خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2015م.

 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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شركة الرياض للفنادق والترفيه المحدودة

شركة تبوك للفنادق المحدودة

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

تأسســت شــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة ومســجلة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم  3550006303بتاريــخ
 5ربيــع ثانــي 1406هـــ الموافــق  17ديســمبر 1985م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط الشــركة
فــي إقامــة فنــدق مــن الدرجــة األولــي بالمنطقــة الشــمالية بمدينــة تبــوك ومــا يتطلبــه
ذلــك مــن التســهيالت الفندقيــة ومرافــق وخدمــات وممارســة النشــاط الفندقــي بوجــه
عــام داخــل المملكــة وخارجهــا عــن طريــق التملــك واالســتئجار والمشــاركة للفنــادق
والمطاعــم .وتمتلــك الشــركة فنــدق مــكارم تبــوك بمدينــة تبــوك .قامــت الشــركة خــال
ســنة 2008م باالســتحواذ علــى  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.

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

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

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

شركة النخيل للمناطق السياحية المحدودة

تأسســت شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المحــدودة -شــركة ذات مســئولية محــدودة
ومســجلة في المملكة العربية الســعودية بموجب الســجل التجاري رقم 4030092204
بتاريــخ  22جمــادي ثانــي 1413هـــ الموافــق  17ديســمبر 1992م ،ويتمثــل طبيعــة نشــاط
الشــركة فــي إنشــاء وتملــك وإيجــار وبيــع المنشــآت الســكنية والتجاريــة والترفيهيــة
والفنــادق والمطاعــم واالســتراحات والشــواطئ الســياحية وصــاالت األلعــاب والنــوادي
الرياضيــة .وتمتلــك الشــركة قريــة مــكارم النخيــل بمدينــة جــدة .قامــت الشــركة خــال ســنة
2008م باالســتحواذ علــى  48٪إضافيــة فــي رأس مــال الشــركة مــن عــدة شــركاء آخريــن،
وال تــزال الشــركة بصــدد اســتكمال اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس والســجل
التجــاري فيمــا يتعلــق بهــذا الجانــب.
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 .أسس اإلعداد

المعايير المحاسبية المطبقة

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

أسس القياس

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا
االســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي تــم تقييمهــا وفقــاً للقيمــة العادلــة وباســتخدام مبــدأ
االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية.
عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط.

استخدام األحكام والتقديرات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة اســتخدام التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات
التــي تؤثــر فــي تطبيــق السياســات والقيــم الظاهــرة للموجــودات والمطلوبــات
واإليــرادات والمصروفــات .إن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا علــى أســاس مســتمر ،ويتــم إظهــار
أثــر التعديــات التــي تترتــب عــن مراجعــة التقديــرات المحاســبية فــي فتــرة المراجعــة
والفتــرات المســتقبلية التــي تتأثــر بهــذه التعديــات.
فيمــا يلــي معلومــات حــول المجــاالت الهامــة للتقديــرات وحــاالت عــدم التأكــد واألحــكام
الهامــة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا تأثيــراً جوهريــاً علــى المبالــغ
المدرجــة فــي القوائــم الماليــة:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

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

االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية المتاحة
للبيع

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

تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للممتلــكات والمعــدات بغــرض احتســاب
اإلهــاك .يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخذ باالعتبار االســتخدام المتوقــع للموجودات
والضــرر المــادي الــذي تتعــرض لــه هــذه الموجــودات .وتقــوم اإلدارة بمراجعــة القيمــة
المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنوياً ويتــم تعديــل التغيــر فــي مصروفــات اإلهــاك (إن
وجــدت) فــي الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية
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أسس توحيد القوائم المالية

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون
للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول
على منافع من أنشطتها .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ باالعتبار حقوق التصويت
المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي .يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ
االستحواذ (التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة) ويتم االستمرار في
التوحيد حتى تاريخ توقف السيطرة.
تتضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة القوائم المالية للشركة األم والشركات
التابعة كما هو مبين في إيضاح رقم ( )2-1والتي تمتلك فيها الشركة حصة مسيطرة.
كافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة
عن المعامالت داخل المجموعة المدرجة في الموجودات يتم استبعادها بالكامل.
كذلك أي أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة يتم
استبعادها عند التوحيد.

الحصص غير المسيطرة

تتمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ
الشركة بها والتي تقاس بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة
التابعة .ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غير المسيطرة كمعامالت مع
أطراف من خارج المجموعة.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية
لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة والودائع البنكية ذات
االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع (ان وجدت) والمتاحة للشركة
دون أي قيود.

إندماج األعمال (عمليات الشراء)

يتم المحاسبة عن اندماج األعمال باستخدام طريقة الشراء .ويتم قياس تكلفة
الشراء بالقيمة العادلة لألصول المقتناة ،وأداة حقوق الملكية الصادرة والمطلوبات
المتكبدة أو المفترض تحملها في تاريخ التبادل ،وتتضمن التكاليف العائدة مباشرة
إلى الشراء .ويتم قياس الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات
المتكبدة والمفترض تحملها في عمليات اندماج األعمال مبدئياً بالقيم العادلة بتاريخ
الشراء .التكلفة في عمليات اندماج األعمال التي تزيد على حصة المجموعة في
صافي القيمة العادلة للموجودات المقتناة القابلة للتحديد والمطلوبات وااللتزامات
المحتملة ،يتم تصنيفها كشهرة .وإذا كانت تكلفة الشركة المستثمر فيها المقتناة
أقل من قيمتها العادلة بتاريخ الشراء ،يتم تسوية هذا الفرق من خالل تخفيض القيم
العادلة لألصول المقتناة غير المتداولة للشركة المستثمر فيها بما يتناسب مع
قيمتها الدفترية.
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تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة
األخرى للتأكد من وجود أي دليل على حدوث خسارة نتيجة االنخفاض في قيمتها،
وعندما تشير األحداث أو التغيرات في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة
لالسترداد .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة ،إن وجدت بقائمة
الدخل الموحدة ،والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد .إن
القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة المقدرة بعد خصم مصروفات البيع
أو قيمة األصل عند االستخدام ،أيهما أكبر .ولغرض تقييم االنخفاض في قيمة
الموجودات ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد
التدفقات النقدية بصورة منفصلة

الذمم المدينة التجارية

تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون
المشكوك في تحصيلها .ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها
عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ
المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة .ويتم شطب الديون المعدومة
عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها .ويتم تحميل المخصصات على قائمة
الدخل الموحدة .وأي استردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً
تضاف إلى اإليرادات.

المخزون

تظهر بنود المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل .يتم
احتساب المنصرف من المخزن بطريقة المتوسط المرجح .وتتضمن التكلفة النفقات
التي يتم تكبدها لشراء المخزون والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار
المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة .تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر
البيع التقديري خالل السير اإلعتيادي لألعمال بعد خصم مصروفات البيع .ويتم
تكوين مخصص (عند اللزوم) بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

االستثمارات

عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقرر المجموعة عند شراء استثمار ما
التصنيف المناسب لذلك االستثمار ،إما كاستثمار متاح للبيع أو كاستثمار في شركات
زميلة وشركات تحت السيطرة المشتركة ويعكس هذا التصنيف نية اإلدارة بخصوص
كل استثمار ويخضع كل تصنيف من تصنيفات االستثمار المعنية إلى المعالجة
المحاسبية العائدة لها كما يلي:
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استثمارات متاحة للبيع

هــي ليســت اســتثمارات لغــرض االتجــار وال تمتلــك المجموعــة فيهــا أي تأثيــر جوهــري أو
ســيطرة .وتقيــد هــذه االســتثمارات مبدئيــاً والحقــاً يعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة .ويتــم
قيــد أيــة تغيــرات فــي القيمــة العادلــة ضمــن حقــوق الملكيــة كاحتياطــي قيمــة عادلــة
حتــى يتــم اســتبعاد تلــك االســتثمارات .ويتــم قيــد أي انخفــاض كبيــر ومتواصــل فــي قيمــة
االســتثمارات المتاحــة للبيــع (إن وجــد) فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .ويتــم تحديــد القيمــة
العادلــة لالســتثمارات المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط بالرجــوع إلــى أســعار الســوق
المدرجــة فيــه تلــك االســتثمارات بنهايــة يــوم التــداول فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي
الموحــدة .وبالنســبة لالســتثمارات غيــر المتداولــة فــي ســوق مالــي نشــط ،بمــا فــي ذلــك
االســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة غيــر المدرجــة يتــم تحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام
تقنيــات تقييــم معينــة.

وتتضمــن هــذه التقنيــات اســتخدام معامــات الســوق األخيــرة التــي تمــت بيــن أطــراف
جاديــن ،والرجــوع إلــى القيمــة الســوقية الحاليــة ألداة
أخــرى والتــي تماثلهــا إلــى حــد كبيــر ،وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة وخيــار نمــاذج
التســعير ،وبخــاف ذلــك ،تعتبــر التكلفــة هــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات.

استثمارات في شركات مستثمر فيها
بحقوق الملكية (شركات زميلة)

الشــركات الزميلــة هــي تلــك المنشــآت التــي تملــك المجموعــة فيهــا تأثيــرا جوهريــا ولكــن
ليســت حصــة مســيطرة علــى سياســاتها التمويليــة والتشــغيلية .ويعتبــر التأثيــر الجوهــري
قائمــاً بشــكل عــام عندمــا تملــك الشــركة مــا يتــراوح بيــن  20٪و 50٪مــن حقــوق
التصويــت فــي المنشــأة األخــرى.
يتــم احتســاب االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة
(شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة) وتقيــد مبدئيــا بســعر التكلفــة بمــا فــي
ذلــك الشــهرة المحــددة عنــد الشــراء .يتــم إدراج حصــة المجموعــة فــي أربــاح وخســائر
الشــركات والمنشــآت المســتثمر فيهــا بعــد الشــراء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة ،ويتــم
إدراج حصتهــا فــي حركــة االحتياطيــات بعــد الشــراء ضمــن حقــوق الملكيــة للشــركة.
وعندمــا تزيــد حصــة المجموعــة مــن الخســارة علــى حصتهــا فــي االســتثمار فــي الشــركة
المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة فــإن القيمــة الدفتريــة للشــركة تنخفــض إلــى
الصفــر ويتــم االســتمرار بتحميــل أي خســائر إضافيــة عندمــا تتكبــد الشــركة التزامــات
قانونيــة أو تعاقديــة أو إذا دفعــت أي مبالــغ نيابــة عــن الشــركة المســتثمر فيهــا.
ويتــم اســتبعاد أيــة أربــاح غيــر محققــة للتعامــات بيــن المجموعــة والشــركات المســتثمر
فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بالقــدر الــذي تكــون عليــه حصــة المجموعــة فــي الشــركات
دليــا علــى
الزميلــة .كمــا يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة مالــم توفــر المعاملــة
ً
انخفــاض قيمــة الموجــودات المحولــة.
يتــم إثبــات األربــاح والخســائر الناتجــة عــن تخفيــف حصــة المجموعــة فــي الشــركات الزميلة
فــي قائمــة الدخــل الموحدة.

الممتلكات والمعدات

يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم اإلهــاك المتراكــم والخســارة
المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة .تتضمــن التكلفــة النفقــات المباشــرة القتنــاء األصــل .يتــم
رســملة تكاليف التمويل للقروض التي اســتخدمت مباشــرة لتمويل إنشــاء الموجودات خالل
الفتــرة الزمنيــة الالزمــة الســتكمال تلــك الموجــودات وإعدادهــا لالســتخدامات المحــدد لهــا.
يتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية
الكامنــة فــي بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات .ويتــم قيــد جميــع النفقــات األخــرى
فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد تكبدهــا.
يتــم تحميــل اإلهــاك علــى قائمــة الدخــل واحتســابه بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لــكل بنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات.
وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم إهالكها:

المباني

العمر اإلنتاجي

 75 – 70سنة

التحسينات

 5سنوات

األجهزة والمعدات

 5سنوات

أثاث

السيارات

 10سنوات
 4سنوات

مشروعات تحت التنفيذ

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

القروض

يتــم إدراج القــروض بالمبالــغ المســتلمة بعــد خصــم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة ،كمــا
يتــم تأجيــل العمــوالت اإلداريــة المخصومــة مقدمــاً وعرضهــا مخصومــة مــن مبلــغ القــرض
األصلــي .يتــم إطفــاء تلــك العمــوالت ،والتــي ال تختلــف جوهريــا عــن معــدل الفائــدة
علــى القــروض الســائدة فــي الســوق ،علــى مــدى عمــر القــرض بطريقــة القســط الثابــت.
ويتــم رســملة تكاليــف االقتــراض العائــدة مباشــرة إلنشــاء موجــودات مؤهلــة حتــى تصــل
إلــى المرحلــة التــي يكتمــل عندهــا بشــكل جوهــري جميــع األنشــطة الالزمــة إلعــداد
الموجــودات المؤهلــة لالســتخدام المحــدد لهــا ،وبخــاف ذلــك ،يتــم تحميــل هــذه
التكاليــف علــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

تكلفة اإلقتراض

تحمــل تكلفــة االقتــراض كمصروفــات تمويــل علــى قائمــة الدخــل الموحــدة خــال الســنة
التــي تكبــدت فيهــا المجموعــة هــذه التكاليــف مــا لــم تكــن تخــص موجــودات مؤهلــة
للرســملة فإنــه يتــم رســملتها علــى تلــك الموجــودات حتــى تصبــح جاهــزة لالســتخدام.

الذمم الدائنة التجارية والمصروفات المستحقة

يتــم إثبــات االلتزامــات للمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا فــي المســتقبل للبضائــع والخدمــات
التــي تــم الحصــول عليهــا ،ســواء صــدرت بهــا فواتيــر مــن المــورد أم ال.
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المخصصات

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

مكافأة نهاية الخدمة

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

الزكاة

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

اإليرادات

المصروفات

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

االحتياطي النظامي

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

عقود اإليجار التشغيلي

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

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

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

إيرادات الضيافة

توزيعات األرباح

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

أتعاب اإلدارة والتشغيل

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

إيرادات اإليجار

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

إيرادات العقارات المؤجرة للغير

يتــم إثبــات اإليــرادات مــن العقــارات المؤجــرة للغيــر عنــد اكتمــال إجــراءات التعاقــد وبــدء
ســريان اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
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المعامالت بالعمالت األجنبية

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

ربحية السهم

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

التقارير القطاعية

يتــم عــرض معلومــات قطاعــات أعمــال المجموعــة وفقــاً لطبيعــة أنشــطة المجموعــة
وكذلــك وفقــاً للتوزيــع الجغرافــي لألنشــطة التــي تمارســها المجموعــة ،ويتــم تحديــد
قطاعــات األعمــال مــن قبــل إدارة المجموعــة وفقــاً للشــكل العــام لهيــكل التقاريــر
الداخليــة عــن قطاعــات األعمــال والتــي تشــمل قطاعــات الفنــادق وقطــاع العقــارات
المملوكــة وقطــاع الخدمــات والتشــغيل.
وبالنســبة القطاعــات الجغرافيــة يقــوم علــى أســاس الموقــع الجغرافــي لعمليــات
المجموعــة ،وتــزاول المجموعــة أنشــطتها بشــكل رئيســي فــي الريــاض ومكــة المكرمــة
وتبــوك.
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 .4نقد بالصندوق ولدى البنوك
مرابحات إسالمية ()1-4

بنوك حسابات جارية

2015م

115.825.331

195.467.773

484.100

331.200

95.488.232

نقد في الصندوق

2014م

211.797.663

101.795.415
297.594.388

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

 .5ذمم مدينة تجارية ،صافي
ذمم مدينة تجارية

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

مخصصات ناتجة من االستحواذ على شركات تابعة

شطب ديون معدومة

الرصيد في نهاية السنة

2015م

2015م

2014م

()18.487.410

()10.613.996

90.838.717
72.351.307

بياضات ومفروشات

7.016.929

أدوات ومعدات مطبخ

4.650.128

4.687.325

قطع غيار

3.796.680

الصيني والفضيات

6.655.055

مستلزمات تشغيل
أغذية ومشروبات

2015م

5.523.086

2.882.696

2.987.705
()637.377

18.487.410

2.645.145

2.413.510

يخصم :مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

()533.942

28.808.697
28.274.755
2015م

3.115.181
1.066.645

26.788.136

()1.016.531
25.771.605

2014م

الرصيد في بداية السنة

1.016.531

--

مخصصات ناتجه من االستحواذ على شركات تابعة

222.352

--

الرصيد في نهاية السنة

533.942

1.027.206

إضافات (إيضاح – )19

()1.732.147

شطب

1.016.531

--

1.016.531

10.435.332
--

()2.704.032
10.613.996

 .7دفعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
مساهمات عقارية

2015م

2014م

4.061.484

3.761.398

5.383.841

موردون دفعات مقدماً

تأمينات مدفوعة مقدماً

4.198.736

سلف وعهد عاملين

2.178.632

إيجارات مدفوعة مقدماً

4.099.634

بدالت سكن عاملين

1.429.421

أخرى

2.905.726
4.563.633
1.588.450
487.142

1.008.923
()400.000

--

21.960.671
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5.383.841

1.207.264

22.360.671

االنخفاض في قيمة األرصدة المدينة
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2.771.064

أدوات كتابية ومطبوعات

62.252.549

5.578.928
3.201.549

1.273.696

72.866.545

2014م

2014م

6.724.998

فيما يلي ملخص لحركة مخصص المخزون للسنة المنتهية في  31ديسمبر:

10.613.996

المكون خالل السنة (إيضاح – )20

 .6مخزون

19.897.454
19.897.454

 .9استثمارات في شركات مستثمر فيها بطريقة بحقوق الملكية

 .8أطراف ذات عالقة
تتعامــل المجموعــة فــي ســياق معامالتهــا اإلعتياديــة مــع فنــادق ومنتجعــات شــقيقة تتــم إدارتهــا بواســطة المجموعــة حيــث تمتلــك
المجموعــة عالمتيــن تجاريتيــن متخصصتيــن فــي إدارة الفنــادق والمناطــق الســياحية همــا مــكارم والجزيــرة ،وتتــم هــذه المعامــات
وفقــاً للشــروط المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة .وتتمثــل المعامــات فــي الخدمــات المتبادلــة بيــن المنشــآت.
فيما يلي بيان بمبلغ المعامالت والرصيد الناتج عنها خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر:

الجزيرة بدر

2015م

1.147.860

2014م

5.602.716

شركة جود العلياء المحدودة
الشركة السعودية للضيافة
التراثية

خدمات

1.958.617

خدمات

659.815

743.879

خدمات

10.305.666

2.255.967

شركة السواعد الكريمة

فندق مكارم أم القرى

مجمع ريز يدنس الروضة

خدمات

شركة المصدر األمني المحدودة

خدمات

شركة مكارم المعرفة

12.930

1.850.927
1.090.109

خدمات

1.700

2015م

947.977

مصروفات باإلنابة

خدمات

توزيعات أرباح

2014م

3.200
--

697.601
295.904
164.145

236.279

78.743

1.906.748

--

----

12.930

15.403
--

1.700

2.214.403

3.200
---

28.061

157.675
--

3.176.051

فندق مكارم البيت
شركة المدينة المحدودة

فندق مكارم مني

مجمع الجزيرة الرياض

خدمات

مصروفات
باإلنابة
خدمات
خدمات
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2015م

960.000

2.960.235

1.402.510
1.825.027
197.647
344.017

6.413.625
2.618.123
2.358.263

4.107.424

2014م

5.961.658
1.135.207

2.273.114

3.196.084

9.886.291

11.039.703

545.518

()730.698

()500.848

--

()12.000.000

()1,800,000

()9.025.000
59.334.775

 2-9بعــد قيــام المجموعــة باالســتحواذ علــى  30٪مــن حصــص الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة أصبحــت تمتلــك حصة مســيطرة
وعلــى أساســها تــم توحيــد هــذه القوائــم الماليــة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح ( )1و(.)13

 .10استثمارات متاحة للبيع

2015م

62.860.618

2014م

66.275.871

(خسائر) غير المحققة

()7.409.927

()3.407.653

تسييل محفظة استثمارية

()6.798.536

()7.600

انخفاض غير مؤقت

مبلغ المعامالت
2014م
2015م

()43.191.859

--

15.194.000

 1-9تمثــل إضافــات االســتثمارات خــال العــام مبلــغ  15.9مليــون ريــال ســعودي والــذي يمثــل جــزء مــن حصــة المجموعــة فــي رأس
مــال الشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة (شــركة مســاهمة مقفلــة) والتــي تأسســت خــال عــام 2014م والبالغــة  62.5مليــون ريــال
ســعودي (مــا نســبته  25٪مــن رأس مــال الشــركة) ،علمــاً بــأن المجموعــة قامــت باالكتتــاب فــي تأســيس تلــك الشــركة والبالــغ رأســمالها
 250مليــون ريــال ســعودي.

الرصيد في  1يناير

الرصيد

2.808.140

6.943.168

32.452.858

844.088

 2-8مستحق إلى طراف ذات عالقة
طبيعة
المعامالت

إيرادات استثمارات خالل العام

حصة المجموعة في تخفيض رأس المال الشركة السعودية للخدمات
الفندقية

الرصيد

694.805

مجمع ريزيدنس االندلس

إضافات ()1-9

59,334,775

58.723.455

16.032.500

حصة المجموعة في الخسائر غير المحققة

مبلغ المعامالت

خدمات

الرصيد في  1يناير

تحويل استثمارات في شركات زميلة إلى استثمارات في شركات تابعة
(إيضاح )2-9( )13-

 1-8مستحق من أطراف ذات عالقة
طبيعة
المعامالت

2015م

2014م

()2.410.464
46.241.691

--

62.860.618

تتمثــل االســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي اســتثمارات فــي محافــظ أســهم وقيمــة حصــة المجموعــة فــي الشــركة الوطنيــة للتنميــة
واالســتثمار الســياحي وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة بالمملكــة العربيــة الســعودية.

746.754
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 .11ممتلكات ومعدات ،صافي

التكلفة
الرصيد في  1يناير
إضافات

أراضي

محول من مشروعات
تحت التنفيذ

الرصيد في  31ديسمبر

مباني

سيارات

76.003.578

612.909.506

1.133.903.464

222.773.540

8.395.782

79.416.232

8.008.200

10.349.551

324.100

--

()31.880.236

()4.593.937

()787.150

31.890.704

29.686.937

3.447.732

114.975

5.107.161

--

76.545.871

7.968.588

--

2.509.726

استبعادات

أصول مقتناه من شركات
تابعة مستحوذ عليها

أثاث

أجهزة ومعدات

724.216.442

اإلهالك المتراكم

--

الرصيد في  1يناير
المحمل للسنة
استبعادات

خسارة االنخفاض في
القيمة

الرصيد في  31ديسمبر

264.236.1.216

239.947.423

8,047,707

--

422.740.388

156.745.157

7.405.666

30.785.199

13.694.206

870.001

--

()31.880.236

()4.593.937

()787.151

--

--

--

--

--

421.645.351

165.845.426

7.488.516

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2015م

724.216.442

794.618.885

74.101.997

559.191

في  31ديسمبر 2014م

612.909.506

718.008.318

66.028.383

990.116

2015م

تحسينات

اإلجمالي

19.437.823

()34.040.737

1.386.393

101.771.859

--

()71.302.061

--

70.247.509

2.287.383

51.865.161

49.472.516
3.199.915
()34.040.737
-18.631.694

33.233.467
26.531.062

18.052.539
38.876.755

105.076.724

2.279.217.722

12.592.581

648.956.306

5.454.666

54.004.007

--

()71.302.061

--

--

18.047.247

631.658.252

20.829.508

6.845.242

1.647.559.470

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

2015م

1.727.995

792.456

52.276.012

مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح – )20

54.004.007
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اإلجمالي

2.073.423.691

تتضمن األراضي والمباني أراضي قرية النخيل وما عليها من مباني ومنشآت وتجهيزات وأثاث
وهي مرهونة بالكامل مقابل القرض الذي تم الحصول عليه من وزارة المالية كما هو مبين باإليضاح (.)15

2014م

2014

45.181.608
45.974.064
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2.101.068.371
24.166.705
()98.033.857
-46.222.472
2.073.423.691

565.750.362
45.974.064
()12.501.149
49.733.029
648.956.306

1.424.467.385

 .13تجميع المنشآت

 .12مشروعات تحت التنفيذ
2015م

الرصيد في  1يناير

إضافات خالل العام

181.412.893

139.284.729

()105.076.724

()46.222.472

146.997.864

محول للممتلكات والمعدات (إيضاح )11
تسويات

2014م

()5.669.003

217.665.030

90.838.367

()2.487.731

181.412.893

التدفقات النقدية عند االستحواذ

النقدية المستحوذ عليها من الشركة التابعة
العوض النقدي
صافي النقدية المستحوذ عليها من الشركة التابعة

ونتيجــة لعمليــة االســتحواذ المبينــة أعــاه تــم إثبــات حقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بمبلــغ 31.5
مليــون ريــال ســعودي.

تتمثــل المشــروعات تحــت التنفيــذ كمــا فــي  31ديســمبر 2015م بصفــة أساســية فــي مشــروع دراق المرحلــة الثالثــة والرابعــة والــذي
بلــغ إجمالــي تكلفتهمــا حتــى ذلــك التاريــخ  129.579.958ريــال ســعودي (2014م :بمبلــغ  36.440.133ريــال ســعودي) ومــن المتوقــع
اكتمــال المرحلــة الثالثــة فــي النصــف األول مــن عــام 2017م ،وكذلــك مشــروع تجديــد قريــة النخيــل بمبلــغ  45.673.733ريــال ســعودي
(2014م 25.488.381 :ريــال ســعودي) ومشــروع فنــدق حــي الســفارات بمبلــغ  13.425.786مليــون ريــال ســعودي (2014م :بمبلــغ
 7.754.977مليــون ريــال ســعودي).

إيرادات محصلة مقدماً
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محتجزات حسن تنفيذ

بتاريــخ  27جمــادي الثانــي 1436م الموافــق  16أبريــل 2015م قامــت المجموعــة باالســتحواذ علــى  10٪مــن حصــص رأس المــال فــي
الشــركة الســعودية للخدمــات الفندقيــة مقابــل عــوض نقــدي قــدره  10.5مليــون ريــال ســعودي وبتاريــخ  11رجــب 1436م الموافــق
 30أبريــل 2015م (تاريــخ االســتحواذ) قامــت المجموعــة باالســتحواذ علــى  20٪إضافيــة وذلــك مقابــل عــوض نقــدي قــدره  21مليــون
ـدال مــن  40٪علمــاً بأنــه يتــم حاليــاً اســتكمال
ريــال ســعودي .وبذلــك أصبحــت حصــة المجموعــة فــي صافــي أصــول هــذه الشــركة  70٪بـ ً
اإلجــراءات النظاميــة لتعديــل عقــد التأســيس هــذا وقــد ترتــب علــى ذلــك قيــام المجموعــة بتوحيــد القوائــم الماليــة للشــركة الســعودية
ـدال مــن معالجتهــا كاســتثمار وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة.
للخدمــات الفندقيــة كشــركة تابعــة بـ ً
قامــت المجموعــة بإثبــات قيــم مبدئيــة لصافــي الموجــودات وســوف تقــوم المجموعــة بالقيــام بإعــداد دراســة بالقيمــة العادلــة لصافي
الموجــودات المســتحوذ عليهــا ممــا قــد يترتــب عليــه تعديــل القيــم المبدئيــة األوليــة لصافــي الموجــودات بأثــر رجعــي.
وفيما يلي القيم المبدئية لصافي الموجودات المستحوذ عليها:

القيمة
عند االستحواذ
الموجودات

ممتلكات ومعدات

39.445.181
()31.500.000
7.945.181

 .14مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
2015م

2014م

مرتبات ومزايا عاملين مستحقة

26.648.809

24.401.570

مستحق لجهات حكومية ()1-14

9.186.651

9.186.651

مصروفات خدمات مستحقة

2.226.096

3.468.265

32.936.766
18.264.783

8.948.616

إيجارات مستحقة

أتعاب إدارة مستحقة لشركات تشغيل عالمية

أخرى

2.137.610
2.940.051

103.289.382

885.489

مشروعات تحت التنفيذ

ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
نقد بالصندوق ولدي البنوك

39.445.181

مخزون

4.403.218

124.991.693

االلتزامات

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

19.450.029

مخصص الزكاة

541.664

19.991.693

القيمة المبدئية األولية لصافي الموجودات

105.000.000

ونظراً إلى أن القيمة المبدئية لصافي الموجودات المستحوذ عليها لم تختلف عن القيمة المقدرة للشركة والتي على أساسها تم
تحديد العوض النقدي ،لم يتم االعتراف بأي شهرة نتيجة لالستحواذ.
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21.727.926
7.525.415
3.799.911
5.133.258

109.096.913

( )1-14يتمثــل هــذا الرصيــد فــي المســتحق إلــى هيئــة الطيــران المدنــي (المالــك لفنــدق مــكارم الريــاض) وتمثــل التزامــات تمويــل
مصروفــات مــا قبــل االفتتــاح وإيــرادات لــم تــورد للمالــك تخــص العقــد الســابق ،ولــم يتــم االتفــاق علــى جــدول محــدد لســداد هــذا
الرصيــد.

70.247.509
10.010.296

33.853.917
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 .16الزكاة

أبرمــت المجموعــة اتفاقيــات تمويــل طويــل األجــل مــع وزارة الماليــة وعــدة بنــوك تجاريــة محليــة للحصــول علــى تمويــل فــي صيغــة
تمويــل وبيــع آجــل ومرابحــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،بقيمــة إجماليــة قدرهــا  669.2مليــون ريــال ســعودي (2014م637.7 :
مليــون ريــال ســعودي) وذلــك بأســعار مرابحــة متغيــرة ،هــذا وقــد بلغــت المبالــغ المســتخدمة فــي إطــار هــذه االتفاقيــات حتــى 31
ديســمبر 2015م مبلــغ  198.2مليــون (2014م 111.7 :مليــون) ريــال ســعودي.

الموقف الزكوي

إن التمويــل مــن وزارة الماليــة مضمــون برهــن أرض قريــة النخيــل ومــا أقيــم عليهــا مــن مبانــي ومنشــآت وتجهيــزات وأثــاث .إن التمويــل
مــن بنــوك تجاريــة محليــة مضمــون بســندات بقيمــة  263.8مليــون ريــال ســعودي لصالــح البنــوك التجاريــة المحليــة وتنــازل عــن حصيلــة
إيجــار مشــروع دراق (المرحلــة األولــى والثالثــة) بقيمــة ســنوية قدرهــا  42.6مليــون ريــال ســعودي ،إضافــة إلــى إيــداع متحصــات العقــود
بالبنــك التــي يصــدر لهــا البنــك خطابــات ضمــان نهائيــة (حســن تنفيــذ) و/أو خطابــات ضمــان دفعــة مقدمــة.
وفيما يلي بيان بحركة القروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر كالتالي:

وزارة المالية
الرصيد في بداية السنة

مسحوبات خالل السنة
مسدد خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

11.785.713
--

()6.785.713
5.000.000

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 المصلحــة للســنوات حتــى  31ديســمبر 2009م ،وقدمــت إقراراتهــا
الزكويــة للســنوات حتــى 2014م وســددت الــزكاة المســتحقة بموجبهــا وال تــزال بانتظــار الحصــول علــى ربــوط المصلحــة .لــم يتــم تقديــم
اإلقــرارات الزكويــة إلــى مصلحــة الــزكاة والدخــل عــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2014م لشــركاتها التابعــة ،شــركة النخيــل
للمناطــق الســياحية المحــدودة وشــركة تبــوك للفنــادق المحــدودة وشــركة مكــة للفنــادق المحــدودة وتعمــل اإلدارة علــى تقديــم
هــذه اإلقــرارات خــال الفتــرة الالحقــة.
الوعاء الزكوي
يتم احتساب الزكاة للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر على أساس وعاء الزكاة وتفاصيله كما يلي:

2015م

2014م

اإلجمالي

اإلجمالي

99.887.138

111.672.851

86.245.859

()3.448.104

()10.233.817

()6.785.715

193.217.961

198.217.961

111.672.851

بنوك تجارية
محلية

96.778.927

96.778.927

32.212.707

صافي الربح الدفتري (ا) ويعدل بما يلي:

150.956.873

112.192.101

صافي الربح المعدل (أ)

175.143.970

177.272.478

المخصصات المكونة خالل العام

يضاف:

رأس المال
احتياطيات

األرباح المبقاة

قروض طويل األجل

دائنو توزيعات

مخصصات

وقد تم عرضها في قائمة المركز المالي كما في  31ديسمبر كما يلي:
الجزء المتداول من قروض طويلة
األجل – التزامات متداولة

الجزء الغير متداول من قروض طويلة
األجل -االلتزامات غير المتداولة

2.500.000

6.794.281

9.294.281

11.450.440

2.500.000

186.423.680

188.923.680

100.222.411

5.000.000

193.217.961

198.217.961

111.672.851

2015م

2014م

يخصم:

ممتلكات ومعدات

مشروعات تحت التنفيذ

توزيعات أرباح
استثمارات

وعاء الزكاة (ب)

وعاء الزكاة (أ) أو (ب) أيهما أكبر
الزكاة المستحقة بواقع ٪2.5

24.187.097

65.080.377

1.000.000.000

1.000.000.000

122.057.110

140.090.091

643.002.490

198.217.961
53.366.488

87.262.090

2.104.525.929

643.002.490
111.672.851
51.429.913
42.036.184

1.988.231.529

()1.646.858.210

()1.424.467.385

()120.025.585

()115.905.328

()216.418.868

()181.412.893

()79.220.247

()122.195.393

216.834.920

321.523.008

()2.062.522.910
216.834.920
5.420.873

()1.843.980.999
321.523.008
8.038.075

مخصص الزكاة

فيما يلي حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
رصيد أول السنة

5.420.873

8.051.569

541.663

--

14.917.230

المكون خالل السنة

المسدد خالل السنة

()4.752.403

مخصص الزكاة الناتج من االستحواذ على شركات تابعة
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2015م

2014م

16.127.363
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14.257.118

()7.391.457

14.917.230

 .17االحتياطي االتفاقي

القطاعات الجغرافية

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

تتــوزع أعمــال المجموعــة فــي ثــاث مناطــق جغرافيــة رئيســية داخــل المملكــة هــي الريــاض ومنطقــة مكــة المكرمــة ،وتبــوك ،البيانــات
الماليــة األساســية لــكل منهــا هــي كمــا يلــي:

الموجودات

 .18التقارير القطاعية

كما في  31ديسمبر 2015م

تقسم المجموعة نشاطها إلى ثالثة قطاعات تشغيلية رئيسية كما يلي:

الرياض

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

مكة المكرمة

تبوك

المعامالت المتبادلة

الرياض

الفنادق

العقارات
المملوكة

الخدمات
والتشغيل

المعامالت
اإلجمالي
المتبادلة
 31ديسمبر 2015م

أخري

اإليرادات

466.397.823

62.535.550

29.625.265

4.358.314

()30.297.358

532.619.594

إجمالي الربح(/الخسارة)

128.109.043

43.197.193

18.787.874

()10.070.392

()825.000

179.198.718

الممتلكات والمعدات

785.986.491 861.572.979

التكاليف

ذمم مدينة تجارية

القروض

()19.338.357( )338.288.780
55.798.710

16.552.597

193.217.961 5.000.000

()10.837.391
--

--

--

()14.428.706
--

--

--

29.472.358
--

--

--

72.351.307

1.647.559.470
198.217.961

104.539.179

39.878.619

17.215.750

()10.676.674

--

اإليرادات

413.621.092

57.155.841

26.324.376

10.473.296

()28.026.204

479.548.401

إجمالي الربح(/الخسارة)

114.012.438

43.008.161

19.422.240

()7.773.160

()1.200.000

167.469.679

الممتلكات والمعدات

841.849.474

صافي الربح(/الخسارة)
قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة

109.318.053

التكاليف

ذمم مدينة تجارية

القروض

()299.608.654
54.262.587

11.785.713

()14.147.680
7.883.671

582.617.911
99.887.138

41.791.453

()6.902.136
--

--

-18.861.859

()18.246.456
106.294
--

-()57.779.264

--

--

---

4.623.549.804

1.385.354.685

51.068.461

5.226.809

20.547.347

436.544.220

5.111.162.485

()2.830.644.637
2.280.517.848

المعامالت المتبادلة

79.306.121

1.469.887.615

()1.019.534.374
450.353.241

121.749.169
562.916.952

()30.297.358
532.619.594

4.346.170.578

1.211.652.790

375.607.206

61.673.681

17.433.254

18.102.427

420.846.532

4.828.690.791

()2.692.014.073
2.136.676.718

72.416.469

40.797.199

1.926.943

150.016.266
()59.392

150.956.874
68.500.941

113.864.972

38.653.792

1.301.502.513

507.574.605

112.192.101

353.536.327

479.548.401

()947.966.186

()28.026.204

5.037.368

--

112.192.101

150.956.873
 31ديسمبر 2014م
()312.078.722
62.252.549

1.424.467.385
111.672.851

112.192.101

 .19تكلفة النشاط
تتمثل تكلفة اإليرادات في  31ديسمبر فيما يلي:

2015م

2014م

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح – )11

52.276.012

45.181.608

مستلزمات تشغيل

26.244.048

149.758.102

رواتب وما في حكمها

43.883.521

أغذية ومشروبات

19.362.967

كهرباء ومياه وهاتف

16.791.924

إيجارات

15.070.027

أتعاب خدمات وتشغيل

7.745.962

أنشطة ترويجية

إصالح وصيانة

17.812.467
17.691.432
17.441.772
7.730.161

4.535.189

تأمين

2.938.468
1.117.653

1.027.206

1.016.531

353.420.876

312.078.722

2.750.042
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26.321.584

4.080.105

1.446.334

أخرى

40.311.047

7.972.833

عموالت وكاالت سفر وبطاقات ائتمان

أمن وحراسة

120.531.017

6.879.649

4.556.709

االنخفاض في قيمة المخزون (إيضاح – )6

132

108.292.124

()353.420.876

صافي الربح (الخسارة)
قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة

26.826.204

تبوك

المطلوبات

420.620.436

كما في  31ديسمبر 2014م

مكة المكرمة

اإليرادات

صافي الربح قبل
الزكاة وحقوق
الملكية غير
المسيطرة

3.025.228

 .20مصروفات عمومية وإدارية
رواتب وما في حكمها

2015م

2014م

19.200.604

16.469.363

2.487.732

3.190.132

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح – )5

5.523.086

أتعاب خدمات مهنية واستشارية

1.953.064

إطفاء مصروفات مؤجلة

1.727.995

استهالك ممتلكات ومعدات (إيضاح – )11

992.947

رسوم اشتراكات وتصديقات
كهرباء ومياه وهاتف

انخفاض في قيمة األرصدة المدينة (إيضاح – )7
صيانة ونظافة

تغيير الهوية التجارية للشركة

607.842
400.000

682.669
--

2.287.172

أخرى

35.863.111

2.882.696

1.237.500
792.456

1.145.379
432.297
--

505.650

3.146.556
1.765.116

31.567.145

 .21إيرادات أخرى

2015م

رد مخصصات

إيجار مواقف ومساحات مكتبية

1.980.000
1.126.089

14.825.644

561.150

526.095

1.157.224

عوائد مرابحات

مبيعات خردة

صندوق الموارد البشرية

3.500.000
--

98.248

--

1.345.804

815.335

555.136

إيرادات أخرى متنوعة

2014م

--

1.594.783

أرباح بيع ممتلكات ومعدات ()1-21

قامــت المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2014م بمراجعــة القيــم
ـاء علــى قــرار مجلــس اإلدارة
الدفتريــة ألصــول حديقــة الوطــن والروضــة بمدينــة الريــاض بنـ ً
بتاريــخ  8ربيــع األول 1436هـــ الموافــق  30ديســمبر 2014م بالخــروج مــن قطــاع الترفيــه
خــال عــام 2015م والــذي يشــمل كل مــن حديقــة الروضــة وحديقة الوطــن ولذلك لعدم
الجــدوى االقتصاديــة مــن االســتمرار بهــذا القطــاع وتحقيــق خســائر تشــغيلية متكــررة وأن
التوجــه نحــو تطويــر االســتثمار فــي الحديقتيــن لــن يحقــق أي جــدوى اقتصاديــة بســبب
طبيعــة النشــاط ومســتوي الطلــب والمنافســة ونتــج عــن ذلــك خســارة انخفــاض بكامــل
القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول والتــي تــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة تحــت
حســاب االنخفــاض فــي قيمــة األصــول.

 .24االرتباطات الرأسمالية

تبلــغ االرتباطــات الرأســمالية المســتقبلية للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر 2015م
مبلــغ  395مليــون ريــال ســعودي (2014م 211 :مليــون ريــال ســعودي) وهــي تتعلــق
بالعقــود المبرمــة إلنشــاء المرحلــة الثالثــة والرابعــة مــن مشــروع دراق وقريــة النخيــل.

 .25االلتزامات المحتملة

تتمثل اإليرادات األخرى في  31ديسمبر فيما يلي:

غرامات تأخير

 .23انخفاض في قيمة األصول

8.418.434

--

19.667.074

( )1-21تتمثل أرباح بيع ممتلكات ومعدات في صافي إيرادات بيع المجمع السكني الكائن بحي المعذر بمدينة الرياض والمكون من
( )73وحدة سكنية بقيمة  100مليون ريال سعودي واستكملت إجراءات نقل الملكية بتاريخ  12شعبان 1435هـ الموافق  10يونيو
2014م ،علماً بأن صافي القيمة الدفترية للمجمع بتاريخ البيع بلغت  85.5مليون ريال سعودي.

أصــدرت المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ  22.7مليــون ريــال ســعودي فــي 31
ـاء
ديســمبر 2015م (2014م 20.6 :مليــون ريــال ســعودي) ،وهــذه الخطابــات بــدون غطـ ً
نقديــاً.

 .26توزيعات األرباح
وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ  18جمــادي الثانــي 1436هـــ
الموافــق  7أبريــل 2015م علــى توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن العــام المالــي
2014م بمبلــغ  120مليــون ريــال ســعودي بواقــع  1.2ريــال ســعودي لــكل ســهم
(2014م :مبلــغ  120مليــون ريــال ســعودي عــن العــام المالــي 2013م بواقــع  1.2ريــال
ســعودي لــكل ســهم).

 .22ربحية السهم
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم بتقســيم صافــي الربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم والبالغــة  100مليون ســهم (2014م:
 100مليــون ســهم) ،ودون اســتبعاد حصــة حقــوق األقليــة فــي ربــح التشــغيل أو حصتهــم مــن اإليــرادات األخــرى.
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 .27عقود اإليجار التشغيلية

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر

 1-27المجموعة كمستأجر

تتضمــن األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة نقــد ومــا فــي
حكمــه ،ذمــم مدينــة تجاريــة وموجــودات متداولــة أخــرى ،اســتثمارات ،قــروض قصيــرة
األجــل ،ذمــم دائنــة ،مطلوبــات متداولــة أخــرى وقــروض طويلــة األجــل.
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه
الماليــة حيــن اســتحقاقها ممــا يتســبب فــي خســائر ماليــة للطــرف اآلخــر ،الموجــودات
الماليــة التــي مــن المحتمــل تعرضهــا لتركيــز مخاطــر االئتمــان تتكــون بشــكل رئيســي
مــن النقــد لــدى البنــوك والذمــم المدينــة التجاريــة ،يتــم إيــداع النقديــة التــي تمتلكهــا
المجموعــة فــي بنــوك محليــة ذات تصنيــف ائتمانــي جيــد لــذا فــإن مخاطــر االئتمــان
محــدودة كذلــك فــإن خطــر االئتمــان المتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة محــدود ألن
معظــم تعامــات المجموعــة تتركــز مــع عمــاء ذات مراكــز ماليــة قويــة ،وتقــوم إدارة
المجموعــة بمراقبــة ومتابعــة أرصــدة الذمــم المدينــة التجاريــة لتقليــل أي مخاطــر ائتمــان
مرتبطــة بهــا ومتابعــة تحصيلهــا واتخــاذ أي إجــراءات الزمــة بشــأنها لحفــظ حقــوق
المجموعــة.
مخاطــر العمــات تتمثــل فــي تذبــذب القيمــة الماليــة لألصــول وااللتزامــات الماليــة
بالعمــات األجنبيــة ،ونظــراً ألن جميــع المعامــات الجوهريــة للمجموعــة تتــم بالريــال
الســعودي فــإن مخاطــر العمــات وأســعار الصــرف التــي تتعــرض لهــا المجموعــة
محــدودة جــداً.
مخاطــر ســعر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر العمولــة وهــي التعــرض
لمخاطــر متنوعــة مرتبطــة بتأثيــر تذبــذب أســعار العمولــة الســائدة علــى المركــز المالــي
والتدفقــات النقديــة للمجموعــة .وتنشــأ مخاطــر أســعار العمولــة للمجموعــة مــن
المرابحــات اإلســامية والقــروض البنكيــة قصيــرة األجــل والديــون طويلــة األجــل والتــي
تكــون بأســعار عمولــة معومــة .وتخضــع جميــع الديــون والودائــع إلعــادة التســعير بصــورة
منتظمــة .وتراقــب اإلدارة التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســعار العمولــة وبرأيهــا أن مخاطــر
القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العمولــة غيــر جوهريــة بالنســبة للمجموعــة.
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة
للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة .تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة
علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة .تــدار مخاطــر الســيولة
وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال متابعــة جــداول
التحصيــل المتوقــع للمســتحقات مــن العمــاء وكذلــك أدوات التمويــل البنكــي المتاحــة
للمجموعــة للوفــاء بالتزاماتهــا المســتقبلية حيــن حلولهــا.
القيمــة العادلــة هــي المبالــغ المســتخدمة فــي مبادلــة الموجــودات وااللتزامــات بيــن
أطــراف علــي علــم كامــل ورغبــة فــي إتمــام العمليــة فــي ظــل ظــروف متكافئــة .ونظــراً
إلــى أن القوائــم الماليــة الموحــدة يتــم إعدادهــا علــي أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء
االســتثمارات المتاحــة للبيــع والتــي تقــاس وفقــاً للقيمــة العادلــة فقــد تحــدث اختالفــات
بيــن القيمــة الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة .تــري إدارة المجموعــة أن القيمــة
جوهريــة عــن
العادلــة لموجــودات ومطلوبــات المجموعــة الماليــة ال تختلــف بصــورة
ً
قيمتهــا الدفتريــة.

لــدى المجموعــة عقــد إيجــار تشــغيلي لفتــره تمتــد مــن ســنة واحــدة إلــى عشــر ســنوات مــع خيــار تجديــد العقــد بعــد انتهــاء فتــرة عقــد
اإليجــار .بلغــت مصروفــات اإليجــار للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015م  15مليــون ريــال ســعودي (2014م 15 :مليــون ريــال
ســعودي).
كما في  31ديسمبر بلغ مجموع التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية كما يلي:

2015م

2014م

15.000.000

15.000.000

2015م

--

2017م

15.000.000

2016م
2018م

15.000.000
15.000.000

15.000.000

2019م

15.000.000

15.000.000

2020م

15.000.000

15.000.000

اإلجمالي

15.000.000
90.000.000

75.000.000
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قامــت المجموعــة بتأجيــر بعــض العقــارات التجاريــة والســكنية ألطــراف أخــرى بموجــب عقــود تأجيــر تشــغيلية .ان عقــود اإليجــار لفتــرات
أوليــة تمتــد مــن ســنة واحــدة إلــى ثــاث ســنوات مــع خيــار تجديــد العقــود بعــد انتهــاء فتــرة عقــود التأجيــر .ان القيمــة اإليجاريــة ثابتــة
ســنوياً .بلغــت التكلفــة وصافــي القيمــة الدفتريــة لألصــول المؤجــرة كمــا فــي  31ديســمبر 2015م  444.012.997ريــال ســعودي
(2014م 355.013.054 :ريــال ســعودي) و 398.802.800ريــال ســعودي (2014م 318.691.688 :ريــال ســعودي) علــى التوالــي.
كما في  31ديسمبر بلغ الحد األدنى من إيرادات اإليجار بموجب عقود التأجير كما يلي:
2015م

2015م

2014م

9.813.332

8.594.521

--

2016م

9.813.332

اإلجمالي

9.200.000
17.794.521

 .29إعتماد القوائم المالية الموحدة

تــم إعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  06جمــادي
األولــى الموافــق  15فبرايــر 2016م.
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