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أعضاء مجلس اإلدارة *

كلمة الرئيس

األستاذ
عبدالله بن محمد العبدالجبار

) ممثل المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية(

الدكتور
صالح بن علي الهذلول

األستاذ
بدر بن عبدالله العيسى

المهندس
عبدالله بن محمد العيسى

الرئيس

ــر الســنوي ألعمــال  يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم لكــم التقري
ونشــاطات الشــركة الرئيســية للعام المالــي2013م، والقوائم 
الماليــة المنتهيــة فــي 31  / 12  / 2013م. وقــد تــم إعــداد 
هــذا التقريــر وفقــًا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وقواعــد 
ــة فــي  ــة الســوق المالي التســجيل واإلدراج الصادرتيــن مــن هيئ

المملكــة العربيــة الســعودية.

كمــا يســرنا مشــاركتكم نتائــج الشــركة الماليــة للعــام المالــي 
2013 والتــي أظهــرت ارتفاعــًا فــي اإليــرادات التشــغيليه يقــدر 
تشــغيل  تحســن  نتيجــة   36.874.889 ومبلــغ   %9 بنســبة 
المنشــآت الجديــدة التــي أضيفــت عــام 2012 والمتمثلــه فــي 
فنــدق كــورت يــارد ماريــوت  واجنحــه ماريــوت الفندقيــة بالرياض.

للفنــادق  الســعودية  الشــركة  واصلــت  ومّنتــه  اللــه  بفضــل 
هــذا  خــالل  نجاحاتهــا  تعزيــز  مســيرة  الســياحية  والمناطــق 
العــام وتطبيــق رؤيتهــا التطويريــة التــي تجمــع مــا بيــن الحداثــة 
واألصالــة، والتميــز فــي تقديــم خدمــات فندقيــة ترتقــي لمكانــة 

أهلنــا وضيوفنــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

حفــل العــام 2013م بالعديــد مــن اإلنجــازات، بدايــة بتجديد غرف 
ــد غــرف فنــدق مــكارم تبــوك،  ــاض، وتجدي ــوت الري فنــدق ماري
وتــم إعــادة إطــالق فيــالت حــي الســفارات باســم داراق وهــي 
كلمــة منحوتــة مــن الــدار الراقيــة المجهــزة بانظمــة "البيــوت 
الذكيــة". كمــا بــدأت الشــركة بالعمــل علــى تطويــر هويــة جديــدة 
ــكارم،  ــي م ــغيل الفندق ــاع التش ــراكو ،ولقط ــركة األم ش للش
ــم  ــل وت ــك، ب ــد ذل ــف عن ــم نق ــاري. ول ــغيل العق ــاع التش ولقط
تحديــث اســتراتيجية الشــركة ُتفِصــل بشــكل أكبــر توجهاتهــا 
المســتقبلية وســبل تشــكيل عوامــل اســتمرارية النجــاح - بــإذن 

اللــه تعالــى.

ــة  ــن عالي ــدالت توطي ــق مع ــركة بتحقي ــود الش ــت جه ج ــا ُتوِّ كم
ــة  ــة الفندقي ــن بالصناع ــات التوطي ــي متطلب ــا تلب ــن كوادره بي
وهنــاك ســعي متواصــل إلــى زيــادة هــذه المعــدالت مــن خــالل 
اســتقطاب أفضــل الكفــاءات، وتطويــر ســبل الحفــاظ عليهــا 

* حسب الترتيب األبجدي

ــادق والمناطــق  الســادة / مســاهمي الشــركة الســعودية للفن
الســياحية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموقرين
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األستاذ
علي بن إبراهيم العجالن

)ممثل صندوق اإلستثمارات العامة(

األستاذ
فهد بن عبدالله القاسم

األستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب

األستاذ
مسفر بن علي الحمدان

)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

األستاذ
ناصر بن محمد السبيعي

بإتاحــة فــرص التدريــب والتطويــر،  وتلتــزم الشــركة بالتميــز 
مجــال  فــي  الرياديــة  الممارســات  أفضــل  واتبــاع  األداء  فــي 
أعمالهــا، والســعي دومــًا إلــى تقديــم خدمــات ومنتجــات ذات 
جــودة عاليــة للحفــاظ علــى ريادتهــا فــي مجــال خدمــات الضيافــة،  
ــًا  ــًا وإقليمي ــة محلي ــر عالقاتهــا المهني كمــا وتحــرص علــى تطوي
وعالميــًا مــع شــركائها االســتراتيجيين ممــا ينعكــس علــى رفــع 

ــركة. ــة للش ــب الربحي ــادة نس ــات وزي ــتوى الخدم مس

أمــا علــى صعيــد المجتمــع فتقــدم الشــركة إســهامات عديــدة، 
وتحــرص علــى أداء دورهــا االجتماعــي المنبثــق مــن مســؤوليتها 
االجتماعيــة مــن خــالل عــدة أنشــطة تبــرز هــذا الــدور، فعلــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر أقامــت الشــركة حملــة تبــرع بالــدم 
بتوزيــع  المتخصــص  الطعــام  بنــك  برنامــج  فــي  وأســهمت 
الطعــام المتبقــي مــن الحفــالت والمناســبات علــى األســر 

المحتاجــة.

 كمــا تســعى بشــكل متواصــل للحفــاظ علــى قيمهــا التــي 

تتمثــل فــي األمانــة، والنزاهــة، والمســؤولية، وروح االبتــكار، 
وتلتــزم باســتراتيجيتها القائمــة علــى النمــو المســتمر ألعمالهــا 

الملتزمــة بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي كل تعامالتنــا.

ــل  ــا فــي ختــام هــذه الرســالة أن نوجــه شــكرنا الجزي ويطيــب لن
لعمالئنــا األعــزاء علــى والئهــم للشــركة ولمســاهمينا الكــرام 
علــى دعمهــم المتواصــل لنــا، وإلــى كوادرنــا المؤهلــة علــى 
ــا  ــركة، فم ــداف الش ــق أه ــدؤوب لتحقي ــم ال ــم وجهده إخالصه
ــى،  ــه تعال ــو ال فضــل الل ــكل هــذه اإلنجــازات أن تتحقــق ل كان ل
ــع  ــن نتطل ــة، ونح ــراف ذات الصل ــع األط ــود جمي ــر جه ــم تضاف ث
إلــى أن يســتمر ويتطــور هــذا الجهــد وهــذه الكفــاءة لنصــل إلــى 

ــا. ــع أهدافه ــق جمي ــركة وتحقي ــتراتيجية الش ــق اس تطبي

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس اإلدارة
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أواًل: النشاط الرئيسي للشركة

تم تأسيس الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية كشركة مساهمة سعودية وتتمثل أغراض الشركة 
باآلتي:

للفنادق  واإليجار  واالستئجار  والمشاركة  والشراء  واالستثمار  والتشغيل  واإلدارة  والتملك  اإلنشاء   .1
الخاصة على  والشواطئ  والسياحة  السفر  الترفيه ووكاالت  والموتيالت واالستراحات ومراكز  والمطاعم 

اختالف مستوياتها وأحجامها في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.
تملك األراضي وتطويرها وتقسيمها واقامة المباني عليها أو تأجيرها.  2

تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.  .3
ممارسة كافة األعمال األساسية والوسيطة الالزمة لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة لألعمال   .4

سالفة الذكر بما يتالئم والغرض المخصصة  من أجله.
تحقيق مستوى عاٍل من الخدمة والخدمات المقدمة في هذه األماكن وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها وذلك   .5
بالطريقة التي يقرها مجلس اإلدارة. وتقوم الشركة بما تقدم من هذه األعمال سالفة الذكر، بواسطتها 

مباشرة أو باالشتراك مع الغير ولها أن تبرم كافة العقود الالزمة لحسن تنفيذ ما تقدم.

تصميم خالب مستوحى 
من طبيعة المنطقة لفندق 

حي السفارات

8



9

ثانيًا: استراتيجية الشركة

في ضوء التغيرات التي طرأت على بيئة أعمال الشركة، وفي ضوء توجهات مجلس اإلدارة على تسريع النمو 
وزيادة ربحيتها فقد تم إعادة مراجعة استراتيجية الشركة بالتركيز على تطوير وتشغيل الفنادق في المملكة، 
والمشاركة في أعمال المجمعات السكنية، بما يحقق نمو إيرادات الشركة، ومضاعفة عوائد استثماراتها خالل 

السنوات القادمة بإذن الله. ولتنفيذ تلك االستراتيجية فإن ذلك يتطلب:

االستثمار في تطوير الفنادق والمنتجعات وزيادة معدالت االقتراض، مع األخذ بعين االعتبار معدالت توزيع   .1
األرباح ومستوى المخاطر المقبولين.

الشراكة مع مشغلي فنادق عالميين لتسريع بناء عالمة تجارية.  .2
تركيز مجموعة مكارم في إدارة الفنادق فئة )3 و 4( نجوم، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.  .3

تشغيل  أعمال  ووحدة  التطوير،  أعمال  وحدة  في  تتمثل  أعمال  وحدات  واستحداث  الشركة،  هيكلة  إعادة    .4
الفنادق.
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الرياض

مجموعة مكارم للضيافة

مجموعة الجزيرة

فنادق ماريوت

منشآت الشركة السعودية
للفنادق والمناطق السياحية
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مكة المكرمة
جدة

تبوك
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ثالثًا: المنشآت المملوكة للشركة

فندق ماريوت الرياض

يعــد فنــدق ماريــوت الريــاض واحــدًا مــن أرقــى فنــادق الخمــس نجــوم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويتميــز 
بموقعــه الحيــوي واالســتراتيجي فــي قلــب مدينــة الريــاض النابــض، ويبعــد هــذا الفنــدق نحــو 30 دقيقــة  فقــط 

مــن مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي الريــاض.

يتكــون ماريــوت الريــاض مــن 418 غرفــة وجنــاح، ويضــم عــددًا مــن المطاعــم الفخمــة وقاعــات اجتماعــات 
مجهــزة بأحــدث اإلمكانيــات والخدمــات. ويضــم كذلــك قاعــة مــكارم لالحتفــاالت، والتــي تحتضــن الكثيــر مــن 

االجتماعــات والمؤتمــرات واالحتفــاالت والمناســبات الهامــة.

ــوف،  ــزالء والضي ــو يقــدم للن ــوت فه ــدق ماري ــا فن ــي يحتويه ــة الت ــادي الصحــي مــن المرافــق الهام ــر الن ويعتب
ــة. ــا رفاهي ــة، وأكثره ــات الصحي ــى الخدم أرق

تم تجديد كافة غرف فندق 
ماريوت الرياض بإسلوب عصري 

يلبي إحتياجات الضيوف
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ماريوت لألجنحة الفندقية

تقع هذه االجنحة الفندقية الفريدة من نوعها في المملكة و التي تم افتتاحها في عام 2012 م، بجوار فندق 
وتلزمهم  الرياض،  مدينة  لزيارة  القادمين  األعمال  رجال  بمتطلبات  مثالي  تفي بشكل  الرياض، وهي  ماريوت 
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 14 طابقًا تتضمن 117 جناحًا بأحجام مختلفة، موزعة بين غرفة نوم واحدة، 
أو غرفتين أو ثالث غرف نوم، لتناسب كافة األذواق واالحتياجات، باإلضافة إلى مطعم وناٍد صحي.

فندق دبلومات كورت يارد ماريوت

يقــع هــذا الفنــدق الــذي تــم افتتاحــه فــي العــام 2012 م، مقابــل المدخــل الجنوبــي لحــي الســفارات بالريــاض، 
فــي منطقــة يســهل الوصــول إليهــا، تمتــاز بالهــدوء بعيــدًا عــن صخــب مدينــة الريــاض وكثافــة الحركــة المرورية 

 . فيها
وهــو أول فنــدق يتــم إفتتاحــه مــن سلســلة فنــادق )كــورت يــارد( فــي المملكــة، ويمتــاز بطابــع األعمــال مــع 
الحفــاظ علــى مفهــوم الهــدوء واالســترخاء، إذ يوفــر الفنــدق أجــواًء مثاليــة تقــدم تجربــة فريــدة للضيــوف، 
فضــاًل عــن التقنيــة المتقدمــة، والمســاحات الذكيــة التــي توفــر مناخــًا مناســبًا للعمــل والراحــة فــي الوقــت 

ذاتــه.
ــوت مــن 286 غرفــة وجناحــًا مجهــزة بكامــل الخدمــات، باإلضافــة  ــارد ماري يتكــون فنــدق دبلومــات كــورت ي
إلــى مطعــم ونــاٍد صحــي متكامــل، ومركــز لرجــال األعمــال، وعــدد مــن قاعــات االجتماعــات ذات التجهيــزات 

ــة والمتقدمــة، بمــا يلبــي متطلبــات األعمــال والشــركات. المتكامل

مسبح داخلي بإطاللة بانورامية 
رائعة في فندق كورت يارد 
ماريوت الحي الدبلوماسي
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داراق )بيوت المستقبل سابقا(
تقــع فــي حــي الســفارات الــذي يعتبــر حيــًا نموذجيــًا هامــًا يضــم كافــة الخدمــات والمرافــق التــي قــد يحتــاج إليها 
الســاكن، وقــد انطلقــت فكــرة )داراق( لتحقــق تطلعــات الراغبيــن فــي اســتئجار ســكن مثالــي بمواصفــات 
عاليــة فــي منطقــة راقيــة.  تضــم داراق )144( وحــدة ســكنية مختلفــة األحجــام، تتكــون مــن )6( نمــاذج تتــراوح 
ــة  ــن البيئ ــتمدة م ــماء مس ــدات بأس ــمية الوح ــت تس ــد تم ــكنية.  وق ــقق س ــة وش ــام مختلف ــل بأحج ــن فل بي
المحليــة وثقافــة الجزيــرة العربيــة مثــل النخلــة و الســدرة و الطلحــة لتعطــي انطباعــًا أصيــاًل فــي أجــواء حديثــة.

تتميــز داراق بأنهــا توفــر لســاكنيها الخصوصيــة الكاملــة، مــع تقديــم خدمــات الصيانــة المســتمرة لهــم علــى 
مــدار الســاعة.

داراق
الفخامة تتحدث
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مركز التخصصي بالزا
يعتبر مركز التخصصي بالزا الذي تبلغ مساحته نحو 40,000 م2 من أهم المراكز التجارية في مدينة الرياض، 
ويضم هايبر ماركت والعديد من المحالت التجارية والمكاتب اإلدارية، ويقع على تقاطع طريق مكة مع شارع 
قربه من مستشفى  إلى  باإلضافة  حيوية،  منطقة  االستراتيجي في  بموقعه  المركز  ويتميز  التخصصي. 
الملك فيصل التخصصي، ومركز األبحاث، ويوفر لمرتاديه كافة احتياجات ومستلزمات الفرد واألسرة من 

المواد الغذائية والمالبس والمطاعم  والمقاهي وغيرها.

المجمعات السكنية
ــتجيب  ــذي يس ــم، وال ــة التصمي ــدوء وروع ــة واله ــزان بالخصوصي ــكنيين يتمي ــن س ــركة مجمعي ــك الش تمتل

لطمــوح وأذواق الســاكنين.

مجمــع الجزيــرة:  يقــع علــى مســاحة قدرهــا )20.000( متــر مربــع شــرق مدينــة الريــاض وقــد تــم اســتغالل   .1
ــال  ــن )19( في ــون م ــتثماره، ويتك ــم اس ــر يت ــزء اآلخ ــركة والج ــن بالش ــض العاملي ــكن لبع ــه كس ــزء من ج
باإلضافــة إلــى )59( غرفــة لألفــراد مؤثثــة وموزعــة علــى مبنييــن منفصليــن عــن الفلــل وبمداخل مســتقلة. 
ويتضمــن المجمــع العديــد مــن المرافــق الترفيهيــة مــن حدائــق ومالعــب مختلفــة باإلضافــة إلــى النــادي 
الصحــي الــذي يشــتمل علــى صالتيــن لأللعــاب وحمــام بخــار وســاونا ومســبح للكبــار وآخــر للصغــار مــع 
مســطحات خضــراء ومالعــب لألطفــال. كمــا يقــدم المجمــع خدمــات الصيانــة الشــاملة والنقــل إلــى مراكــز 

التســوق والمــدارس.

مجمــع الجزيــرة ريزيدنــس:  يقــع فــي حــي المعــذر بمدينــة الريــاض، ويتكــون مــن )73( فيــال مختلفــة   .2
األحجــام مــع نــاٍد صحــي متكامــل. 

دراسة الضوء والذوق 
واللون، لراحة الروح 

ومسرة العين
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رابعًا: المنشآت التي تديرها الشركة

المنشآت الفندقية

تقــوم الشــركة، عــن طريــق مجموعــة مــكارم للضيافــة ) الــذراع 
التشــغيلي للفنــادق( ، بــإدارة وتشــغيل الفنــادق التــي تمتلكهــا 
باإلضافــة  الســياحية،  والمناطــق  للفنــادق  الســعودية  الشــركة 
إلــى منشــآت الضيافــة المملوكــة للغيــر، حيــث تركــز اســتراتيجية 
الشــركة الجديــدة علــى التوســع فــي مجــال إدارة وتشــغيل منشــآت 

الضيافــة. 

ــي  ــرة ف ــه الخب ــل لدي ــل متكام ــق عم ــد فري ــة بتواج ــع المجموع تتمت
اإلدارة والتشــغيل بمعاييــر عالميــة، وتمتلــك نظامــًا إداريــًا متكامــاًل 
وتحــرص  الفندقيــة،  الصناعــة  إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  يضــم 
المجموعــة علــى التواجــد فــي أهــم المعــارض المحليــة واإلقليميــة 
ــة  ــل لكاف ــة، واالســتثمار األمث ــة الفندقي المتخصصــة فــي الصناع
ــاريع  ــاح المش ــى افتت ــا عل ــزز قدرته ــا يع ــة، مم ــوات اإللكتروني القن
المحلــي  الســوق  دراســة  علــى  قدرتهــا  مــن  انطالقــًا  الجديــدة، 

والتفهــم العميــق الحتياجاتــه. 

تقوم المجموعة بإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات التالية:

629.912
عدد الليالي المتاحة

في فنادق مكارم
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فندق مكارم أجياد مكة
يقــع فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة والمصنــف خمــس نجــوم بجــوار 
المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة، علــى بعــد بضــع دقائــق 
ســيرًا علــى األقــدام مــن بــاب الملــك عبدالعزيــز، ويتميــز بســهولة 

الوصــول إلــى المشــاعر المقدســة  )منــى، مزدلفــة، وعرفــات(

ــة،  ــة، ثالثي ــردة، ثنائي ــن مف ــاوت بي ــة تتف ــدق 409 غرف ــم الفن يض
رباعيــة، وغــرف خاصــة، باإلضافــة إلــى أجنحــة فاخــرة صممــت علــى 

أحــدث طــراز، أتقــن تأثيثهــا وتميــزت فــي جمالهــا. 

يتميــز الفنــدق بوجــود أرقــى وأكبــر بهــو فندقــي في مكــة المكرمة، 
وتتوفــر خدمــة اإلنترنــت  للضيــوف مجانــًا فــي كافة أرجــاء الفندق. 

ــياحية  ــق الس ــادق والمناط ــعودية للفن ــركة الس ــإن الش ــم ف و للعل
ــادق  ــة للفن ــركة مك ــمال ش ــن رأس ــبته 99,44% م ــا نس ــك م تمتل

ــدق. ــة للفن ــدودة المالك المح

فندق مكارم أم القرى
يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف خمــس نجــوم فــي مكــة 
المكرمــة علــى طريــق أجيــاد، بالقــرب مــن الطريــق الدائــري المؤدي 
إلــى المشــاعر المقدســة )منــى، مزدلفــة، وعرفــات(، ويتميــز بقربــه 
مــن المســجد الحــرام، إذ يســتغرق خمــس دقائــق للوصــول إليــه 

بالحافلــة.

يتكــون الفنــدق مــن اثنــي عشــر طابقــًا تضــم 336 غرفــة وجناحــًا، 
ــة.  والعديــد مــن المطاعــم وقاعــات االجتماعــات والمحــالت التجاري
ــة  ــن الفخام ــا بي ــع م ــد يجم ــي فري ــم هندس ــدق بتصمي ــز الفن يتمي
واألناقــة، وتمتــاز غرفــه وأجنحتــه بمســاحات رحبــة تناســب كافــة 
ورباعيــة،  ثالثيــة  غــرف  فيــه  تتوفــر  كمــا  واالحتياجــات،  األذواق 
لتلبيــة متطلبــات ضيوفنــا مــن العائــالت، إضافــة إلــى غــرف لفئــة 
ذوي االحتياجــات الخاصــة. كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة 
فــي كافــة أرجــاء الفنــدق، ويوجــد فيــه ســتة مصاعــد كبيــرة لضمــان 
راحــة النــزالء والضيــوف، ويوجــد فيــه موقــف ســيارات يتســع لـــ 80 

ــتثمار. ــة لالس ــركة أصيل ــوك لش ــدق ممل ــيارة. والفن س

فندق مكارم الشرفات
يقــع فنــدق مــكارم الشــرفات والمصنــف أربــع نجــوم بجــوار فنــدق 
مــكارم أم القــرى، وبالقــرب مــن  منطقــة كــدى، علــى بعــد 1800 
متــر مــن الحــرم المكــى الشــريف، والفنــدق عبــاره عن مبنــى حديث 
يتكــون مــن 7طوابــق، يحتــوى علــى 104 غرفــه فاخــره بالمواصفات 
ــن  ــه، و رك ــات رقمي ــن أمان ــه، خزائ ــال الكتروني ــواب بأقف ــة: أب التالي
ضيافــة مجانيــه تشــمل الشــاى والقهــوه ومشــروبات االعشــاب 
الصحيــه، خدمــات االتصــال الدولــى المباشــر، انترنــت الســلكى 
فائــق الســرعه، شاشــة تلفــاز مســطحه بمســاحة 32 بوصــه، ثالجــه 
صغيــره، كهربــاء 220 فولــت، اضافــة إلــى خدمــة الغــرف علــى 
ــى الحــرم بحافــالت مكيفــه،  مدارالســاعه، خدمــة توصيــل مــن و إل
ــدق  ــه. والفن ــات صراف ــاف، و خدم ــف الج ــيل والتنظي ــة  الغس خدم

مملــوك لشــركة شــرفات الصفــوة.
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1.8 مليون ضيف تم 
خدمتهم في فنادق مكارم
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فندق مكارم البيت
يقــع فنــدق مــكارم البيــت فــي منطقــة الششــة فــي مكــة المكرمــة، شــارع الملــك عبدالعزيــز علــى مســافة 

3 كيلومتــر مــن الحــرم المكــي، وعلــى مقربــة مــن الجمــرات.

ــد  ــى العدي ــك عل ــدق كذل ــتمل الفن ــة. يش ــة والراح ــز بالفخام ــاح، تتمي ــة وجن ــن 270 غرف ــدق م ــون الفن يتك
مــن المرافــق والخدمــات المتميــزة كالمطاعــم وقاعــات االجتماعــات والمحــالت التجاريــة، كمــا تتوفــر خدمــة 
اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء الفنــدق، ويقــدم الفنــدق كذلــك خدمــة التوصيــل المجانيــة مــن وإلــى 
الحــرم الشــريف فــي حافــالت مكيفــة، و يضــم مواقــف مجانيــة تتســع لـــ 100 ســيارة. والفنــدق مملــوك 

ــة لالســتثمار. لشــركة أصيل

عدد غرف فنادق
مكارم 1.896 غرفه
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فندق مكارم منى
يقــع فنــدق مــكارم منــى والمصنــف أربــع نجــوم الــذي تــم افتتاحــه فــي العــام 2013 م، فــي منــى، منطقــة 
العزيزيــة فــي مكــة المكرمــة، يتكــون الفنــدق مــن 294 غرفــة وجنــاح، والعديــد مــن المرافــق األخــرى مثــل 
ــاء  ــة أرج ــي كاف ــة ف ــت المجاني ــة اإلنترن ــر خدم ــة. وتتوف ــالت التجاري ــات، والمح ــات االجتماع ــم، وقاع مطاع

الفنــدق. والفنــدق مملــوك لســعادة الشــيخ /  محمــد بــن إبراهيــم الغامــدي.

فندق ومنتجع مكارم النخيل
ــي 20  ــد حوال ــي تبع ــدة، الت ــة ج ــي مدين ــمالية ف ــر الش ــج أبح ــى خلي ــل عل ــكارم النخي ــع م ــدق ومنتج ــع فن يق

ــي. ــز الدول ــك عبدالعزي ــار المل ــن مط ــة ع ــدة، و 15 دقيق ــة ج ــن مدين ــة ع دقيق

ويحتــوي علــى 112 فيــال فاخــرة، و 21 شــقة فندقيــة، وفنــدق يتكــون مــن 43 غرفــة وجنــاح، باإلضافــة إلــى 
قاعــات اجتماعــات ومطعــم ونــاٍد صحــي للرجــال، وآخــر للنســاء، ومرســى بحــري لليخــوت واألنشــطة البحريــة، 

وشــواطئ رمليــة وبــالزا مطلــة علــى البحــر تتســع لـــ 800 شــخص.

وقــد روعــي فــي التصميــم الخصوصيــة والراحــة، إذ تــم تخصيــص 88% مــن مســاحة المشــروع للمســطحات 
الخضــراء، ممــا يعطــي انطباعــًا بالراحــة واالســترخاء، كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء 
ــد المناطــق العامــة فــي فنــدق  الفنــدق والمنتجــع. وتعتــزم الشــركة خــالل عــام 2014 م  إســتكمال تجدي
ــبته  ــا نس ــك م ــياحية تمتل ــق الس ــادق والمناط ــعودية للفن ــركة الس ــًا أن الش ــل. علم ــكارم النخي ــع م ومنتج

98,73% مــن رأســمال شــركة النخيــل للمناطــق الســياحية المالكــة لــه.

منتجع مكارم النخيل تناغم 
الطبيعة مع روعة التصميم
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فندق مكارم الرياض
يقــع فنــدق مــكارم الريــاض، وهــو مــن فئــة الخمــس نجــوم، 
ــًا  ــاض قرب ــادق الري ــر فن ــد أكث ــث ُيع ــاض، حي ــة الري فــي العاصم
إلــى مطــار الملــك خالــد الدولــي، بعيــدًا عــن ضوضــاء المدينــة، 
ويضــم 248 غرفــة وجناحــًا تــم تجهيزهــا علــى أعلى المســتويات 

ــر الفندقيــة. وأرقــى المعايي

يضــم فنــدق مــكارم الريــاض مجموعــة مــن المطاعــم المميــزة، 
منهــا مطعــم البانورامــا الــذي يقــدم تشــكيلة واســعة مــن 
األطبــاق العالميــة فــي أجــواء ســاحرة، وإطاللــة بانوراميــة مــن 
الطابــق األخيــر فــي الفنــدق، حيــث يســتطيع الضيف مشــاهدة 
معالــم المنطقــة المحيطــة بالفنــدق ليــاًل واالســتمتاع بالهــدوء 

الخــالب وســط أضــواء الشــموع.

يضــم فنــدق مــكارم الريــاض أيضــًا قاعــات اجتماعــات متعــددة، 
وصالــة للحفــالت تتســع لـــ 400 شــخص، ومركز لرجــال األعمال، 
كمــا يضــم غرفــًا لفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، وغرفــًا وأجنحــة 
ــاٍد صحــي ومالعــب  ــة المســاحة، كمــا يوجــد فــي الفنــدق ن رحب
فــي  للضيــوف  المجانيــة  اإلنترنــت  تتوفــر خدمــة  و  رياضيــة. 
ــرة  ــك بالمســاحات الكبي ــز كذل ــذي يتمي كافــة أرجــاء الفنــدق ال
لعــدد كبيــر مــن  الخضــراء، و مواقــف تتســع  والمســطحات 
ــة العامــة  ــدق تســتأجره الشــركة مــن الهيئ الســيارات، وهــو فن
ــذراع التشــغيلي  ــل ال ــم تشــغيله مــن قب ــي ويت ــران المدن للطي

ــة(. ــكارم للضياف ــة م ــركة )مجموع للش
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فندق مكارم تبوك
يقــع فنــدق مــكارم تبــوك فــي مدينــة تبــوك علــى طريــق المدينــة المنــورة - تبــوك ، ويضــم عــدد مــن الغــرف 
واألجنحــة الفخمــة يصــل عددهــا إلــى 83 غرفــة وجنــاح. ولقــد أكملــت الشــركة، خــالل العــام 2013 م إعــادة 

تجديــد غــرف هــذا الفنــدق ممــا يعــزز قــدرة الفنــدق علــى رفــع جــودة ورقــي خدماتــه.

ويضــم الفنــدق كذلــك مطعــم الوليمــة، الــذي يقــدم قائمــة مــن المأكــوالت العالميــة والشــرقية، باإلضافــة 
إلــى قاعــة لالحتفــاالت والمناســبات والمؤتمــرات تتســع إلــى 250 شــخصًا. وهــو الفنــدق الوحيــد فــي تبــوك 

الــذي يقــدم خدمــات النــادي الصحــي لنزالئــه مــن الضيــوف ورجــال األعمــال.

يحتــوي الفنــدق أيضــًا علــى موقــف ســيارات يســتوعب 150 ســيارة بحيــث يلبــي متطلبــات النــزالء 
والمناســبات واألفــراح، كمــا تتوفــر خدمــة اإلنترنــت المجانيــة فــي كافــة أرجــاء الفنــدق. 

وتمتلــك الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية، 97,14 % مــن رأســمال شــركة تبــوك للفنــادق 
المحــدودة المالكــة للفنــدق.

أناقة متألقة  غرف فندق
مكارم تبوك بعد التجديد
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المنشآت العقارية

تقــوم الشــركة عــن طريــق مجموعــة الجزيــرة ) الــذراع التشــغيلي للعقــار ( بــإدارة وتشــغيل عــدد مــن المنشــآت 
العقاريــة، حيــث بــدأت بتوفيــر هــذه الخدمــات للمنشــآت المملوكــة للشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق 
الســياحية، ممــا أكســبها خبــرة عمليــة أهلتهــا إلــى االنطــالق فــي تقديــم هــذه الخدمــات إلــى عمــالء الشــركة 
الباحثيــن عــن إدارة متميــزة لمنشــآتهم بــروح الخدمــة الفندقيــة، وتقــوم المجموعــة بــإدارة وتشــغيل المنشــآت 

التاليــة :

إطاللة جديدة لبهو متميز 
بفندق ماريوت الرياض
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مجمع الجزيرة بدر
يقــع مجمــع الجزيــرة بــدر للفلــل الفاخــرة فــي موقــع فريــد شــرق مدينــة 
الريــاض فــي حــي الريــان، ويتكــون مــن 40 فيــال مؤثثــة تأثيثــًا فاخــرًا، 

تتكــون كل منهــا مــن دوريــن، ومــزودة بالقنــوات الفضائيــة.

ــد  ــة، ويشــمل العدي ويتميــز المجمــع بالخصوصيــة واألجــواء العائليــة الهادئ
مــن المرافــق الرياضيــة وخدمــة التوصيــل إلــى المراكــز التجاريــة والمــدارس. 

والمجمــع مملــوك لشــركة أصيلــة لالســتثمار.

مجمع مكارم ريزدنس األندلس
يقــع مجمــع مــكارم ريزدنــس فــي حــي األندلــس المتفــرع مــن شــارع 
ــرًا  ــًا فاخ ــة تأثيث ــال مؤثث ــع 30 في ــم المجم ــدة. ويض ــة ج ــي مدين ــة ف التحلي

علــى مســتوى فنــادق الخمــس نجــوم. 

تتكــون كل فيــال مــن طابقيــن، األرضــي يشــمل صالــة اســتقبال وصالــون 
للضيــوف، وصالــة طعــام ومطبــخ كامــل التجهيــز و غرفــة غســيل، وغرفــة 
للمربيــة أو الخادمــة بــدورة ميــاه خاصــة. فيمــا يشــمل الطابــق العلــوي جنــاح 
نــوم رئيســي باإلضافــة إلــى غرفتيــن مســتقلتين للنــوم كل منهمــا بــدورة 

ميــاه خاصــة، مــع غرفــة للمعيشــة. 

يتميــز مجمــع مــكارم ريزدنــس بعنصــر الخصوصيــة وطابــع األمــن واألمــان، 
األعمــال  رجــال  توفيــر خدمــات  إلــى  إضافــة  الهادئــة،  العائليــة  واألجــواء 
ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة وغــرف للســائقين. والمجمــع مملــوك لشــركة 

ــتثمار. ــة لالس أصيل

مجمع مكارم ريزدنس الروضة
يقــع مجمــع مــكارم ريزدنــس فــي مدينــة جــدة ويتكــون المجمــع مــن )28( 
لــإلدارة  ومبنــى  ســيارات  ومواقــف  مختلفــة  بمســاحات  ســكنية  فيــال 

والخدمــات المســاندة ونــاٍد صحــي.

ويتميــز المجمــع بالهــدوء والخصوصيــة العائليــة والخدمــات الفندقيــة الراقية 
وروعــة التصميــم. والمجمــع مملــوك لشــركة أصيلة لالســتثمار.
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منشآت عقارية أخرى
تتولــى مجموعــة الجزيــرة إدارة وتشــغيل أربعــة مجمعــات عقاريــة أخــرى تمتلكهــا الشــركة، تتمثــل فــي داراق ، 

ومجمــع الجزيــرة شــرق، ومجمــع الجزيــرة ريزدنــس )المعــذر(، ومركــز التخصصــي بــالزا.

الحدائق الترفيهية

حديقة الروضة الترفيهية  .1
تقــع حديقــة الروضــة الترفيهيــة علــى أرض مســتأجرة مــن أمانــة منطقــة الريــاض فــي حــي الروضــة، علــى   
مســاحة 70,000 م2 وتوفــر لزائريهــا مجموعــة مــن األلعــاب المختلفــة تناســب مختلــف األعمــار، إضافــة 

إلــى صالــة متعــددة األغــراض.

حديقة الوطن  .2
تقــع حديقــة الوطــن علــى أرض مســتأجرة مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، فــي مركــز الملــك   
عبدالعزيــز التاريخــي وســط مدينــة الريــاض، وهــي حديقــة فريــدة تحتــوي علــى موقــع مصغــر للمملكــة، 
تبــرز فيــه معالــم المــدن الرئيســية، ويتوســطها بــرج ميــاه الريــاض باإلضافــة أللعــاب ترفيهيــة وشــاليهات 

بتصاميــم تراثيــة، وبحيــرات مائيــة ومجموعــة مــن المطاعــم.

العمـل
بــتـألــــق
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خامسًا: مشاريع تحت التنفيذ

فندق ومنتجع مكارم النخيل
يتــم حاليــا التجهيــز للبــدء بأعمــال التجديــدات للفنــدق والفلــل بقريــة مــكارم النخيــل، لتواصــل ريــادة القطــاع 

بمدينــة جــدة.

فندق مكارم تبوك  
أكملــت الشــركة تجديــد وإعــادة تأثيــث الغــرف والممــرات فــي فنــدق مــكارم تبــوك. وتقــوم حاليــا باســتكمال 
تجديــدات المناطــق العامــة فــي الفنــدق، والتــي تتضمــن تطويــر قاعة الحفــالت والمطعــم والبهو الرئيســي.

فندق ماريوت الرياض
أكملــت الشــركة خــالل عــام 2013م تجديــد وإعــادة تأثيــث غــرف وممــرات فنــدق ماريــوت الريــاض، لتواصــل 
المنافســة فــي قطــاع الخدمــات الفندقيــة فــي مدينــة الريــاض، ويقــدم الفنــدق خدماتــه للنــزالء والضيــوف 

علــى أعلــى مســتوى مــن الخدمــة.

داراق  )المرحلة الثانية(
ــم  ــال ت ــذي يضــم 28 في ــة مــن داراق وال ــة الثاني ــه أعمــال التشــطيبات لمشــروع المرحل ــت بحمــد  الل اكتمل

ــاض . ــة الري ــفارات بمدين ــي الس ــل ح ــركة داخ ــة للش ــى أراٍض مملوك ــا عل بناؤه

داراق )المرحلة الثالثة(
باشــرت الشــركة بتنفيــذ المرحلــة الثالثــه مــن داراق الــذي يتضمــن بنــاء 120 وحــدة ســكنية مختلفــة األحجام. 
إذ يقــام المشــروع علــى أرض تــم اســتئجارها مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض داخــل حــي الســفارات. 
ومــن المتوقــع بــإذن اللــه االنتهــاء مــن تنفيــذ المشــروع علــى مراحــل يتــم االنتهــاء منهــا  فــي النصــف الثانــي 

من عــام 2015م.

ممرات تتميز بالرحابة 
وجمال التصميم بفندق 

مكارم تبوك بعد التجديد
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سادسًا: مشاريع تحت الدراسة والتصميم

فندق حي السفارات
يتــم تحديــث التصاميــم الخاصــة بفنــدق حــي الســفارات، والــذي ســيتم إنشــاؤه داخــل حــي الســفارات فــي 
ــع،  ــاب الجمي ــى إعج ــز عل ــم الفائ ــاز التصمي ــة، وح ــم عالمي ــابقة تصمي ــركة مس ــت الش ــد أقام ــاض. وق الري
ــا  ــة العلي ــًا المتابعــة مــع الهيئ ــة. ويجــري حالي ــى فــي أقــرب فرصــة ممكن ــه تعال ــإذن الل ــذه، ب ســتقوم بتنفي

ــم. ــاض العتمــاد التصامي ــة الري ــر مدين لتطوي

مجمع الهدا السكني
ــة واألرض  ــألرض الجنوبي ــل ل ــتغالل األمث ــة لالس ــراء دراس ــة إلج ــرة المتخصص ــوت الخب ــد بي ــف أح ــم تكلي ت
الغربيــة لفنــدق ماريــوت كــورت يــارد، والبالــغ إجمالــي مســاحتهما 28,580 م2 وذلــك بهــدف االســتفادة مــن 

تلــك األراضــي إلقامــة مشــروع مناســب عليهــا.

ينهض شامخًا ويحضن حنونًا 
لقاءات الصحب واألحباب 

فندق ماريوت الرياض
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داراق ) المرحلة الرابعة(
يجــري حاليــًا  اســتصدار الموافقــات الالزمــة مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض علــى التصاميــم 
الخاصــة بالمرحلــة الرابعــة مــن  داراق، والتــي تضــم عــددًا مــن  الوحــدات  الســكنية، ســتقام علــى أراٍض تــم 

ــاض داخــل حــي الســفارات .  ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي اســتئجارها مــن الهيئ

سكن عوائل الموظفين 
ســيتم البــدء فــي تصميــم ســكن عوائــل الموظفيــن بمنشــآت الشــركة، والــذي ســيتم بنــاؤه علــى االرض 

المملوكــة للشــركة بحــي لبــن بمدينــة الريــاض، والبالغــة مســاحتها 5,000 متــر مربــع.

سكن الموظفين العزاب
تــم تكليــف احــد المكاتــب االستشــارية إلنجــاز اعمــال التصاميــم الخاصــة بســكن الموظفيــن العــزاب العامليــن 
ــة  ــق بمدين ــى االرض المملوكــة للشــركة بحــي طوي ــرح إنشــاؤه عل ــذي مــن المقت فــي الشــركة ومنشــأتها وال

الريــاض البالغــة مســاحتها 5,345 متــر مربــع 

ليلة عمر عنوانها الفخامة 
بقاعة مكارم في فندق 

ماريوت الرياض
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تقرير الموارد البشرية

ــرية،  ــوارد البش ــر الم ــة وتطوي ــتهدفت تنمي ــي اس ــازات الت ــود واإلنج ــن الجه ــد م ــام 2013 م بالعدي ــل ع حف
فلقــد  أتمــت الشــركة المرحلــة األولــى مــن عمليــة تطويــر أنظمــة المــوارد البشــرية، لمواكبــة أهــداف خطتهــا 

االســتراتيجية. وقــد نهجــت شــراكو هــذا الطريــق منجــزًة الكثيــر، مثــل:

تطوير الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب
ويترجــم  يواكــب  الــذي  التنظيمــي  الهيــكل  وتطويــر  التشــغيلي،  نموذجهــا  بمراجعــة  الشــركة  قامــت 
ــن  ــا، لتتمك ــؤوليات عليه ــام والمس ــع المه ــة اإلدارات، وتوزي ــادة هيكل ــالل إع ــن خ ــركة، م ــتراتيجية الش اس
مــن القيــام بواجباتهــا، والتغلــب علــى تحديــات الســوق، باإلضافــة إلــى تحليــل الوظائــف، وتوضيــح المهــام 
والمســؤوليات المطلوبــة لــكل منهــا، و تحديــد المؤهــالت العلميــة والخبــرات العمليــة المطلوبــة والكفــاءات 

ــة. ــغل كل وظيف ــة لش ــة المطلوب ــلوكية و المهني الس

كمــا قامــت الشــركة بإعــادة هيكلــة ســلم الرواتــب وجــداول المزايــا والتعويضــات، بنــاًء علــى تحليــل الوظائــف 
وتحديــد الــوزن الوظيفــي لجميــع وظائــف الشــركة، و مقارنتهــا بســوق العمــل والشــركات المشــابهة، وذلــك 
ــاءات  ــتقطاب الكف ــن، و اس ــن المميزي ــاء الموظفي ــي إبق ــركة ف ــية للش ــزة التنافس ــى المي ــة عل للمحافظ

المميــزة فــي ســوق العمــل.

تعزيز الكفاءات والقدرات
عملــت الشــركة جاهــدًة علــى تعزيــز كوادرهــا مــن الكفــاءات والقــدرات مــن خــالل النجــاح فــي جــذب عــدد مــن 
ــل  ــن، وتفعي ــن المتخصصي ــن الموظفي ــف بهــم، وتعيي ــرة، ومــلء معظــم الوظائ الكفــاءات وأصحــاب الخب

العديــد مــن األنشــطة الهامــة التــي تســهم فــي مســاعدة الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية.

إدارة و قياس األداء
تــم تطبيــق نظــام جديــد إلدارة و قيــاس األداء حتــى يتــم التعــرف علــى الموظفيــن المتميزيــن لمكافآتهــم 
الموظفيــن متوســطي األداء فــي تطويــر أنفســهم وذلــك  وتطويرهــم والبنــاء عليهــم، و لمســاعدة 

ــا: ــين وهم ــن رئيس ــى عاملي ــم عل ــيم التقيي بتقس

التقييـم بنـاًء علـى األهـداف القابلـة للقيـاس والمحـددة بمـدى زمنـي، حيـث يتـم تحديـد األهـداف بنـاًء   .1
علـى األهـداف االسـتراتيجية لـكل قطـاع و منشـأة، ومـن ثـمَّ متابعـة تحقيـق األهـداف بشـكل دوري، و 

ذلـك لضمـان الموضوعيـة و للتأكـد مـن واقعيـة األهـداف، و لمعرفـة مواطـن الخلـل أواًل بـأول.
2.  التقييم بناًء على الكفاءات السلوكية و المهنية و القيادية المحددة لكل وظيفة.

الحوافز
ــى جهودهــم و أفكارهــم و إخالصهــم  ــن، و مكافأتهــم عل ــز الموظفي ــرًا بتحفي ــًا كبي ــي شــراكو اهتمام تول
ــاألداء وتحقيــق  ــدة للحوافــز تقــوم علــى ربــط المكافــآت ب فــي العمــل. كمــا بــدأت فــي تطبيــق نظــم جدي
األهــداف، وكذلــك تحفيــز الموظفيــن الســعوديين للعمــل فــي مشــاريع الشــركة، و وضــع بــدالت مناســبة 

ــة، و ذلــك لتتمكــن مــن االعتمــاد عليهــم فــي خطــط التنميــة و التوســع المســتقبلية. وتحفيزي

التدريب والتطوير
ــري، قامــت باالســتثمار فــي عمليــة التدريــب  ــن العنصــر البش ــًا مــن إيمــان شــراكو بأهميــة تأمي انطالق
ــط  ــق خط ــي تحقي ــم ف ــهموا بدوره ــتويات األداء، ليس ــى مس ــى أعل ــوبيها إل ــاءة منس ــع كف ــر لرف والتطوي
الشــركة الطموحــة، حيــث تــم عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة، فــي العديــد مــن المجــاالت الهامــة 

للشــركة، كإدارة المشــاريع، والتخطيــط االســتراتيجي، والقيــادة وبنــاء فــرق العمــل.

إدارة تطوير الموارد البشرية
وتشــرف علــى عمليــات التوظيــف و تخطيــط القــوى العاملــة  و دعــم المنشــآت فــي رفــع نســبة التوطيــن 

ــر و قيــاس األداء. والتدريــب والتطوي

كمــا تــم اكمــال المرحلــة االوليــة مــن بنــاء نظــام معلومــات المــوارد البشــرية والخدمــة الذاتيــة للموظفيــن. 

30



31

والــذي بــدوره سيســهل خدمــات الموظفيــن فــي الشــركة.

ضيافة بمعايير 
عالمية ولمسة 

سعودية
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شراكة المعرفة
قامــت ادارة المــوارد البشــرية، خــالل عــام 2013م،  بعمــل اكثــر مــن 7 ورش عمــل وذلــك لغــرض تبــادل 

المعرفــة بيــن كافــة موظفــي الشــركة  وتخصصاتهــم المختلفــة.

التوطين
وضعــت شــراكو توطيــن الوظائــف علــى رأس قائمــة اهتماماتهــا، لــذا قامت الشــركة بســعي حثيث لســعودة 
ــل  ــق تأهي ــة مــن جهــة، وعــن طري ــة المؤهل ــق اســتقطاب الكــوادر الوطني ــف، عــن طري ــد مــن الوظائ العدي

وتدريــب الســعوديين حديثــي التخــرج، وتحفيزهــم علــى اإلنتــاج والعمــل فــي قطاعــات الشــركة المختلفــة.

رحابٌة يملؤها راحة النفس
وفخامة يزينها الذوق الرفيع

بأجنحة ماريوت الفندقية بالرياض
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نظرة نحو المستقبل
ــادة كفاءتهــا.  ــر فــي مــا يتعلــق بأنظمــة وعمليــات المــوارد البشــرية وزي تطمــح شــراكو لمزيــد مــن التطوي

وقــد تــم وضــع األهــداف التاليــة لعــام 2014:
الوصول إلى نسبة توطين قدرها ) 28 % (.  .1

تفعيــل نظــام معلومــات المــوارد البشــرية لتنفيــذ عمليــات المــوارد البشــرية آليــًا بدايــًة بنظــام الرواتــب و   .2
التعويضــات ، و الخدمــات الوظيفيــة، و انتهــاًء بعمليــات التدريــب و قيــاس األداء.

تطوير دليل سياسات واجراءات الموارد البشرية، ودليل الموظف، ودليل أخالقيات العمل.  .3
تصميم وتطوير خطط المسار الوظيفي، وخطط اإلحالل التعاقبي للوظائف الهامة.  .4

التدريــب فــي مجــاالت شــتى منهــا اللغــة اإلنجليزيــة والمهــارات اإلداريــة والتواصليــة، والتفكيــر اإلبداعي،   .5
واألعمــال الفندقيــة ومهــارات الضيافــة، والمشــاريع الهندســية. كمــا يتــم العمــل علــى تنفيذ برنامــج إدارة 
الكفــاءات إلعــداد  الموظفيــن المميزيــن ألدوار قياديــة و إداريــة و إشــرافية أكبــر، حيــث تتبنــى شــراكو 

مبــدأ الترقيــة مــن الداخــل.
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سابعًا: االستثمارات

تبلــغ عــدد الشــركات التــي تســتثمر بهــا الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطق الســياحية ثمان )8( شــركات 
)ذات مســؤولية محــدودة(، تــم تأسيســها وتــزاول جميــع أنشــطتها داخــل المملكة العربية الســعودية.

تتركز أغراض تلك الشركات في األنشطة الفندقية والعقارية، وذلك على النحو التالي:

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

وتجــدر اإلشــارة بــأن الشــركة تلقــت خطــاب شــركة مدينــة المعرفــة االقتصاديــة والــذي يفيــد فيــه بــأن جمعيــة 
ــركة  ــن ش ــه بي ــم توقيع ــذي ت ــع األرض ال ــد بي ــى عق ــادق عل ــم تص ــة ل ــة المعرف ــركة مدين ــاهمين لش المس
مدينــة المعرفــة االقتصاديــة وشــركة مــكارم المعرفــة للضيافــة المحــدودة لقطعــة األرض الواقعــة بمشــروع 
مدينــة المعرفــة االقتصاديــة وبعــد استشــارة محامــي الشــركة بهــذا الخصــوص فقــد تــم التأكــد مــن ســالمة 
ــال  ــون ري ــة )17.5( ملي ــة األرض والبالغ ــن قيم ــى م ــة األول ــع الدفع ــم دف ــد ت ــه ق ــًا بأن ــركة علم ــف الش موق

مناصفــة بيــن الشــركة الســعودية للفنــادق وشــركة مدينــة المعرفــة االقتصاديــة.

الشركةم
 النشاط

الرئيسي
رأس المال

( ريال )

 المنشأة
 التابعة

للشركة

نسبة 
مساهمة 

الشركة
) ٪ (

 إجمالي
 إيرادات

 الشركات
لعام 2٠1٣م

1
شركة مكة

للفنادق المحدودة
165,600,000فندقي

فندق مكارم 
أجياد بمكة

99,4475.132.527

2
شركة النخيل

للمناطق السياحية
فندقي
عقاري

59,250,000
قرية مكارم 
النخيل بجدة

98,7339.132.487

3
شركة تبوك

للفنادق المحدودة
27,300,000فندقي

فندق مكارم 
بتبوك

97,1413.786.399

4
الشركة السعودية 
للخدمات الفندقية

100,000,000فندقي
فندق قصر 

الرياض 
بالرياض

3053.345.000

5
شركة المدينة

للفنادق المحدودة
فندقي
عقاري

تحت التصفية1,000,000-50

6
الشركة الوطنية

للسياحة
فندقي
عقاري

422,000,000

عدد من 
المنشآت 
بمنطقة 

عسير

1,65

لم يتم االنتهاء 
من إعداد 
حساباتها 

الختامية

7
شركة مكارم

المعرفة للضيافة
21.400.000عقاري

تحت الدراسة
في المدينة 

المنورة
%50

8
الشركة اإلعالمية
لخدمات التسويق

تسويق- ترويج
عالقات عامة

تحت التصفية2,000,000-25
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فندق مكارم أجياد
خطوات من الحرم المكي
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ثامنًا: النتائج المالية

أظهــرت قائمــة الدخــل الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2013/12/31م بــأن إجمالــي اإليــرادات قــد بلــغ 
)463.673.589( ريــال، فــي حيــن بلــغ إجمالــي األعبــاء )313.708.617( ريــال. وبذلــك فــإن صافــي دخــل العــام 
بعــد خصــم الــزكاة وحقــوق األقليــة بلــغ )143.020.655( ريــال بانخفــاض قــدره )55.848.779( ريــال بنســبة 
)28%( عــن العــام الســابق ويرجــع ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح إلــى انخفــاض اإليــرادات األخــرى بســبب 
تأثيــر نتائــج عــام 2012م بصافــي ربــح بيــع أرض الشــركة بالمنطقــة الشــرقية البالــغ )56( مليــون ريــال باإلضافــة 
إلــى انخفــاض إيــرادات فنــدق ماريــوت الريــاض نظــرًا إلغــالق الفنــدق بســبب التجديــد وانخفــاض إيــرادات فنــدق 
مــكارم أجيــاد مكــة بســبب خفــض تأشــيرات العمــرة والحــج ويوضــح الجــدول التالــي التغييــر فــي قائمــة الدخــل 

لعــام 2013م بالمقارنــة مــع العــام الماضــي.

يحنو علينا بحضن رهيف
فيسهل إنجاز العمل

ويحلو اللقاء والحديث
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عليه فإن حساب توزيع األرباح المقترح عن عام 2013م يكون على النحو التالي:

* قــررت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا بتاريــخ  1 / 4 / 2012م  إيقــاف التعليــة لالحتياطي 
النظامــي نظــرًا لبلــوغ االحتياطــي نصف رأس مال الشــركة.

مقارنة النتائج المالية )إيرادات النشاط( 2013  /  2012

نسبة التغيير )٪(التغيير2٠1٣2٠12البيان

432.978.021396.103.13236.874.8899.3إيرادات النشاط

294.594.810235.080.03159.514.77925.3تكلفة النشاط

)14()22.639.890(138.383.211161.023.101مجمل ربح النشاط

19.113.80716.999.5352.114.27212.4مصروفات عمومية وإدارية

11.903.1145.986.2345.916.88098.8إيرادات استثمارات في شركات مستثمر بها

)12.5()18.837.282(131.172.518150.009.800الربح التشغيلي

)67.4()38.975.810(18.792.45457.768.264إيرادات أخرى

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 
المسيطرة

149.964.972207.778.064)57.813.092()27.8(

)17.2()1.380.375(6.630.1658.010.540مخصص الزكاة

)28.2()56.432.717(143.334.807199.767.524صافي الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

)65()583.938(314.152898.090صافي حقوق الملكية غير المسيطرة

)28()55.848.779(143.020.655198.869.434صافي الربح

المبلغ )ريال(الــبــيـــان

143,020,655صافي دخل العام )بعد الزكاة الشرعية(
يخصم:

-االحتياطي النظامي )%10( *
)50,000,000(أرباح للمساهمين )دفعة أولى( 5% من رأس المال

93,020,655المتبقي من صافي دخل العام
يخصم :

)1,800,000(مكافأة مجلس اإلدارة
)70,000,000(أرباح للمساهمين )دفعة ثانية( 7% من رأس المال

21,220,655المتبقي ويضاف لألرباح المبقاة
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8٠٠ عدد موظفي
فنادق مكارم
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يوضح الجدول أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة:
1- قائمة الدخل:

ملخص الربح التشغيلي للخمس سنوات السابقة

2٠1٣م2٠12م2٠11م2٠1٠م2٠٠9مالبيان

733,262,808281,034,970358,032,978396.103.132432.978.021 *إيرادات النشاط

347.602.234156.269.826201.012.272235.080.031294.594.810مصاريف النشاط

385.660.574124.765.144157.020.706161.023.101138.383.211مجمل ربح النشاط

مصروفات 
عمومية وإدارية

0014,582,57016.999.53519.113.807

إيرادات استثمارات 
في شركات 
مستثمر بها

0005.986.23411.903.114

385,660,574124,765,144142,438,136150.009.800131.172.518الربح التشغيلي

57.768.26418.792.454**6,935,3454,235,76516.751.215إيرادات أخرى

صافي الربح قبل 
زكاة الشركات 

وحصة األقلية
392,595,919129,000,909159,189,351207,778,064149.964.972

11.926.2474.690.4105.275.5138.010.5406.630.165مخصص الزكاة

حصة األقلية في

أرباح شركات 
شقيقة

102,5181,572,460545,361898.090314.152

380,567,154122,738,039153,368,477198,869,434143.020.655 الصافي

) 2009 * ( بيع قرية الخليج

)2012 **( بيع أرض الدمام
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2- قائمة المركز المالي :

إجمالي حقوق المساهمينإجمالي الموجودات

2٠1٣م2٠12م2٠11م2٠1٠م2٠٠9مالبيان

إجمالي الموجودات 
المتداولة

435,505,119246,309,239235,206,127297.541.104306.077.845

إجمالي الموجودات       
غير المتداولة

276,798,257464,361,206456,655,231206.661.254264.435.720

صافي الموجودات    
الثابتة

1,126,635,1301,175,607,7881,269,810,2471.543.489.5761.535.318.009

1,838,938,5061,886,278,2331,961,671,6052.047.691.9352.105.831.574إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات 
المتداولة

135,376,215144,006,032179,928,342197.293.871178.227.829

إجمالي المطلوبات       
غير المتداولة

63,490,64760,903,62157,722,66454.257.632123.294.543

حقوق األقلية في 
الشركات الشقيقة

15,415,14318,450,38717,450,3227.083.9943.650.768

إجمالي حقوق 
المساهمين

1,624,656,5011,662,918,1931,706,570,2771.789.056.4381.800.658.434

 إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

1.838.938.5061.886.278.2331.961.671.6052.047.691.9352.105.831.574
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روعة المكان وكرم الضيافة 
بقاعة نجد للمناسبات

بفندق ماريوت الرياض
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خدمة فندقية
إحترافية
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تاسعًا: مجلس اإلدارة

1.     يتألف مجلس إدارة الشركة مما يلي:

االسـمم
فئة 

العضوية

عدد األسهم التي 
يمتلكها )العضو 

أو الجهة التي 
يمثلها( في الشركة 

السعودية للفنادق

نسبة 
التملك 

في بداية 
العام )%(

نسبة 
التملك 

في نهاية 
العام )%(

الشركات المساهمة 
األخرى التي يشارك 

فيها العضو في 
مجالس إدارتها

1.4490.0010.001غير تنفيذيالمهندس/ عبدالله بن محمد العيسـى1

1. بنك الرياض
2. شركة إسمنت  

      العربية
3. شركة سابك

4. شركة الوطنية
      للرعاية الطبية

الدكتور/ صالــح بن عـلـي الهذلــول2
عضو 

مستقل
1.4490.0010.001-

3
األستاذ/ علي بن إبراهيم العجالن

)ممثل صندوق االستثمارات العامة(
-16.628.45816.616.6غير تنفيذي

4
األستاذ/ مسفر بن علي الحمدان
)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

عضو 
مستقل

1.743.2151.71.7
الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية 

والمستلزمات الطبية

األستاذ/ ناصـر بن محمد السبيعي5
عضو 

مستقل
بنك البالد10000.0010.001

6
األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار

)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية(

-6.540.5916.56.5غير تنفيذي

مجموعة صافوال1.4850.0010.001غير تنفيذياألســتاذ/ بـدر بن عبدالله العيسى7

1.1000.0010.001مستقلاألستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم8
1. مجموعة صافوال

2. جرير
3. دلة

شركة غازي شاكر10000.0010.001مستقلاألستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب9
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ال توجــد أي عقــود جديــدة كانــت الشــركة طرفــًا فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة   .2
أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو أي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم. 

وهنــاك عقــود إدارة وتشــغيل مدتهــا )10( ســنوات لمجمــع مــكارم ريزدنــس )األندلــس( وفنــدق مــكارم   
ــدر والمملوكــة  ــرة ب أم القــرى وفنــدق مــكارم البيــت ومجمــع مــكارم ريزدنــس( الروضــة )ومجمــع الجزي
لشــركة أصيلــة لالســتثمار، والتــي مــن ضمــن إدارتهــا كل مــن رئيــس مجلــس اإلدارة المهنــدس عبداللــه 

بــن محمــد العيســى وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ بــدر بــن عبداللــه العيســى. 

الجديــر بالذكــر أن تلــك العقــود هــي عقــود إدارة وتشــغيل تقــوم الشــركة بموجبهــا بتشــغيل تلــك   
المنشــآت لقــاء نســبة محــددة مــن إجمالــي اإليــرادات ونســبة محــددة مــن إجمالــي ربــح التشــغيل لــكل 

منشــأة. 

وقــد حصلــت الشــركة علــى أتعــاب بمــا مجموعــه )3.414.479( ريــال لقــاء إدارة وتشــغيل تلــك المنشــآت   
خــالل العــام 2013م.

التوجــد أســهم تمتلكهــا زوجــات أعضــاء مجلــس اإلدارة وأوالدهــم القصــر فــي الشــركة. كمــا ال توجــد   .3
ــة فــي مجلــس اإلدارة وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر. ــات االعتباري ــو الجه ــا ممثل أســهم يمتلكه

ال توجــد أســهم يمتلكهــا كبــار التنفيذييــن العامليــن بالشــركة أو زوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فيمــا عــدا   .4
)1.249( ســهمًا يمتلكهــا الرئيــس التنفيــذي للشــركة الدكتــور بــدر بــن حمــود البــدر، كمــا ال توجــد أي 
مصلحــة أو حقــوق اكتتــاب فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة 
الشــركة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن للشــركة أو أي مــن 

الشــركات التابعــة لهــا.

44



45

حيــث إن شــركة ماســك القابضــة وشــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده مــن ضمــن مســاهمي   .5
الشــركة الســعودية للفنــادق والمناطــق الســياحية، وتمشــيًا مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة، فإنــه 
ينبغــي التنبيــه أن المهنــدس/ عبداللــه بــن محمــد العيســى ) رئيــس مجلــس اإلدارة( و األســتاذ / بــدر بــن 
عبداللــه العيســى )عضــو مجلــس االدارة ( لهمــا مصلحــة مــع شــركة ماســك القابضــة. كمــا أن كاًل مــن 
ــه العيســى )عضــو مجلــس اإلدارة(  ــن عبدالل ــدر ب ــن محمــد العيســى واألســتاذ/ ب ــه ب المهنــدس عبدالل

لهمــا مصلحــة مــع شــركة عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده.

ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية األسهم لتلك الشركات خالل عام 2013م.   

6.  تــم بتاريــخ 2013/10/7م فــرض غرامــة ماليــة قدرهــا )10.000( ريــال علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق 
ــر  ــم يحتــوي تقري ــا الفقــرة )أ( مــن المــادة التاســعة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات إذ ل ــة لمخالفته المالي
مجلــس إدارة الشــركة المرفقــة بالقوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي المنتهــي فــي 2012/12/31م 

مــا لــم يتــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات وأســباب ذلــك.

االسمم
 عدد األسهم بداية

العام
 عدد األسهم نهاية

العام
التغير

-26.315.80926.315.109شركة ماسك القابضة1

-28.98228.982شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده2
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بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة )9( اجتماعــات خــالل عــام 2013م، ويوضــح الجــدول التالي ســجل حضــور األعضاء   .7
لهــذه االجتماعات.

المكافآت والتعويضات:   .8
يوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة خــالل عــام 2013م لــكل من أعضــاء مجلس اإلدارة وخمســة   

مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي وذلــك علــى النحــو التالــي:

البيان
 أعضاء المجلس غير

التنفيذيين والمستقلين
كبار التنفيذيين

4.430.676-الرواتب والتعويضات

393.0001.550.737البدالت

1.800.0001.307.500المكافآت

2.193.0007.288.913اإلجمالي

ــة  ــأة ســنوية اضافي ــخ 16 / 1 /2013م صــرف مكاف ــد بتاري ــه رقــم )215( المنعق ــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماع ق  .9
ــة  ــأة مقطوع ــركة ومكاف ــة الش ــي خدم ــوده ف ــر جه ــس اإلدارة نظي ــس مجل ــعادة رئي ــال لس ــا )200.000( ري قدره
قدرهــا )50.000( ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن غيــر أعضــاء المجلــس وتصــرف هــذه المكافــآت 

ــة المســاهمين. ــة الســنوية مــن جمعي بعــد إقــرار الحســابات الختامي

 االجتماعاالسمم
األول

 االجتماع
الثاني

 االجتماع
الثالث

 االجتماع
الرابع

 االجتماع
الخامس

 االجتماع
السادس

 االجتماع
السابع

 االجتماع
الثامن

 االجتماع
االجماليالتاسع

المهندس / عبدالله بن محمد 1
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالعيسى

الدكتور /  صالح بن علـي 2
لمحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالهـذلول

8حضريحضر

3

األستاذ / علي بن إبراهيم 
العجالن

)ممثل صندوق االستثمارات 
العامة(

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

4

األستاذ / مسفر بن علي 
الحمدان

)ممثل المؤسسة العامة 
للتقاعد(

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

األستاذ / ناصـر بن محـمــد 5
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالسـبيعي

6

األستاذ / عبدالله بن محمد 
العبدالجبار

)ممثل المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية(

9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

األســتاذ / بـدر بن عبدالله 7
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالعيـســى

األستاذ / فهد بن عبدالله 8
لمحضرحضرحضرحضرحضرالقاسم

8حضرحضرحضريحضر

األستاذ / مصعب بن سليمان 9
9حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرالمهيدب
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حيث أن كل من :   .10
شركة أصيله لالستثمار والذين من ضمن إدارتها سعادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس   •  
عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.   

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   •  
المؤسسة العامة للتقاعد.  •  

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

يقومــون بالمتاجــرة فــي بعــض أوجــه النشــاط للشــركة ووفقــًا للمــادة الثامنة مــن الئحة حوكمة الشــركات   
الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة فــإن ذلــك يتطلــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة العامــة يجــدد 

كل ســنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت :  .1
اعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 2013/3/19م ضوابــط   
عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وأســلوب عمــل اللجنــة وقــد عقــدت اللجنــة اجتماعــًا واحــدًا خــالل عــام 

ــة الترشــيحات والمكافــآت مــن: 2013م ورفعــت تقريرهــا لمجلــس اإلدارة وتتكــون لجن

عدد مرات الحضورالمنصباالسم

1رئيسًاالمهندس / عبدالله بن محمد العيسى

1عضوًاالدكتور / صالح بن علي الهذلول

1عضوًااألستاذ / مسفر بن علي الحمدان

1عضوًااألستاذ / عبدالله بن محمد العبدالجبار

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :  

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع   •
ــة. ــة بالشــرف واألمان ــه بجريمــة مخل ــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانت مراع

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد   •
وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي 

يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

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

ــة  ــع مصلح ــق م ــا يتف ــا بم ــراح معالجته ــس اإلدارة، واقت ــي مجل ــوة ف ــف والق ــب الضع ــد جوان تحدي  •
الشــركة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا   •
ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي ــو يش كان العض

وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ويراعــى   •
ــاألداء. ــط ب ــر ترتب ــتخدام معايي ــات اس ــك السياس ــع تل ــد وض عن

47



48

لجنة المراجعة :   .2 
ــل  ــط عم ــخ 2013/3/19م ضواب ــد بتاري ــا المنعق ــي اجتماعه ــاهمين ف ــة للمس ــة العام ــدت الجمعي اعتم  
لجنــة المراجعــة وأســلوب عمــل اللجنــة وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة خــالل عــام 2013 )8( اجتماعــات 

وتتكــون اللجنــة مــن كل مــن :

عدد مرات الحضورالمنصباالسم

7رئيسًااألستاذ / علي بن إبراهيم العجـالن "عضو مجلس اإلدارة"

8عضوًااألستاذ / مصعب بن سليمان المهيدب "عضو مجلس اإلدارة"

8عضوًااألستاذ / إبراهيم بن سالم الرويـس

8عضوًااألستاذ / عبدالرحمن بن صالح الخليفي

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي :   

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة   •
فــي شــأنها.

ــات  ــذه السياس ــي ه ــر ف ــركة وأي تغيي ــا الش ــي تتبناه ــة الت ــبية والمالي ــات المحاس ــة السياس دراس  •
إلبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها قبــل اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

النظــر فــي كفــاءة تقديــر الشــركة للمخاطــر المهمــة التــي قــد تتعــرض لهــا والخطــوات التــي اتخذتهــا   •
إدارة الشــركة لمراقبــة ومواجهــة هــذه المخاطــر.

دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة ووضــع تقريــر مكتــوب عــن رأيهــا وتوصياتهــا فــي شــأنه ورفعــه دوريــًا   •
ــه. ــول فاعليت ــر ح ــس اإلدارة للتقري لمجل

التأكــد مــن وجــود آليــة ســليمة الســتخدام مــوارد الشــركة وأصولهــا بمــا يخــدم مصلحتهــا بأفضــل   •
وجــه، والنظــر فــي كفــاءة اســتخدام الصالحيــة مــن قبــل منســوبي الشــركة.

ــط ترشــيح  ــه باالسترشــاد بضواب ــد أتعاب ــن المراجــع الخارجــي وتحدي ــة لمجلــس اإلدارة بتعيي التوصي  •
المراجــع الخارجــي المرفقــة بالضوابــط المنظمــة لعمــل لجنــة المراجعــة، ويراعــى عنــد التوصيــة 

بالتعييــن التأكــد مــن اســتقالليته.

دراســة التقاريــر والمالحظــات التــي يقدمهــا المراجــع الخارجــي للشــركة علــى القوائــم الماليــة ومتابعة   •
ماتــم بشــأنها ودراســة التقاريــر والمالحظــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة الخارجيــة وإبــداء الــرأي 

حيالهــا، ومتابعــة اإلجــراءات المالئمــة لمعالجــة المالحظــات التــي تضمنتهــا هــذه التقاريــر.

االشــراف علــى المراجعــة الداخليــة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال   •
اســتقالليتها. مــن  والتأكــد  اإلدارة  مجلــس  لهــا  حددهــا  التــي  والمهمــات 

ــدالت  ــآت والب ــة والمكاف ــة الداخلي ــر المراجع ــة مدي ــيح لوظيف ــات الترش ــة طلب ــة بدراس ــوم اللجن تق  •
والمزايــا األخــرى المخصصــة لــه وترشــيح الشــخص األكثــر مالئمــة مــع بيــان األســباب والنظــر فــي 
ــم  ــا يت ــع م ــاء ورف ــز أو اإلعف ــتقالة أو العج ــبب االس ــواء بس ــة س ــة الداخلي ــر المراجع ــل مدي ــاء عم إنه

ــس اإلدارة. ــى مجل ــأن إل ــذا الش ــي ه ــات ف ــن توصي ــه م ــل إلي التوص

1االســتعانة كلمــا دعــت الحاجــة بمــن تــراه اللجنــة للقيــام بأعمــال أو دراســات متخصصــة تســاعدها   •
ــم. ــد أتعابه ــا وتحدي ــذ مهامه ــي تنفي ف
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لجنة االستثمار  .3
قــرر مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة لالســتثمار. وقــد عقــدت لجنــة االســتثمار )6( اجتماعــات خــالل عــام   

2013م بحضــور كافــة أعضائهــا. ورفعــت تقريرهــا لمجلــس اإلدارة، وتتكــون اللجنــة مــن :

عدد مرات الحضورالمنصباالسم

6رئيسًااألستاذ / ناصر بن محمد السبيعي

5عضوًااألستاذ / فهد بن عبدالله القاسم

6عضوًااألستاذ / بدر بن عبدالله العيسى

6عضوًاالدكتور / بدر بن حمود البدر

تتلخص مهام اللجنة بما يلي :   

التوصيــة بأولويــات االســتثمار للشــركة ووضــع معاييــر ومقاييــس االختيــار للمشــاريع االســتثمارية   •
ــة والعمــل علــى اعتمادهــا إلقــرار مــن قبــل مجلــس اإلدارة. والتوصي

ــدود  ــن ح ــي ضم ــكات واألراض ــع الممتل ــراء وبي ــتثمار وش ــرص االس ــى ف ــة عل ــة أو الموافق التوصي  •
االســتثمار. أولويــات 

مراجعة خطط االستثمار للشركة، ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.  •

مراجعــة وتقييــم مــدى فعاليــة وشــمول ضوابــط لجنــة االســتثمار ســنويًا وطلــب موافقــة مجلــس   •
اإلدارة علــى التغيــرات المقترحــة.

القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجلس اإلدارة.  •

عاشرًا : كبار المساهمين

يوضــح الجــدول أدنــاه كبــار المســاهمين الذيــن يملكــون خمســة بالمئــة وأكثــر مــن رأســمال الشــركة كمــا فــي 
2013/12/31م.

االسم
 األسهم

 المملوكة في
نهاية العام

 نسبة
التملك

 األسهم
 المملوكة في

بداية العام
التغيير

-26.326.315.109%26.315.109شركة ماسك القابضة

-16.616.628.458%16.628.458صــــــندوق االستثمارات الــعــامــــة

-12.812.828.675%12.828.675الشيخ / محمد بن إبراهيم العيسى

-6.56.540.591%6.540.591المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

20.7%54.139.500%5.000.000الشيخ / محمد بن إبراهيم الغامدي

ــداول(  ــات أعــاله بنــاء علــى ســجالت الســوق الماليــة الســعودية )ت وقــد اعتمــدت الشــركة فــي رصــد البيان
بتاريــخ 2013/12/31م
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حادي عشر : القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

البيانم
إجمالي مبلغ 

القرض

إجمالي 
الدفعات 

المستلمة من 
القرض

إجمالي 
الدفعات 

المسددة من 
القرض خالل 

عام 2٠1٣

إجمالي 
المسدد

الرصيد بنهاية 
عام 2٠1٣

إيضاح

80.000.00080.000.0006.785.71461.428.57318.571.427قروض حكومية1
سيتم اإلنتهاء من 
السداد بنهاية عام 

1438ه

2
قروض من بنوك 

محلية )مرابحة 
إسالمية(

577.700.00067.674.431--67.674.431

سيتم سداد دفعات 
القرض خالل فترة 

زمنية تتراوح من
7- 10 سنوات

657,700.000147.674.4316.785.71461.428.57386.245.858اإلجمالي
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ثاني عشر : توزيع األنشطة الرئيسية للشركة

أســهمت األنشــطة الرئيســية للشــركة بشــكل فعــال فــي نتائج الشــركة لعــام 2013م مقارنة بعــام 2012م 
ويوضــح الجــدول أدنــاه نســبة مســاهمة كل نشــاط فــي ايرادات النشــاط.

النسبة إلجمالي إيرادات عام 2٠1٣مالبيان

80%ملكية النشاط الفندقي 

15%ملكية النشاط العقاري

5%اإلدارة والتشغيل

ملكية النشاط الفندقي 

ملكية النشاط العقاري

اإلدارة والتشغيل 8٠

15
5
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ثالث عشر : التحليل الجغرافي لإليرادات 

تحققت جميع إيرادات النشاط للشركة داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

النسبةالمبلغ )ريال(البيان

72%332.236.966منطقة الرياض

25%112.755.049منطقة مكة المكرمة

3%13.733.003منطــقـــة تــبـــــوك

100%458.725.018اإلجمـــــــالـــــــــي

كما أن الشركة ليس لها فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية.

الرابع عشر : المدفوعات النظامية المستحقة

تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة على النحو التالي:

المستحق بنهاية العامالبيان

6,630,165الزكاة الشرعية

368.750اشتراكات التأمينات االجتماعية

5,407,795إيجارات

منطقة الرياض

منطقة مكة المكرمة

منطقة تـبـوك 72

25

٣
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خامس عشر : سياسات توزيع األرباح

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة وفقــًا لمــا نصــت عليــه المــادة )42( مــن نظامهــا األساســي وذلــك علــى   .1
النحــو التالــي:

تجنب الزكاة المفروضة شرعًا.  •

يجنــب 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف   •
هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال، علمــًا بــأن رصيــد االحتياطــي قــد 

بلــغ 50% مــن راس المــال.

تجنــب كذلــك 5% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص ألعمــال الصيانــة   •
واألغــراض التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة، ويجــوز وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 

ــال. ــن رأس الم ــن 10% م ــر م ــغ أكث ــي بل ــذا االحتياط ــد ه ــأن رصي ــًا ب ــال، علم ــر رأس الم ُعش

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

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بمقــدار تســمح بــه التعليمــات   •
الصــادرة مــن الجهــات المختصــة، ويــوزع المتبقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين جزئيــًا أو كليــًا كحصة 

إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل لألعــوام القادمــة.

ــة لهــم،  ــد مجزي ــق عوائ ــى التجــاوب مــع تطلعــات المســاهمين وتحقي ــرص الشــركة عل ــًا مــن ح انطالق   .2
وفــي ضــوء التوســع الجيــد والنمــو المتواصــل ألعمــال الشــركة وإيراداتهــا، فقــد قــرر مجلــس اإلدارة توزيــع 
ــغ  ــد، وبمبل ــهم الواح ــة للس ــع )50( هلل ــام 2013م بواق ــن ع ــف األول م ــن النص ــاهمين ع ــاح للمس أرب

ــال. ــدره )50,000,000( ري ــي وق إجمال

وحيــث تضمــن حســاب التوزيع المقترح التوصية بتوزيع أرباح عــن عام 2013م م بمبلغ )120,000,000(   
ريــال يمثــل مــا نســبته )12%( مــن رأســمال الشــركة، وبخصــم األربــاح التــي قــرر المجلــس توزيعهــا عــن 
ــع )70(  ــال بواق ــغ )70,000,000( ري ــاح والبال ــع الجــزء المتبقــي مــن األرب النصــف األول، فســيتم توزي

هللــة للســهم الواحــد بعــد إقــرار ذلــك مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين.

سادس عشر: الحوكمة

تطبــق الشــركة الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا عــدا اســتخدام طريقــة 
التصويــت التراكمــي عنــد اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة لعــدم موافقــة الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى 
ذلــك، ومســاهمة الشــركة االجتماعيــة حيــث تقــوم الشــركة بوضــع سياســة خاصــة لهــا، والضوابــط والمعايير 
واالجــراءات المحــددة لعضويــة مجلــس االدارة لعــدم امكانيــة عرضهــا علــى الجمعيــة العامــة الســابقة التــي 

انعقــدت بتاريــخ 2013/03/19، حيــث كانــت الشــركة لــم تنتهــي مــن اعدادهــا انــذاك.
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سابع عشر: المخاطر التي تواجهها الشركة

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مــن المحتمــل أن تتأثــر منشــآت الشــركة الفندقيــة فــي الريــاض بســبب انخفــاض نســبة اإلشــغال نظــرًا   .1
لزيــادة العــرض بعــد اســتكمال المشــاريع الفندقيــة الجديــدة فــي مدينــة الريــاض. وممــا يقلــل مــن هــذه 
المخاطــر ارتفــاع حجــم مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي مدينــة الريــاض والتــي مــن المتوقــع تنفيذهــا خــالل 
ــادق  ــزات فن ــع وتجهي ــز مواق ــى تمي ــة إل ــة، باإلضاف ــزوار للمدين ــدد ال ــن ع ــد م ــا يزي ــة، مم ــرة القادم الفت

الشــركة.

انخفــاض عــدد تأشــيرات الحــج والعمــرة بســبب الظــروف الصحيــة أو ألي ســبب آخــر ممــا قــد يؤثــر علــى   .2
تشــغيل منشــآت الشــركة فــي مكــة المكرمــة، وممــا يقلــل مــن هــذه المخاطــرة ويحــد مــن أي تقلبــات 

كبيــرة فــي هــذا الشــأن تنــوع نشــاط الشــركة والتوزيــع الجغرافــي الســتثماراتها داخــل المملكــة.

طبيعــة اســتثمارات الشــركة التــي تســتغرق فتــرة طويلــة بــدءًا مــن التفكيــر بالمشــروع وحتــى اكتمــال   .3
تنفيــذه وحصــول الشــركة علــى العائــد مــن ذلــك االســتثمار. ومــن المحتمــل أن تتغيــر ســمات الســوق 
خــالل تلــك الفتــرة، وبالتالــي تحــرص الشــركة علــى متابعــة مســتجدات الســوق لتتجــاوب معهــا بشــكل 

أســرع.
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ثامن عشر: اإلقرارات

يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

أنــه تــم إعــداد ســجالت الحســابات بالشــكل الصحيــح وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا ووفقــًا   .1
لظــروف الشــركة، وبمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة، والمعاييــر الصــادرة 
مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن، فيمــا عــدا تقييــم اســتثمارات الشــركة فــي شــركة 
مــكارم المعرفــة للضيافــة بطريقــة حقــوق الملكيــة للعــام المالــي 2013م نظــرًا لعــدم مزاولــة الشــركة 
نشــاطها. كمــا تعــذر ذلــك أيضــًا للشــركة اإلعالميــة لخدمــات التســويق نظــرًا لدخولهــا طــور التصفيــة.

إن نظــام الرقابــة الداخليــة قــد ُأعــد علــى أســس ســليمة، وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى تطويــر   .2
ــى  ــركة عل ــدرة الش ــأن ق ــر بش ــك يذك ــد أي ش ــة، وال يوج ــذه بفاعلي ــم تنفي ــة، وت ــة الداخلي ــام الرقاب نظ
مواصلــة نشــاطها. كمــا يوجــد لــدى الشــركة إدارة للرقابــة الداخليــة تقــوم بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة 
ــل معهــا بــكل  ــركة والتعام ــن المخاطــر التــي تواجــه الش الرقابيــة المناســبة وتحديــد التصــور العــام ع
شــفافية، وتقــوم كذلــك بمراجعــة جميــع اإليــرادات والمصروفــات بصفــة مســتمرة واالطــالع علــى كافــة 
ــس اإلدارة.  ــس مجل ــة ورئي ــة المراجع ــى لجن ــة إل ــة دوري ــا بصف ــع تقاريره ــالت وترف ــتندات والمعام المس
وقــد قامــت إدارة الرقابــة الداخليــة خــالل العــام برفــع تقاريــر عــن نتائــج أعمالهــا وتوصياتهــا حيــث اتضــح 
أنــه ال توجــد مالحظــات جوهريــة تســتدعي أي إجــراءات تصحيحيــة، وأن مــا ورد فيهــا مــن مالحظــات يتــم 

متابعتهــا وتالفيهــا.

أنــه لــم يتــم توقيــع أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي   .3
جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى، فيمــا عــدا مــا ورد فــي البنــد )تاســعًا / 6(.

ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة حصة في رأسمال الشركات التابعة للشركة.  .4

ــم تقــم الشــركة  ــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ول ل  .5
ــس. ــاء المجل ــد أعض ــده أح ــرض عق ــان أي ق بضم

ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق   .6
مشــابهة أصدرتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة. كمــا ال توجــد أي مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب 
تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن 

للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة.

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو   .7
ــا الشــركة. ــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرته مذكــرات حــق اكتت

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.  .8

ــم يتــم عقــد أي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن المســاهمين أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والتنفيذييــن  ل  .9
ــب أو تعويــض. ــاح أو روات ــازل أحدهــم عــن أرب ــه تن ــم بموجب بالشــركة ت

55



56

تاسع عشر: التوصيات

بعد استعراض ما تقدم، فإن مجلس اإلدارة يقترح على السادة المساهمين ما يلي:

التصديق على ما جاء في تقرير مجلس اإلدارة.  .1

اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي2013م.  .2

الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بشــأن توزيــع األربــاح لعــام 2013م بواقــع )1,20( ريــال للســهم   .3
الواحــد وبنســبة )12 %( مــن رأس المــال، علمــًا بأنــه ســبق أن تــم صــرف )50( هللــة كأربــاح عــن النصــف 
األول لعــام 2013م وســيتم توزيــع المتبقــي وقــدره )70( هللــة لــكل ســهم كأربــاح عــن النصــف الثانــي 
ــة تــداول يــوم انعقــاد  مــن عــام 2013م لمالكــي أســهم الشــركة المقيديــن فــي ســجالت تــداول بنهاي

الجمعيــة.

الموافقــة علــى تجديــد الترخيــص الخــاص بعقــود اإلدارة والتشــغيل لمجمــع مــكارم ريزدنــس )األندلــس(   .4
ــرة  وفنــدق مــكارم أم القــرى وفنــدق مــكارم البيــت ومجمــع مــكارم ريزدنــس )الروضــة( ومجمــع الجزي

بــدر، المملوكــة لشــركة أصيلــه لالســتثمار لمــدة ســنة اعتبــارًا مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة.

الموافقــة علــى اختيــار مراقــب حســابات الشــركة مــن بيــن المرشــحين مــن قبــل لجنــة المراجعــة لمراجعــة   .5
القوائــم الماليــة للعــام المالــي 2014م والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية وتحديــد أتعابــه. 

اعتمــاد سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ وفقــا   .6
للفقــرة )د مــن المــادة العاشــرة( مــن حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

ــد )تاســعًا /10( بالمتاجــرة فــي فــروع النشــاط  ــن فــي البن الترخيــص ألعضــاء مجلــس اإلدارة المذكوري  .7
ــة. ــخ عقــد الجمعي ــك لمــدة ســنة مــن تاري الخــاص بالشــركة وذل

الموافقــة علــى صــرف مبلــغ )1,800,000( ريــال كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع )200.000(   .8
ريــال لــكل عضــو عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2013/12/31م.

متمنين للشركة استمرار الرقي والتقدم، والله ولي التوفيق،،،
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