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مجلس
اإلدارة

التحديــات. ظــل 
لتطبيــق  المبذولــة  الجهــود  مــن  وكجــزء 
توجهنــا االســتراتيجي الجديــد، فقــد حفــل 
اإلنجــازات،  مــن  بالعديــد  2014م  عــام 
لعــل مــن أهمهــا إطــاق هويــة الشــركة 
الجديــدة )دور(، والتــي تعتبــر جــزًء أساســيًا 
مــن خطــة الشــركة فــي التحــول، والتــي 
تــم تطويرهــا وفقــًا ألفضــل الممارســات 
تســهم  بــأن  نطمــح  حيــث  والتوجهــات، 
الهويــة الجديــدة فــي عكس رؤية الشــركة 
االســتثمارية  وطموحاتهــا  التوســعية 
 - النجــاح  اســتمرارية  أســاس  وتشــكيل 
نموذجــًا  نصبــح  وأن  تعالــى،  اللــه  بــإذن 
قطــاع  وتطويــر  نجــاح  فــي  وقــدوًة 
خدمــات  تقديــم  فــي  والتميــز  الضيافــة، 
وخارجهــا،  المملكــة  داخــل  الضيافــة 
ألي  األفضــل  الشــريك  نكــون  وبذلــك 
عالمــي  أو  اقليمــي  أو  محلــي  شــريك 
األول  الخيــار  ونكــون  المملكــة،  داخــل 
الجديــدة  هويتنــا  تعــزز  كمــا  تــردد.   بــا 
مســؤوليتنا تجــاه المجتمــع، حيــث نحــرص 
علــى اإلســهام بشــكل فاعــل فــي كافــة 
عناصــر مســؤوليتنا االجتماعيــة مــن برامــج 
فــي  وســنطلقها  أطلقناهــا  ومبــادرات 

اللــه. بــإذن  القريــب  المســتقبل 

شــهد  فقــد  األعمــال،  صعيــد  وعلــى 
هــذا العــام عــددًا مــن اإلنجــازات ومنهــا، 
االنتهــاء مــن مشــاريع التحديــث والتجديــد 
لــكل مــن غــرف فنــدق ماريــوت الريــاض، 
تبــوك، وتجديــد  مــكارم  فنــدق  وتجديــد 
إطــاق  تاهــا  النخيــل.  مــكارم  فنــدق 
مشــاريع فندقيــة وعقاريــة جديــدة تمثلــت 
بفنــدق الريــاض ماريــوت حــي الســفارات 
وأجنحــة ماريــوت الفندقية حي الســفارات 
وفنــدق الجبيــل وإطــاق المرحلــة الثالثــة 
وشــهد  الراقيــة.  داراق  لفلــل  والرابعــة 
هــذا العــام مشــاركتنا وللــه الحمــد فــي 
للضيافــة  الســعودية  الشــركة  تأســيس 
رأس  مــن   %25 بنســبة  وذلــك  التراثيــة 
مــال تلــك الشــركة، كمــا شــهد هــذا العــام 
االســتراتيجية  التطويــر  اتفاقيــة  توقيــع 
انتركونتيننتــال  فنــادق  مجموعــة  مــع 
بمنــح  تقضــي  والتــي   )IHG( العالميــة 
مــن  لعــدد  االمتيــاز  حــق  دور  شــركة 
فــي  إن(  )هوليــداي  وأجنحــة  فنــادق 
ــا الجديــدة  ــروح هويتن المملكــة، تكريســًا ل

السادة/ مساهمي شركة دور للضيافة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

التقريــر  لكــم  يقــدم  أن  اإلدارة  مجلــس  يســر 
الشــركة  ونشــاطات  ألعمــال  الســنوي 
والقوائــم  المالــي2014م،  للعــام  الرئيســية 
الماليــة المنتهيــة فــي 2014/12/31م، كمــا 
الماليــة  الشــركة  نتائــج  مشــاركتكم  يســرنا 
فقــد  اللــه  وبحمــد  2014م،  المالــي  للعــام 
بلغــت  إيــرادات األنشــطة الرئيســية للشــركة 
479،548،401 ريــال مســجلًة بذلــك إرتفاعــًا 
بمبلــغ 47،110،379 ريــال وبنســبة 11% عــن 
نتيجــًة  الســابق  العــام  مــن  المماثلــة  الفتــرة 
الشــركة  منشــآت  معظــم  إيــرادات  الرتفــاع 
بســبب  الريــاض  ماريــوت  فنــدق  وخاصــة 
وكذلــك  الفنــدق،  تجديــدات  مــن  االنتهــاء 
والعمــرة  الحــج  موســم  إيــرادات  تحســن 

مكــة.  أجيــاد  مــكارم  بفنــدق 

لعــام  التشــغيلي  الربــح  صافــي  بلــغ  وقــد 
2014م مبلــغ 92،525،027 ريــال بانخفــاض 
تأثــر  تــم  حيــث  ريــال،   38،647،491 قــدره 
ريــال   50،749،560 بمبلــغ  الدخــل  قائمــة 
الثابتــة  األصــول  قيمــة  انخفــاض  عــن  عبــارة 
لحديقــة الروضــة الترفيهيــة وحديقــة الوطــن 
بعــد قــرار مجلــس اإلدارة بالخــروج مــن قطــاع 
االســتراتيجي  التحــول  لخطــة  وفقــًا  الترفيــه 
ــز  ــى التركي ــدة للشــركة والتــي تســعى إل الجدي
علــى قطــاع الفنــادق والمجمعــات الســكنية 
الراقيــة، وباســتبعاد ذلــك األثــر ياحــظ تحســن 
ــح التشــغيلي للنشــاط بنســبة %9  صافــي الرب
عــن العــام الســابق 2013م. كمــا بلــغ صافــي 
الربح عن عام 2014م بمبلغ 103،767،019 
ريــال بانخفــاض قــدره 39،253،636 ريــال عــن 
عــام 2013م وذلــك لألســباب المنــوه عنهــا 

ســابقًا.

ــم إعــداد هــذا  ــه ت ــى أن ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن
حوكمــة  الئحــة  لمتطلبــات  وفقــًا  التقريــر 
واإلدراج  التســجيل  وقواعــد  الشــركات 
فــي  الماليــة  الســوق  هيئــة  مــن  الصادرتيــن 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

مســيرة  للضيافــة  دور  شــركة  فــي  نواصــل 
بتوفيــق  العــام  خــال هــذا  النجــاح والعطــاء 
مــن اللــه وفضلــه، ونســتمر فــي المحافظــة 
علــى التزامنــا فــي تطبيــق رؤيتنــا االســتثمارية 
والتــي  الضيافــة  قطــاع  فــي  والتطويريــة 
أثبتــت نجاحهــا علــى مــدار االعــوام الماضيــة 
بمــا تتضمنــه مــن روح الشــراكة والتميــز فــي 
تطبيــق  ونســتكمل  واألعمــال،  الخدمــات 
النمــو  الســتدامة  الطموحــة  اســتراتيجيتنا 
ــا الســوقية فــي  ــادة حصتن واالســتمرار فــي زي
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تــم توقيــع  المبنيــة علــى الشــراكة، كمــا 
الدوليــة  ماريــوت  شــركة  مــع  اتفاقيــة 
لتشــغيل المشــروعين الجديديــن فــي حــي 
فنــدق  وهمــا  الريــاض،  فــي  الســفارات 
الريــاض ماريــوت حــي الســفارات، وأجنحــة 
الســفارات.  حــي  الفندقيــة  ماريــوت 
فــي  اســتراتيجية  اعتمــاد  إلــى  باإلضافــة 
الخــروج مــن قطــاع الترفيــه، والــذي كان 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  خســائر  يحقــق 
وإعــادة توجيهنــا لهــذه الجهــود وبلــورة 
والتــي  الرئيســة  أنشــطتنا  نحــو  تركيزنــا 
والعقــاري  الفندقــي  بالتطويــر  تتمثــل 

الفندقــي. والتشــغيل 

فقــد  المؤسســي،  المســتوى  علــى  أمــا 
اســتكملنا جهودنــا فــي بنــاء واســتقطاب 
الكــوادر الوطنيــة وتنميــة القــدرات، مــن 
خــال توفيــر بيئــة عمــل تشــجع االبتــكار 
علــى  والتركيــز  التعــاون،  وروح  واالنجــاز 
المــوارد  قــدرات  وتنميــة  التدريــب 
واســتقطاب  كفاءتهــا،  ورفــع  البشــرية 
الكفــاءات والكــوادر الوطنيــة لبنــاء فــرق 
المســتويات  مختلــف  فــي  فاعلــة  عمــل 
الشــركة  قيــادة  علــى  قــادرة  اإلداريــة 
وتزامنــًا  وتطلعاتهــا.  أهدافهــا  لتحقيــق 
تحقيــق  مــن  تمكّنــا  فقــد  ذلــك،  مــع 
العمليــات  تحســين  فــي  نوعيــة  قفــزات 
واإلجــراءات الداخليــة بمــا يشــمل تحديــث 
المعلومــات  لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
وتطبيــق األنظمــة التــي تدعــم األعمــال، 
الجديــد،  التنظيمــي  الهيــكل  وتطويــر 
وتبنــي أفضــل الممارســات فــي عمليــات 

والتطويــر. االســتثمار 

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

تيجية. ا االســتر

واللــه ولي التوفيق،،،
رئيــس مجلس اإلدارة

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى 
رئيس مجلس اإلدارة



أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور/ صالح بن علي الهذلول
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ علي بن إبراهيم العجالن
عضو مجلس اإلدارة )ممثل صندوق 

االستثمارات العامة(

األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ 
عضو مجلس اإلدارة )ممثل المؤسسة 

العامة للتقاعد(*

األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ / ناصر بن محمد السبيعي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم  
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالله بن محمد العبد الجبار
عضو مجلس اإلدارة )ممثل المؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية(

األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب 
عضو مجلس اإلدارة

* بنــاًء علــى انتهــاء عمــل األســتاذ مســفر بــن علــي الحمــدان بالمؤسســة العامــة للتقاعــد وإحالته 
المافــخ  عبدالمحســن  بــن  األســتاذ طــال  تعييــن  المؤسســة  علــى طلــب  وبنــاًء  للتقاعــد، 
)مســتقل( بــداًل منــه، فقــد أوصــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتعيينــه، ووافــق مجلــس 
اإلدارة بشــكل مبدئــي علــى تلــك التوصيــة وذلــك اعتبــارًا مــن 2015/1/1م اســتكمااًل للــدورة 

التــي تنتهــي فــي 2015/12/31م.
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نبذة عن الـشـركــة
الفصل األول
التوجه االستراتيجي للشركة1 2-1

النشاط الرئيسي للشركة1-1

الهوية الجديدة للشركة3-1

الهيكل التنظيمي للشركة4-1

أبرز األحداث في عام 2014م5-1



تم تأســيس شــركة دور للضيافة كشــركة مساهمة 
ســعودية وتتمثــل أغــراض الشــركة بحســب النظــام 

األساســي باآلتي:

1-1 
 النشاط
 الرئيس
للشركة

• اإلنشاء والتملـك واإلدارة والتشغيل واالستثمـار
واإليـجــــــار  واالســتــئــجــــــار  والمشــاركة  والشــراء 
لـلـفــنـــــادق والمطاعم والموتيات واالستراحات 
والســياحة  الســفر  ووكاالت  الترفيــه  ومراكــز 
والشــواطئ الخاصــة علــى اختــاف مســتوياتها 
وأحجامهــا فــي المدن والطرق العامة والمناطق 

الســياحية.

• تـمـــلك وشـــراء األراضــي والعقــارات والمنشــآت
وتطويرهــا وتقســيمها وفرزهــا وإقامــة المبانــي 
الســكنية والتجاريــة والفندقيــة عليهــا وبيعهــا 
وإفراغهــا أو تأجيرهــا واســتغالها بكافــة طــرق 
اإلســتغال وإدارة العقــارات لحســاب الشــركة 
التشــغيل  بأعمــال  والقيــام  الغيــر  لحســاب  أو 

والصيانــة.

•  تـقــديــم خدمــات المــعــتــمــريــن وزوار الــمــســجــد 
    النبوي الشريف.

• مـمــارســة كـافة األعــمـال األساسية والوسيطـة
أوجـــــه  لـتـنـفـيـــــذ وتجهيـــــز ومبـــاشـــــرة  الازمـــــة 
النشــاط المختلفــة لألعمــال ســالفة الذكــر بمــا 

أجلــه. مــن  المخصصــة  والغــرض  يتــاءم 

• تـحقــيق مــســتوى عاٍل من الــخدمة والخدمات
بمــا  وتجهيزهــا  األماكــن  هــذه  فــي  المقدمــة 
التــي  بالطريقــة  وذلــك  درجتهــا  مــع  يتناســب 

اإلدارة. مجلــس  يقرهــا 

األعمــال  هــذه  مــن  تقــدم  بمــا  الشــركة  وتقــوم 
ســالفة الذكــر، بواســطتها مباشــرة أو باالشــتراك 
الازمــة  العقــود  كافــة  تبــرم  أن  ولهــا  الغيــر  مــع 

لحســن تنفيــذ مــا تقــدم.
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2-1
 التوجه

 االستراتيجي
للشركة

• التـركيــز  على االســتــثمــار فــي تطــويــر الفـنــادق
فئــة الـــ 3 إلــى 4 نجــوم، والمجمعــات الســكنية 
الشــركة  ســتقوم  ذلــك،  علــى  بنــاء  الراقيــة, 
والعقــاري  الفندقــي  التطويــر  فــي  باالســتثمار 
 25 مــن  أكثــر  إلــى  الشــركة  محفظــة  لتصــل 
منشــأة فندقيــة وعقاريــة فــي الســبع ســنوات 

اللــه. شــاء  إن  القادمــة 

• تـــطـويـــر أداء المـنـشآت واالستـثمارات الـحــاليــة.

• بناء الشراكات االستــراتــيــجــيــة والتــحــالــفــات مع
العالميــة  التجاريــة  والعامــات  الشركـــات 
المتخصصــة فــي إدارة وتشــغيل الفنــادق فــي 
بالشــركة  الخــاص  الفندقــي  التشــغيل  نشــاط 
األخــرى. والمــدن  الرئيســة  المملكــة  مــدن  فــي 

يرتكــز التوجــه االســتراتيجي الحالــي للشــركة علــى 
عــدة محــاور وهــي كمــا يلــي:

• تطوير سسلة فنادق مكارم لتمثل العامـة الديـنـيـة
   لنشاط التشغيـل الــفــنــدقي في مــدن الحــرميــن.

مجتمعــة،  الذكــر  ســابقة  التوجــه  عناصــر  تشــكل 
عوامــل اســتثمارية هامــة لتحقيــق نمــو متواصــل 
التشــغيلية وبالتالــي  فــي االيــرادات مــن العوائــد 
حقــوق  علــى  حفاظــًا  األربــاح  صافــي  فــي  زيــادة 
زيــادة  إلــى  نطمــح  وبالتالــي  مســاهمينا  وثقــة 
اإليــرادات العامــة الســنوية للشــركة ثــاث أضعــاف 

2023م. عــام  بحلــول 
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أن  حيــث  الشــراكة،  فكــرة  علــى  الهويــة  وترتكــز 
الشــراكة تكمــن فــي صلــب عملنــا. ويعتمــد نجاحنــا 
علــى مــدى جاذبيتنــا للشــركاء المحتمليــن، وكيفيــة 
نحــن  تدشــينها.  بعــد  الشــراكات  هــذه  عمــل 
فــي دور، تتنــوع عاقــات الشــراكة التــي نطمــح 
الجهــات  ســواء  المتنوعــة  األطــراف  مــع  إليهــا 
التجاريــة  والعامــات  والشــركات  الحكوميــة، 
العالميــة، والموظفيــن، والجهــات التشــريعية فــي 
ومــع  المحليــة.  والمجتمعــات  الســياحة،  قطــاع 
كل شــريك، نتطلــع إلــى صياغــة مفهــوم الشــراكة 
والقــدرات  الرؤيــة  مــن  األمثــل  المزيــج  لجعلهــا 
أعلــى  لتحقيــق  والمــوارد  والمهــارات  والمعــارف 
قيمــة مشــتركة لكافــة األطــراف. وإلنجــاح هــذه 
بتبنــي  يلتــزم  أن  الشــراكة، فــإن كل طــرف يجــب 
أعلــى المعاييــر وصهرهــا فــي بوتقــة النجاح للطرف 
اآلخــر. فــي دور، لــن يتوقــف ســعينا وجهودنــا فــي 
أن نكــون أفضــل، فنحــن نكــرم شــركائنا وبالمقابــل 

بالمعاييــر األفضــل. نطلــب منهــم أن يتمتعــوا 

فــي دور، نطمــح أن نصبــح نموذجــًا وقــدوًة فــي 
فــي  والتميــز  الضيافــة،  قطــاع  وتطويــر  نجــاح 
تقديــم خدمــات الضيافــة، وبذلــك نكــون الشــريك 
األفضــل ألي شــريك محلــي أو إقليمــي أو عالمــي 

داخــل المملكــة، ونكــون الخيــار األول بــا تــردد.

كجزء من خطة التحول االستراتيجية، تم ولله الحمد 
تطوير الهوية التجارية للشــركة لتعكس رؤية الشــركة 
اســتكمااًل  االســتثمارية  وطموحاتهــا  التوســعية 
والتحديــات  الحداثــة  ومواكبــة  النمــو  لمســيرة 
والمتغيــرات فــي الســوق. حيــث تــم تغييــر االســم 
التجــاري للشــركة مــن الشــركة الســعودية للفنــادق 

والمناطــق الســياحية إلــى شــركة دور للضيافــة.

واالســم التجــاري الجديــد )دور( مســتمد مــن الــدار، 
والــدار هــي المــكان الــذي يجســد أرقــى معانــي 
األمثــل  المــكان  هــي  الــدار  أن  حيــث  الضيافــة، 
أعلــى  تقديــم  علــى  صاحبهــا  فيــه  يحــرص  الــذي 
مســتويات الضيافــة ويجتهــد ليتأكــد مــن حســن 
االســم  ويعكــس  وراحتهــم.  ضيوفــه  اســتقبال 
قطــاع  علــى  وتركيزهــا  الشــركة  توجــه  الجديــد 
الضيافــة بمفهوميهــا الفندقــي والســكني علــى 
غــرار االســم الســابق الــذي خــدم الشــركة طــوال 
الشــركة  لتوجــه  انعــكاس  وكان  الماضيــة  الفتــرة 
المجــاالت  التوســع فــي  الوقــت مــن  فــي ذلــك 
كمــا  والترفيــه.  الســياحية  كالمناطــق  الســياحية 
والعصريــة،  الساســة  الجديــد  االســم  يعكــس 
حيــث أن االســم الجديــد يتكــون مــن ثــاث أحــرف 
فقــط، وترمــز ألــوان العامــة التجاريــة الجديــدة إلــى 

الوقــت. نفــس  فــي  األصالــة والحداثــة 

3-1
 الهوية

 الجديدة
الشركة

ونلتــزم مــن خــال هويتنــا الجديــدة فــي المحافظــة 
علــى قيــم الشــركة المتمثلــة في النزاهــة، واألمانة 
بنمــو  والتزامهــا  االبتــكار،  وروح  والمســؤولية 
وتطويــر األعمــال الملتزمــة مــع أحــكام الشــريعة 
والمشــاركة  تعاماتهــا،  كافــة  فــي  اإلســامية 
فــي تطويــر صناعــة الســياحة واالرتقــاء بخدماتهــا 
بيــن  تجمــع  التــي  التطويريــة  رؤيتهــا  تطبيــق  عبــر 
الحداثــة واألصالــة، ليــس فقــط مــن أجــل النجــاح 
المالــي والحفــاظ علــى حقــوق مســاهمي الشــركة 
تقديــم  فــي  التميــز  أيضــًا  بــل  الربحيــة،  وزيــادة 
أهلنــا وضيوفنــا  لمكانــة  ترتقــي  خدمــات ضيافــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي 
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فــي إطــار الســعي لمواكبــة التوجــه االســتراتيجي الجديــد 
وتطبيــق خطــة التحــول، فقــد عمدنــا إلــى تطبيــق الهيــكل 
التغيــرات  يعكــس  الــذي  للشــركة  الجديــد  التنظيمــي 
والتوجهــات الجديــدة، حيــث تــم اســتحداث وحدتــي أعمال 
الرئيســة  اإلدارات  إلــى  باإلضافــة  جديــدة  اســتراتيجية 

المشــتركة وهــي كمــا يلــي: 

• وحــدة أعمــال التطويــر الفــنــدقــي والعقــاري: 
الوحــدة بنشــاطات تطويــر المشــروعات  وتعنــى هــذه 
الفــرص  عــن  البحــث  مــن  بدايــة  والعقاريــة  الفندقيــة 
االســتثمارية التــي تتماشــى مــع متطلبــات واســتراتيجية 
للفرصــة  األوليــة  التصــورات  وضــع  إلــى  الشــركة 
االســتثمارية وعمــل دراســات الجــدوى المتخصصــة ومن 
إدارة  يشــمل  بمــا  المشــروع  إدارة  فــي  االنطــاق  ثــم 
وصــواًل  والتنفيــذ  التصميــم  ودراســات  الشــراء  عمليــة 
تعنــى  كمــا  النهائــي.  بالشــكل  المشــروع  تســليم  إلــى 
هــذه الوحــدة بــإدارة محفظــة أصــول ومنشــآت الشــركة 
بهــدف  الشــركة  اســتثمارات  أداء  ومراقبــة  المملوكــة 
عاقــات  وإدارة  األداء  معاييــر  أعلــى  تحقيــق  ضمــان 
المشــغلين. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم هــذه الوحــدة 
إدارة  تتضمــن  والتــي  العقــاري  التشــغيل  بنشــاطات 
الســكنية  والمجمعــات  العقاريــة  المنشــآت  وتشــغيل 

الشــركة. لمحفظــة  تتبــع  التــي 

• وحــدة أعــمــال الــتــشـغـيل الــفــنــدقــــي: وتــعــنـى هــــذه
المنشــآت  وتشــغيل  إدارة  عمليــات  بكافــة  الوحــدة 
المملوكــة  أو  للشــركة  المملوكــة  ســواء  الفندقيــة 
وتشــغيل  بــإدارة  الوحــدة  هــذه  تقــوم  حيــث  للغيــر، 
المنشــآت الفندقيــة تحــت عامتيــن رئيســتين وهمــا 
مــدن  بفنــادق  والمختصــة  الدينيــة  مــكارم  عامــة 
الحرميــن الشــريفين، وعامــة هوليــدي إن العالميــة 

األخــرى. المــدن  فــي  بالفنــادق  والمختصــة 
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5-1
 أبرز األحداث

 في عـام
2014م

وتــم تدشــين اتفاقيــة الشــراكة مــن خــال مؤتمــر 
فــي  الشــركتين  إدارة  عقدتــه  مشــترك  صحفــي 
هــذا  يعــزز  حيــث  دور،  لشــركة  الرئيســي  المركــز 
االمتيــاز مــن مركــز الشــركة المالي ويدعم موقعها 
بنــاء  الضيافــة  قطــاع  خريطــة  علــى  االســتثماري 
علــى اســتثماراتها المقبلــة فــي تطويــر عــدد جديــد 

مــن الفنــادق فــي عــدة مــدن ســعودية.

هويتنــا  علــى  بنــاءًا  االتفاقيــة  هــذه  وتأتــي 
الجديــدة وتماشــيًا مــع بــدء تنفيــذ برنامــج التحــول 
فــي  التوســع  خطــة  ضمنــه  ومــن  االســتراتيجي 

توقيع اتفاقية التـطـويـر االستـراتـيجية 
مع مجموعة فنـادق انـتـركـونـتـيـنـنـتــال  

)IHG( العالمية
فقــد  االســتراتيجي،  لتوجهنــا  تنفيذنــا  إطــار  فــي 
أتممنــا فــي هــذا العــام توقيــع اتفاقيــة التطويــر 
 Master Development( االســتراتيجية 
فنــادق  مجموعــة  مــع   )Agreement
تقضــي  والتــي   ،)IHG( العالميــة  إنتركونتيننتــال 
بموجبهــا منــح شــركة دور حــق االمتيــاز لعــدد مــن 
إن«  »هوليــداي  التجاريــة  مــن عامتهــا  الفنــادق 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لمــدة 15 ســنة 
قابلــة للتجديــد، لتقــوم »دور« بتطويــر عــدد مــن 
مختلــف  فــي  إن«  »هوليــداي  وأجنحــة  فنــادق 
أنحــاء الســعودية علــى مــدى الســنوات الخمــس 

لمقبلــة. ا

إطـالق الـهـويـة الـجـديـدة للـشـركـة
كجــزء مــن برنامــج التحــول االســتراتيجي الهــادف 
إلــى التوســع فــي االســتثمارات، فقــد قمنــا هــذا 
االســم  وتغييــر  الجديــدة  هويتنــا  بإطــاق  العــام 

التجــاري للشــركة إلــى )شــركة دور للضيافــة(.

 حيــث تــم تدشــين الهويــة الجديــدة فــي حفــل 
مميز لموظفي الشــركة، وحفل مميز آخر بحضور 
حشــد مــن الشــخصيات الحكوميــة واالقتصاديــة 
والماليــة ورجــال األعمــال والمســتثمرين وممثلي 

وســائل اإلعــام.

وجــرى اإلعــان عــن الهويــة الجديــدة للشــركة 
وبرنامــج التحــول خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك 
المهنــدس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  عقــده 
والرئيــس  العيســى  محمــد  بــن  عبداللــه 
حمــود  بــن  بــدر  الدكتــور  للشــركة  التنفيــذي 
الجمعيــة  أعمــال  مــن  االنتهــاء  بعــد  البــدر، 
للشــركة  لمســاهمي  العاديــة  غيــر  العموميــة 
للتصويــت علــى الهويــة الجديــدة للشــركة التــي 
ُعقــدت مســاء يــوم الثاثــاء 2014/11/11 م 

الريــاض. ماريــوت  فنــدق  فــي 

شــراكات  لعقــد  والتوجــه  الفنــادق  تطويــر 
رائــدة  عالميــة  تجاريــة  عامــات  مــع  جديــدة 
مجموعــة  اختيــار  وتــم  الفنــادق.  قطــاع  فــي 
لمقدرتهــا  نتيجــة  العالميــة  انتركونتيننتــال 
التنافســية وحصتهــا الســوقية وإيمانــًا منــا بــأن 
فنــادق »هوليــداي إن« الجديــدة التــي ُنخطــط 
لقطــاع  ُمضافــة  قيمــة  سُتشــكل  لتطويرهــا 

الســعودية. فــي  الضيافــة 

سعادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالله العيسى خال حفل إطاق هوية دور الجديدة
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الخروج من قطاع الترفيه
فــي إطــار ســعينا إلــى التركيــز علــى التوســع فــي 
ونشــاط  والعقــاري  الفندقــي  التطويــر  نشــاط 
توجهنــا  بحســب  وذلــك  الفندقــي،  التشــغيل 
االســتراتيجي، فقــد قمنــا فــي هــذا العــام باعتماد 
اســتراتيجية للخــروج مــن قطــاع الترفيــه والــذي 
يشــمل كًا مــن حديقــة الروضــة وحديقــة الوطــن 
بمدينــة الريــاض اســتنادًا إلــى قــرار مجلــس اإلدارة 
بتاريــخ 2014/12/30م، حيــث أن قطــاع الترفيــه 
ســنويًا  تشــغيلية  خســائر  يحقــق  الشــركة  فــي 
وذلــك لضعــف الطلــب علــى الحدائــق الخارجيــة 
الشــديدة  والموســمية  الريــاض  مدينــة  فــي 
التــي يعانــي منهــا القطــاع،  باإلضافــة إلــى نيــة 
الشــركة بتوفيــر الجهــود المبذولــة وبلورتهــا تجــاه 
أنشــطتها الرئيســة والتــي نتخصــص ونتميــز فيهــا 

بشــكل كبيــر.

وبنــاء علــى ذلــك، فقــد تــم اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة 
لمعالجــة األثــر المالــي المترتــب علــى هــذا اإلجــراء 
ضمــن النتائــج الماليــة األوليــة للشــركة للربــع الرابــع 
مــن عــام 2014م تماشــيًا مــع المعاييــر المحاســبية، 
وقــد ترتــب علــى ذلــك إجــراء تســوية نهائيــة فــي 

واإلدارة  التشــغيل  اتفاقيــة  توقيــع 
مــع شــركة ماريــوت الدوليــة لتشــغيل 
فنــدق الريــاض ماريوت حي الســفارات، 
حــي  الفندقيــة  ماريــوت  وأجنحــة 

الســفارات
توقيــع  العــام  هــذا  فــي  الحمــد  وللــه  أتممنــا 
لتشــغيل  الدوليــة  اتفاقيــة مــع شــركة ماريــوت 
الحــي  فــي  التنفيــذ  تحــت  جديديــن  مشــروعين 
الدبلوماســي فــي الريــاض، وهمــا فنــدق الريــاض 
ماريــوت  وأجنحــة   ، الســفارات  حــي  ماريــوت 
هــذه  تشــكل  حيــث  الســفارات.  حــي  الفندقيــة 
وواعــدة  هامــة  اســتثمارية  فرصــة  االتفاقيــة 
الجغرافــي  الموقــع  حيــث  مــن  دور  لشــركة 
هذيــن  أن  حيــث  العالميــة،  التجاريــة  والعامــة 
فنــادق  سلســلة  أول  ســيكونان  المشــروعين 
عالميــة تفتــح أبوابهــا داخــل الحــي الدبلوماســي 
فــي الريــاض، والــذي ُيعتبــر مــن أهــم المناطــق 
فــي المملكــة حيــث تجتمــع فيــه مقــار البعثــات 
المؤسســات  مــن  وعــدد  الدبلوماســية 
الحكوميــة والماليــة والشــركات الخاصــة الرائــدة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن المقــرر 
أن يتــم افتتــاح المشــروعين عــام 2017م بــإذن 
قبــل  مــن  وتشــغيلهما  إدارتهمــا  وســيتم  اللــه، 
شــركة ماريــوت الدوليــة بموجــب اتفاقيــة طويلــة 

للضيافــة.  دور  شــركة  مــع  األمــد 

لتطويــر  ُرصــد  الــذي  االســتثمار  قيمــة  وتبلــغ 
ريــال،  مليــون   300 حوالــي  الفندقيــن  هذيــن 
حــي  ماريــوت  الريــاض  فنــدق  وســيتألف 
ماريــوت  وأجنحــة  غرفــة،   80 مــن  الســفارات 
جنــاح.   140 مــن  الســفارات  حــي  الفندقيــة 
وتأتــي هــذه االتفاقيــة كترجمــة لبرنامــج التحــول 
الجديــدة  وهويتهــا  دور  لشــركة  االســتراتيجي 
للتوســع فــي اســتثماراتها وعقــد شــراكات مــع 
العامــات التجاريــة العالميــة الرائــدة فــي مجــال 

الفنــادق.  تشــغيل 

قائمــة الدخــل لخفــض كامــل القيمــة المتبقيــة مــن 
األصــول الثابتــة للحديقتيــن بمبلــغ )50.7( مليــون 

ريــال. 

والخــروج  الحديقتيــن  نشــاط  إغــاق  وســيتم 
بشــكل  والتخــارج  التصفيــة  إجــراءات  واســتكمال 

2015م. عــام  خــال  كامــل 

الســعودية  الشــركة  فــي  االكتتــاب 
التراثيــة للضيافــة 

انطاقــًا مــن حرصنــا علــى التوســع فــي أعمــال 
فــي  واالســتثمار  والعقــاري  الفندقــي  التطويــر 
هــذا المجــال بحســب التوجــه الجديــد، وترســيخا 
لهويتنــا الجديــدة القائمــة علــى أســاس الشــراكة، 
فقــد شــاركت الشــركة وللــه الحمــد فــي تأســيس 
)شــركة  التراثيــة  للضيافــة  الســعودية  الشــركة 
وذلــك  التأســيس(  تحــت  مقفلــة  مســاهمة 
بنســبة %25 مــن رأس مــال الشــركة وبإجمالــي 
والجديــر  ريــال.   62,500,000 قدرهــا  قيمــة 
بالذكــر أن الشــركة الســعودية للضيافــة التراثيــة 

تــم طرحهــا مــن الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار 
ريــال ســعودي  مليــون   250 قــدره  مــال  بــرأس 
وذلــك بهــدف تطويــر واســتثمار المبانــي التراثيــة 
المملوكــة للدولــة فــي اإليــواء والضيافــة التراثيــة 
فــي  للشــركة  الرئيســي  المقــر  ســيكون  حيــث 
اإلجــراءات  اســتكمال  وجــاري  الريــاض،  مدينــة 

الشــركة. لتأســيس  الازمــة 
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السيد اليكس الرئيس والعضو المنتدب لماريوت العالمية في الشرق األوسط وأفريقيا وسعادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالله العيسى خال حفل توقيع االتفاقية
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قطاع المنشآت 
المملوكة من قبل 

الشركة

1-2 
 األصول

والمنشآت

ماريوت لألجنحة الفندقية
مــن  الفريــدة  الفندقيــة  األجنحــة  هــذه  تقــع 
نوعهــا فــي المملكــة و التــي تــم افتتاحهــا فــي 
الريــاض،  ماريــوت  فنــدق  بجــوار  2012 م،  عــام 
رجــال  بمتطلبــات  مثالــي  بشــكل  تفــي  وهــي 
الريــاض،  مدينــة  لزيــارة  القادميــن  األعمــال 
لفتــرات  فيهــا  اإلقامــة  أعمالهــم  وتلزمهــم 
لهــم  بالنســبة  األمثــل  الحــل  فهــي  طويلــة، 
لمــا توفــره مــن شــقق وأجنحــة فندقيــة رحبــة، 
لخدمــة  الازمــة  التجهيــزات  بأحــدث  مجهــزة 

األعمــال.  رجــال 

يتكــون ماريــوت لألجنحــة الفندقيــة مــن 14 طابقــا 
تتضمــن 117 جناحــا بأحجــام مختلفــة، موزعــة بيــن 
غرفــة نــوم واحــدة، أو غرفتيــن أو ثــاث غــرف نوم، 
لتناســب كافــة األذواق واالحتياجــات، باإلضافــة 

إلــى مطعــم ونــاد صحــي.

فندق ماريوت الرياض
يعــــد فنــــدق ماريــــوت الريــــاض واحــــدًا مــــن أرقــــى 
وأعــرق فنــــادق الخمــــس نجــــوم فــــي المملكــــة 
العربيــــة الســــعودية. ويتميــــز بموقعــــه الحيــــوي 
واالستراتيجية فــي قلــب مدينــة الريــاض النابــض، 
ويبعــــد هــــذا الفنــــدق نحــو 30 دقيقــة فقــط مــن 

مطــــار الملــــك خالــــد الدولــــي فــــي الريــــاض.

يتكــــون ماريــــوت الريــــاض مــــن 418 غرفــــة وجنــــاح، 
ــات  ــة وقاعــ ــم الفخمــ ــن المطاعــ ــددا مــ ــم عــ ويضــ
اجتماعــات مجهــزة بأحــدث اإلمكانيات والخدمــات. 
يضــــم كذلــــك قاعــــة مــــكارم لاحتفــاالت، والتــــي 
والمؤتمــــرات  االجتماعــات  مــــن  الكثيــــر  تحتضــــن 

واالحتفــاالت والمناســــبات الهامــــة.

ويعتبــــر النــــادي الصحــــي مــــن المرافــــق الهامــــة 
التــي يحتويهــا فنــدق ماريــوت فهــو يقــدم للنزالء 
والضيــــوف، أرقــــى الخدمــــات الصحيــــة، وأكثرهــــا 

رفاهيــــة.

لشــركة  والمنشــآت  األصــول  محفظــة  تتكــون 
رئيســة؛ وهــي قطــاع  ثاثــة قطاعــات  مــن  دور 
حيــث  الشــركة،  قبــل  مــن  المملوكــة  المنشــآت 
يضم هذا القطاع المنشآت التي تملكها الشركة 
وتــدار بواســطة مشــغلين آخريــن. باإلضافــة إلــى 
قطــاع المنشــآت المملوكــة والمــدارة بواســطة 
الشــركة، وتضــم المنشــآت التــي تملكهــا الشــركة 
وتشــغلها ذاتيــًا عــن طريــق أحــد أذرعها التشــغيلية 
قطــاع  وأخيــرًا  الفندقيــة.  التجاريــة  والعامــات 
بواســطة  والمــدارة  للغيــر  المملوكــة  المنشــآت 
الشــركة، وتضــم المنشــآت التــي تعــود ملكيتهــا 
مــن  بتشــغيلها  الشــركة  وتقــوم  أخــرى  لجهــات 
التشــغيلية. وعلــى صعيــد األداء،  أذرعهــا  خــال 
تمكنــا وللــه الحمــد مــن االســتمرار فــي تحســين 
التابعــة،  والمنشــآت  لألصــول  التشــغيلي  األداء 
حيــث ارتفــع المعــدل اإلجمالــي إلشــغال الغــرف  
)Occupancy Rate( بنســبة 11 % ليصــل فــي 
المعــدل  ارتفــع  69.4 %، كمــا  إلــى  العــام  هــذا 
)RevPAR( اإلجمالــي لمتوســط اإليــراد للغرفــة

بنســبة %9 ليصل إلى حوالي 380 ريال ســعودي 
للغرفــة المتاحــة مــع المحافظــة علــى المعــدل 
اإلجمالــي لمتوســط تأجيــر الغرفــة )ADR( الــذي 
ريــال ســعودي للغرفــة   560 إلــى حوالــي  يصــل 
المباعــة علــى الرغــم مــن وجــود مشــاريع التحديث 
والتطويــر لبعــض الفنــادق والتــي وضعــت العديــد 
مــن الغــرف خــارج التشــغيل. وفيمــا يلــي تفصيــل 

هــذه القطاعــات
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فندق دبلومات كورت يارد ماريوت
يقــع هــذا الفنــدق الــذي تــم افتتاحــه فــي العــام 
2012 م، مقابــل المدخــل الجنوبــي لحــي الســفارات 
إليهــا،  الوصــول  يســهل  منطقــة  فــي  بالريــاض، 
إفتتاحــه  يتــم  فنــدق  أول  وهــو  بالهــدوء،  تمتــاز 
المملكــة،  فــي  يــارد  كــورت  فنــادق  مــن سلســلة 
ويمتــاز بطابــع األعمــال مــع الحفــاظ علــى مفهــوم 
الهــدوء واالســترخاء، إذ يوفــر الفنــدق أجــواء مثاليــة 
تقــدم تجربــًة فريــدًة للضيــوف فضــًا عــن التقنيــة 
المتقدمــة، والمســاحات الذكيــة التــي توفــر مناخــًا 

مناســبًا للعمــل والراحــة فــي الوقــت ذاتــه.

يتكــون فنــدق دبلومــات كــورت يــارد ماريــوت مــن 
الخدمــات،  بكامــل  مجهــزة  وجناحــًا  غرفــة   286
باإلضافــة إلــى مطعــم وناد صحــي متكامل، ومركز 
لرجــال األعمــال، وعــدد مــن قاعــات االجتماعــات 
ذات التجهيــزات المتكاملــة والمتقدمــة، بمــا يلبــي 

متطلبــات األعمــال والشــركات.

الــمــالـــك: شركة دور للضيافة
 المشغل: شركة ماريوت العالمية

فندق ماريوت الرياض بعد أعمال التجديد



فندق مكارم أجياد مكة
يضيــف فنــدق مــكارم أجيــاد مكــة بنجومه الخمس 
قيمــة حقيقيــة إضافيــة لقاصــدي مكــة المكرمــة 
لموقعــه  نظــرًا  وزوار،  ومعتمريــن  حجــاج  مــن 
الفريــد بجــوار المســجد الحــرام فــي مكــة المكرمــة، 
علــى بعــد بضــع دقائــق ســيرًا علــى األقــدام مــن 
بــاب الملــك عبــد العزيــز، وســهولة الوصــول إلــى 
وعرفــات(،  ومزدلفــة  )منــى  المقدســة  المشــاعر 
حتــى  الحــرم،  علــى  الفريــدة  إطالتــه  عــن  فضــًا 
بــات أحــد أهــم وأفضــل الواجهــات المتطــورة التــي 
بخصوصيتهــا  الدينيــة  الســياحة  خدمــات  تقــدم 

الفريــد.  االجتماعــي  ومدلولهــا 

بيــن مفــردة  تتفــاوت  411 غرفــة  الفنــدق  يضــم 
وثنائيــة وثاثيــة ورباعيــة، وغــرف خاصــة، باإلضافــة 
هندســي  بطــراز  صممــت  فاخــرة  أجنحــة  إلــى 

فريــد. معمــاري 

المالــك: شــركة مكــة للفنادق المحــدودة وتملك 
شــركة دور للضيافة ٪99.44 من رأس المال.

المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم.

قطاع المنشآت 
المملوكة والمدارة 

من قبل الشركة
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فندق ومنتجع مكارم النخيل
يتربــع فنــدق ومنتجــع مــكارم النخيــل علــى خليــج 
 20 بعــد  علــى  جــدة،  بمدينــة  الشــمالية  أبحــر 
دقيقــة عــن مدينــة جــدة، و 15 دقيقــة عــن مطــار 

الملــك عبــد العزيــز الدولــي.

علـــى  النخيــل  مــكارم  ومنتجــع  فنــدق  ويحتـــوي 
112 فيـــا فاخـــرة، و 21 شـــقة فندقيـــة، وفنــــدق 
إلـــى  باإلضافــة  وجنـــاح،  غرفـــة   43 مـــن  يتكـــون 
قاعـات اجتماعـات ومطعـم ونـادي صحـي للرجـال، 
وآخـــر للنســـاء، ومرســـى بحـــري لليخـوت واألنشطة 
البحريـة، وشـواطئ رمليـة وبـازا مطلـة علـى البحـر 
تتسـع لــ 800 شـخص. ولقد أكملت الشركة خال 
عــام 2014م إعــادة تجديــد الفنــدق وتعمــل  حاليــًا 

علــى إعــادة تجديــد الفلــل والشــقق الفندقيــة.

النخيــل للمناطــق الســياحية.  المالــك: شــركة 
مــن   98.73٪ للضيافــة  دور  شــركة  وتملــك 

المــال. رأس 
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

فندق ومنتجع مكارم النخيل بعد أعمال التجديد



فندق مكارم تبوك
تبــوك  مدينــة  فــي  تبــوك  مــكارم  فنــدق  يقــع 
حيــث  تبــوك.   – المنــورة  المدينــة  طريــق  علــى 
يضــم عــددًا مــن الغــرف واألجنحــة الفخمــة يصــل 
عددهــا 83 غرفــة وجنــاح. ولقــد أكملــت الشــركة 
خــال عــام 2014م إعــادة تجديــد هــذا الفنــدق 
ممــا يعــزز قدرتــه علــى تقديــم أجــود الخدمــات.

الــذي  »الوليمــة«  بمطعــم  الفنــدق  يشــتهر 
العالميــة  المأكــوالت  يقــدم قائمــة واســعة مــن 
لاحتفــاالت  قاعــة  إلــى  باإلضافــة  والشــرقية، 
والمناســبات والمؤتمــرات تتســع لـــ 250 شــخصًا، 
كمــا يعــّد الفنــدق الوحيــد فــي تبــوك الــذي يقــدم 
الضيــوف  مــن  لنزالئــه  الصحــي  النــادي  خدمــات 
بتجديــد  الشــركة  قامــت  وقــد  األعمــال.  ورجــال 
وضــع  مــع  ليتماشــى  تأهيلــه  وإعــادة  الفنــدق 
الفندق وشــدة المنافســة المتوقعة في الســوق. 

المحــدودة.  للفنــادق  تبــوك  شــركة  المالــك: 
مــن   % 97.14 للضيافــة  دور  شــركة  وتملــك 

المــال. رأس 
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم
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قطاع المنشآت 
المملوكة والمدارة 

من قبل الشركة
فلل داراق

تقـــع فـــي حـــي الســـفارات وقــــد انطلقــــت فكــــرة 
داراق لتحقــــق تطلعــــات الراغبيــــن فــــي اســــتئجار 
ســــكن مثالــــي بمواصفــــات عاليـــة فـــي منطقـــة 
راقيـــة. تضـــم داراق 144 وحـــدة ســـكنية مختلفـــة 
األحجــام، تتكـــون مـــن 6 نمـــاذج تتـــراوح بيــــن فلــــل 

ــكنية.  ــقق ســ ــة وشــ ــام مختلفــ بأحجــ

تتميــــز داراق بأنهــــا توفــــر لســــاكنيها الخصوصيــــة 
الكاملــة، مــع تقديــم خدمــات الصيانــة المســتمرة 

لهــــم علــــى مــــدار الســاعة.

المالك: شركة دور للضيافة
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

فندق مكارم تبوك بعد أعمال التجديد



مجمع الجزيرة شرق
قدرهــا  مســاحة  شــرق  الجزيــرة  مجمــع  يغطــي 
الريــاض  مدينــة  شــرق  فــي  مربعــًا  متــرًا   20,000
ويتكــون مــن 19 فيــا، باإلضافــة إلــى 59 شــقة 
مخصصــة لألفــراد مؤثثــة وموزعــة علــى مبنييــن 
منفصليــن عــن الفلــل بمداخــل مســتقلة. يتضمــن 
مــن  الترفيهيــة  المرافــق  مــن  العديــد  المجمــع 
حدائــق وماعــب مختلفــة باإلضافــة إلــى النــادي 
لأللعــاب  صالتيــن  علــى  يشــتمل  الــذي  الصحــي 
وحمــام بخــار وســاونا ومســبح للكبــار وآخــر للصغــار 
مــع مســطحات خضــراء وماعــب لألطفــال. كمــا 
يقــدم المجمــع خدمــات الصيانــة الشــاملة والنقــل 

إلــى مراكــز التســوق والمــدارس.

المالك: شركة دور للضيافة
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

مركز التخصصي بالزا
مدينــة  فــي  التجاريــة  المراكــز  أهــم  مــن  يعــد 
الريــاض، بموقعــه االســتراتيجي المميــز وبمســاحة 
تغطــي 40,000 متــرًا مربعــًا مــن تقاطــع طريــق 
مكــة المكرمــة مــع شــارع التخصصــي، ومجاورتــه 
ومركــز  التخصصــي  فيصــل  الملــك  لمستشــفى 
األبحــاث. حيــث يوفــر لــزواره نخبــة مــن العامــات 
التجاريــة العالميــة والمحليــة الشــهيرة التــي توفــر 
مــواد  مــن  واألســرة  األفــراد  مســتلزمات  جميــع 
غذائيــة ومابــس ومطاعــم ومقاهــي وغيرهــا مــن 

المتميــزة. والخدميــة  التجاريــة  المرافــق 

المالك: شركة دور للضيافة
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

2728 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

قطاع المنشآت 
المملوكة والمدارة 

من قبل الشركة
مشروع فلل داراق



فندق مكارم الرياض
الريــــاض، وهــــو مــــن فئــــة  يقــــع فنــــدق مــــكارم 
الخمــــس نجــــوم، فــــي العاصمــــة الريــــاض، حيــــث 
يعــد أكثــر فنــادق الريــاض قربــا إلــى مطــار الملــك 
تـــم  خالــــد الدولــــي، ويضـــم 248 غرفـــًة وجناحـــًا 
تجهيزهـــا علـــى أعلى المســـتويات وأرقــى المعاييــر 

الفندقيــــة.

يضـم فنـدق مـكارم الريـاض مجموعـة مـن المطاعـم 
المميـــزة، منهــــا مطعــــم البانورامــــا الــــذي يقــــدم 
تشــكيلة واســعة مــن األطباق العالميــة فــي أجــواء 

ــاحرة، وإطالــة بانوراميــة. ســ

قاعــــات  أيضــــا  الريــــاض  مــــكارم  فنــــدق  يضــــم 
اجتماعــــات متعــــددة، وصالـــة للحفـــات تتســـع لــــ 
400 شـــخص، ومركزًا لرجـــال األعمال، كمــــا يوجــــد 

فــــي الفنــــدق نــــاد صحــــي وماعــب رياضيــــة.

المدنــي،  للطيــران  العامــة  الهيئــة  المالــك: 
وتســتأجر شــركة دور للضيافــة الفنــدق منهــا

المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

2930 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

فندق مكارم أم القرى
يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف خمــس 
أجيــاد،  طريــق  علــى  المكرمــة  مكــة  فــي  نجــوم 
بالقــرب مــن الطريــق الدائــري المؤدي إلى المشــاعر 
ــه مــن المســجد الحــرام، إذ  ــز بقرب المقدســة، ويتمي
يســتغرق خمــس دقائــق للوصــول إليــه بالحافلــة.

يتكــون الفنــدق مــن اثنــي عشــر طابقــا تضــم 336 
وقاعــات  المطاعــم  مــن  والعديــد  وجنــاح  غرفــة 
الفنــدق  يتميــز  التجاريــة.  االجتماعــات والمحــات 
بتصميــم هندســي فريــد يجمــع مــا بيــن الفخامــة 
واألناقــة، وتمتــاز غرفــه وأجنحتــه بمســاحات رحبــة 
تناســب كافــة األذواق واالحتياجــات، كمــا تتوفــر 
متطلبــات  لتلبيــة  ورباعيــة،  ثاثيــة  غــرف  فيــه 
إلــى غــرف لفئــة  ضيوفنــا مــن العائــات، إضافــة 
خدمــة  تتوفــر  كمــا  الخاصــة.  االحتياجــات  ذوي 
الفنــدق،  أرجــاء  كافــة  فــي  المجانيــة  اإلنترنــت 
راحــة  لضمــان  كبيــرة  فيــه ســتة مصاعــد  ويوجــد 
النــزالء والضيــوف، ويوجــد فيــه موقــف ســيارات 

يتســع ل 80 ســيارة.
المالك: شركة أصيلة لالستثمار

المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

فندق مكارم البيت
يقـــع فنـــدق مـــكارم البيـــت فـــي منطقـــة الششـــة 
عبدالعزيـــز  الملـــك  شـــارع  المكرمـــة،  مكـــة  فـــي 
المكـــي،  الحـــرم  مـــن  كيلومتـــر   3 مســـافة  علـــى 
وعلـــى مقربـــة مـــن الجمـــرات. يتكــــون الفنــدق مــن 
والراحــــة.  بالفخامــــة  تتميــــز  وجنــــاح،  غرفــــة   270
مــــن  العديــــد  علــــى  كذلــــك  الفنــــدق  يشــــتمل 
كالمطاعــــم  المتميــــزة  والخدمــــات  المرافــــق 
ــا  ــة، كمــ ــات االجتماعــات والمحــات التجاريــ وقاعــ
كافــــة  فــــي  المجانيــــة  اإلنترنــت  خدمــــة  تتوفــــر 
ــة  ــدق كذلــــك خدمــ ــدم الفنــ ــدق، ويقــ ــاء الفنــ أرجــ
التوصيــــل المجانيــــة مــــن وإلــــى الحــــرم الشــــريف 

فــــي حافــــات مكيفــــة. 

المالك: شركة أصيلة لالستثمار
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

قطاع المنشآت 
غـيـر الممـلـوكـة 

والمدارة من قبل 
الشركة

فندق مكارم الرياض



فندق مكارم منى
يقـــع فنـــدق مـــكارم منـــى والمصنـــف أربـــع نجـــوم 
الـذي تـم افتتاحـه فـي العـام 2013م، فـي منطقـة 
العزيزيــــة فــــي مكــــة المكرمــــة بجــوار مشــعر منــى، 
يتكــون الفنــدق مــن 294 غرفــة وجنــاح، والعديــد 
مــــن المرافــــق األخــرى مثــــل مطاعــــم، وقاعــــات 
االجتماعــات، والمحــات التجاريــــة. وتتوفــــر خدمــــة 

اإلنترنــت المجانيــــة فــــي كافــــة أرجــــاء الفنــــدق. 

المالك: سعادة الشيخ
محمد بن إبرا هيم الغامدي

المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

فندق مكارم الشرفات
يقــــع فنــــدق مــــكارم الشــــرفات والمصنــــف أربــــع 
نجــــوم بجــــوار فنــــدق مــــكارم أم القــــرى، وبالقــــرب 
مــــن منطقــــة كــــدى، علــــى بعــــد 1800 متـــر مـــن 
عــن  عبـــاره  والفنـــدق  الشـــريف،  المكــي  الحـــرم 
مبنـــى حديث يتكـــون مـــن 7طوابـــق، يحتـــوى علـى 

ــره.  ــه فاخـ 104 غرفـ

المالك: شركة شرفات الصفوة
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

مجمع الجزيرة بدر
يقــــع مجمــــع الجزيــــرة بــــدر للفلــــل الفاخــــرة فــــي 
موقــــع فريــــد شــــرق مدينــــة الريــــاض فــــي حــــي 
الريــان، ويتكــون مــن 40 فيــا مؤثثــة تأثيثــًا فاخــرا. 
ويتميــــز المجمــــع بالخصوصيــــة واألجــواء العائليــــة 
الهادئــــة، ويشــــمل العديــــد مـــن المرافـــق الرياضيـة 
وخدمـة التوصيـل إلـى المراكـز التجاريـة والمـدارس.

المالك: شركة شرفات الصفوة
المشغل: شركة دور للضيافة - مكارم

مجمع ريزدنس األندلس
يقــــع مجمــــع ريزدنــــس األندلــس فــــي حــــي األندلــس 
المتفــــرع مــــن شــــارع التحليــــة فــــي مدينــــة جــدة. ويضــم 
المجمــــع 30 فيـــا مؤثثــــة تأثيثــــا فاخــــرًا علــــى مســــتوى 
فنــادق الخمــس نجــوم. يتميـز مجمـع ريزدنـس األندلس 
ــة  ــع األمــان، واألجــواء العائليــ ــة وطابـ ــر الخصوصيـ بعنصـ
ــال األعمــال  ــات رجــ ــر خدمــ ــى توفيــ ــة إلــ ــة، إضافــ الهادئــ

ومرافــــق رياضيــــة وترفيهيــــة وغــــرف للســــائقين. 

المالك: شركة أصيلة لالستثمار
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

3132 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

قطاع المنشآت 
غـيـر الممـلـوكـة 

والمدارة من قبل 
الشركة

مجمع ريزدنس األندلس



مجمع دور المعذر
يقــــع فــــي حــــي المعــــذر بمدينــة الريــــاض، ويتكــون 
مــــن 73 فيا مختلفــــة األحجام مــــع نــــادي صحــــي 

متكامــل.

المالك: هيئة التخصصات الصحية
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

حديقة الروضة الترفيهية
أرض  علــى  الترفيهيــة  الروضــة  حديقــة  تقــع 
حــي  فــي  الريــاض  منطقــة  أمانــة  مــن  مســتأجرة 
الروضــة، علــى مســاحة 70,000م2 وتوفــر لزائريهــا 
مجموعــة مــن األلعــاب المختلفــة تناســب مختلــف 
األغــراض  متعــددة  صالــة  إلــى  إضافــة  األعمــار، 
كامــل  بشــكل  الحديقــة  نشــاط  إغــاق  وســيتم 

هــو موضــح ســابقًا. 2015م كمــا  عــام  خــال 

3334 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

قطاع المنشآت 
غـيـر الممـلـوكـة 

والمدارة من قبل 
الشركة

مجمع ريزدنس الروضة
مدينــــة  فــــي  الروضــة  ريزدنــــس  مجمــــع  يقــــع 
جــــدة ويتكــــون المجمــــع مــــن 28 فيــا ســــكنية 
بمســــاحات مختلفــــة ومواقــــف ســــيارات ومبنــــى 
صحــــي.  ونــــاد  المســــاندة  والخدمــــات  لــإدارة  
ــة  ــة العائليـ ــع بالهـــدوء والخصوصيـ ــز المجمـ ويتميـ
ــم.  ــة التصميـ ــة الراقيــة وروعـ ــات الفندقيـ والخدمـ

المالك: شركة أصيلة لالستثمار
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

مجمع دور الياسمين السكني 
جــدة،  بمدينــة  الروضــة  حــي  فــي  المجمــع  يقــــع 
عــددًا  تضــم  ســكنية،  وحــدة   168 مــن  ويتكــون 
إلــى  باإلضافــة  األحجــام  مختلفــة  الشــقق  مــن 
عــدد مــن الغــرف المســتقلة ونــادي صحــي وباقــي 
البــدء  وســيتم  للســيارات،  ومواقــف  الخدمــات، 
بتشــغيل المجمــع اعتبــارًا مــن الربــع األول مــن عــام 

2015 إن شــاء اللــه.

المالك: شركة أصيلة لالستثمار
المشغل: شركة دور للضيافة - الجزيرة

حديقة الوطن الترفيهية
مســتأجرة  أرض  علــى  الوطــن  حديقــة  تقــع 
الريــاض،  مدينــة  لتطويــر  العليــا  الهيئــة  مــن 
فــي مركــز الملــك عبدالعزيــز التاريخــي وســط 
مدينــة الريــاض، وهــي حديقــة فريــدة تحتــوي 
علــى موقــع مصغــر للمملكــة، تبــرز فيــه معالــم 
ميــاه  بــرج  ويتوســطها  الرئيســية،  المــدن 
الريــاض باإلضافــة أللعــاب ترفيهيــة وشــاليهات 
بتصاميــم تراثيــة، وبحيــرات مائيــة ومجموعــة 
مــن المطاعــم وســيتم إغــاق نشــاط الحديقــة 
بشــكل كامــل خــال عــام 2015 م كمــا هــو 

ســابقًا. موضــح 

مجمع ريزدنس الروضة
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المشاريع المنجزة

تســتمد الشــركة ميزتهــا التنافســية مــن تطويرهــا 
القيمــة  ذات  والعقاريــة  الفندقيــة  للمشــاريع 
المضافــة والــذي يقــع فــي صميــم عملنــا، حيــث 
نحــرص علــى تحســين عمليــات التطويــر والتنفيــذ 
بشــكل دائــم لضمــان ســير اإلنجــاز فــي المشــاريع 
بحســب الخطــط الموضوعــة بمــا يشــمل معاييــر 
الوقــت والتكلفــة والجــودة. وفــي ضــوء مــا ســبق، 
قفــد عملنــا جاهديــن علــى تطويــر أســاليب العمــل 
تتوافــق مــع أفضــل  وتطويــر عمليــات وإجــراءات 
الممارســات العالميــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة. 
وفيمــا يلــي تفصيــل أهــم المشــاريع المنجــزة خــال 
تحــت  مشــاريعنا  إلــى  باإلضافــة  م   2014 عــام 
الدراســة  تحــت  ومشــاريعنا  والتنفيــذ،  التطويــر 

والتصميــم.

تحديث فندق ماريوت الرياض
تــم تجديــد فنــدق ماريــوت الريــاض بالكامــل والــذي 
إلــى  باإلضافــة  الريــاض،  مدينــة  قلــب  فــي  يقــع 
زيــادة عــدد الغــرف واألجنحــة بالفنــدق مــن 398 
إلــى 418 غرفــة وجنــاح، إلــى جانــب إضافــة صالــة 
يضــم  الفنــدق  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  تنفيذيــة. 
عــددا مــن المطاعــم الفخمــة وقاعــات اجتماعــات 
ويضــم  والخدمــات.  اإلمكانيــات  بأحــدث  مجهــزة 
كذلــك قاعــة مــكارم لاحتفــاالت، والتــي تحتضــن 
الكثيــر مــن االجتماعــات والمؤتمــرات واالحتفــاالت 

الهامــة.  والمناســبات 

تحديث فندق مكارم تبوك
ــد فنــدق مــكارم تبــوك بالكامــل والــذي  ــم تجدي ت
المدينــة  طريــق  علــى  تبــوك  مدينــة  فــي  يقــع 
المنــورة. وقــد تــم زيــادة عــدد الغــرف واألجنحــة 
إلــى 83 غرفــة  ليصــل عددهــا   79 مــن  الفخمــة 
أجــود  تقديــم  علــى  قدرتــه  يعــزز  ممــا  وجنــاح 
الواجهــات  تحســين  إلــى  باإلضافــة  الخدمــات. 

للفنــدق. الخلفيــة  والمناطــق 

إكساء داراق )المرحلة الثانية(
ــة  ــكنية مختلفـ ــدة سـ ــم مشــروع داراق 28 وحـ يضـ
مختلفــــة.  بأحجــــام  فلــــل  مـــن  تتكـــون  األحجــام، 
تتميــــز داراق بأنهــــا توفــــر لســــاكنيها الخصوصيــــة 
الكاملــــة، مــــع تقديــــم خدمــات الصيانــة المســتمرة 
إنشــائها  جانــب  إلــى  الســــاعة  مــــدار  علــــى  لهــــم 
بمواصفــات المنــازل الذكيــة التــي تحقــق تطلعــات 
الراغبيــن فــي اســتئجار ســكن مثالــي بمواصفــات 

عاليــة فــي منطقــة راقيــة.

جنـــــاح وغرفــــة
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حــي  ماريــوت  الريــاض  فنــدق  تطويــر 
الســفارات وأجنحــة ماريــوت الفندقيــة 

الســفارات. حــي 
يقــع المشــروع فــي حــي الســفارات فــي مدينــة 
نجــوم  خمســة  فنــدق  مشــروع  وهــو  الريــاض 
أرض  علــى  ســيقام  والــذي  الخدمــات  متكامــل 
مســاحتها 25,000 متــر مربــع مســتأجرة مــن الهيئة 
العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ويتكــون الفنــدق مــن 
80 غرفــة فندقيــة و 140 شــقة فندقيــة فاخــرة 
رئيســي  مطعــم  إلــى  باإلضافــة  نجــوم   5 فئــة 
 400 بســعة  واحتفــاالت  اجتماعــات  وقاعــات 
شــخص ونــادي صحــي ومواقــف ســيارات تتســع 
لعــدد 220 ســيارة ومــن المتوقــع ان تبــدأ أعمــال 
2015م  عــام  بدايــة  فــي  للفنــدق  اإلنشــاءات 
وتســتغرق عمليــات التنفيــذ 36 شــهرًا وقــد تــم 
تعميــد شــركة ماريــوت العالميــة بــإدارة وتشــغيل 

الفنــدق بعــد اإلنتهــاء مــن تنفيــذه.

تطوير داراق )المرحلة الثالثة(
الجديــدة  واالســتراتيجية  التحــول  لخطــة  وفقــًا 
التوســع فــي تطويــر  إلــى  تهــدف  التــي  للشــركة 
يتــم  الراقيــة،  الســكنية  والمجمعــات  الفنــادق 
تنفيــذ المرحلــة الثالثــة مــن مشــروع داراق بتكلفــة 
وســيقام  ريــال  مليــون   269 قدرهــا  إجماليــة 
المشــروع الــذي يتكــون مــن 102 فيــا و 35 شــقة 
ســكنية علــى مجموعــة مــن األراضــي المســتأجرة 
الريــاض داخــل  مــن الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة 
ــة الريــاض بمســاحة اجماليــة  حــي الســفارات بمدين
قدرهــا 77,278 متــر مربــع ويتوقــع أن يبــدأ األثــر 
مــن  الثانــي  الربــع  مــن  اعتبــارًا  للمشــروع  المالــي 
عــام 2015م علمــًا بأنــه ســيتم تمويــل المشــروع 
بتمويــل ذاتــي مــن الشــركة باإلضافــة إلــى الحصــول 
علــى تســهيات ائتمانيــة مــن البنــوك المصرفيــة، 
وتجــدر اإلشــارة بــأن مشــروع داراق يتــم إنشــاؤه 
بمواصفــات المنــازل الذكيــة التــي تحقــق تطلعــات 
الراغبيــن فــي اســتئجار ســكن مثالــي بمواصفــات 

عاليــة فــي منطقــة راقيــة.

تطوير داراق )المرحلة الرابعة(
الجديــدة  واالســتراتيجية  التحــول  لخطــة  وفقــًا 
تطويــر  فــي  التوســع  إلــى  تهــدف  التــي  للشــركة 
تــم  الراقيــة، فقــد  الفنــادق والمجمعــات الســكنية 
تعميــد مجموعــة ســليمان الســويح بتنفيــذ المرحلــة 
الرابعــة مــن مشــروع داراق بتكلفــة إجماليــة قدرهــا 
الــذي  المشــروع  وســيقام  ريــال   117,839,371
يتكــون مــن 45 فيــا و 10 مبانــي شــقق ســكنية 
علــى مجموعــة مــن األراضــي المســتأجرة مــن الهيئــة 
ــاض داخــل حــي الســفارات  ــة الري ــر مدين ــا لتطوي العلي
بمدينــة الريــاض بمســاحة اجماليــة قدرهــا 42,964 
متــر مربــع وتبلــغ مــدة التنفيــذ 18 شــهرًا اعتبــارًا مــن 
تاريخ التعميد ويتوقع أن يبدأ األثر المالي للمشــروع 
اعتبــارًا مــن الربــع الثالــث مــن عــام 2016م علمــًا بأنــه 
ســيتم تمويــل المشــروع بتمويــل ذاتــي مــن الشــركة 
ائتمانيــة  الحصــول علــى تســهيات  إلــى  باإلضافــة 
مــن البنــوك المصرفيــة، وتجــدر اإلشــارة بــأن مشــروع 
داراق يتــم إنشــاؤه بمواصفــات المنــازل الذكيــة التــي 
تحقــق تطلعــات الراغبيــن فــي اســتئجار ســكن مثالــي 

بمواصفــات عاليــة فــي منطقــة راقيــة.
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تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل
يتــم حاليــا تجديــد فنــدق ومنتجــع مــكارم النخيــل 
بالكامل والذي يحتوي علـــى 112 فيـــا فاخـــرة، و 
21 شـقة فندقيـة، وفنــدق يتكـون مـن 43 غرفـة 
وجنـاح، باإلضافة إلـى قاعـات اجتماعـات ومطعـم 
ونـــاد صحـــي للرجـــال، وآخـر للنســـاء، ومرسـى بحـري 
رمليـــة  البحريـــة، وشـــواطئ  لليخـــوت واألنشــطة 
ــع لــــ 800 شـــخص  ــر تتسـ ــة علـــى البحـ وبـــازا مطلـ
وقــد أتممنــا وللــه الحمــد تجديــد الفنــدق ويجــري 
العمــل علــى اســتكمال الفلــل والشــقق بحســب 

خطــة المشــروع.

مليون ريــال تكلفة المشروع

غرفة فندقية
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توسعة فندق ومنتجع
مكارم النخيل

فاخــرة  غرفــة فندقيــة   107 إضافــة  دراســة  يتــم 
النخيــل والــذي يقــع علــى خليــج  لفنــدق مــكارم 
أبحــر الشــمالية بمدينــة جــدة وذلــك لتعزيــز قــوة 
الفنــدق التنافســية فــي ســوق مدينــة جــدة إلــى 
جانــب الطلــب الكبيــر التــي تشــهده المدينــة حاليــا 

علــى خدمــات الفنــدق.

توسعة فندق مكارم تبوك
فاخــرة  فندقيــة  شــقق   60 إضافــة  دراســة  يتــم 
مدينــة  فــي  يقــع  والــذي  تبــوك  مــكارم  لفنــدق 
باإلضافــة  المنــورة،  المدينــة  طريــق  علــى  تبــوك 
 500 إلــى   400 مــن  تســع  احتفــاالت  قاعــة  إلــى 
شــخص وذلــك لتعزيــز قــوة الفنــدق التنافســية فــي 
ســوق مدينــة تبــوك إلــى جانــب الطلــب الكبيــر التــي 

تشــهده المدينــة حاليــا علــى خدمــات الفنــدق.

تطوير فندق  الجبيل 
علــى  وينبــع  للجبيــل  الملكيــة  الهيئــة  وافقــت 
الجبيــل  مدينــة  فــي  أرض  قطعتــي  تخصيــص 
 10,041 االجماليــة  مســاحتيهما  تبلــغ  الصناعيــة 
اقتصــادي  فنــدق  وتشــغيل  إلنشــاء  وذلــك  م2 
20 ســنة هجريــة  لمــدة  تجاريــة وذلــك  ومحــات 
بإيجــار  وذلــك  االتفاقيــة  إبــرام  تاريــخ  مــن  تبــدأ 
ســنوي قــدره 803,312 ريــال ســنويًا يدفــع مقدمــًا 
ويبــدأ احتســاب اإليجــار بعــد ســنة مــن تاريــخ اشــعار 
التخصيــص وســيتم تمويــل تكاليــف المشــروع عــن 
الذاتــي مــن الشــركة و الحصــول  التمويــل  طريــق 
علــى تســهيات بنكيــة مــن أحــد البنــوك ويتوقــع 
أن يســتغرق اقامــه إنشــاء المشــروع 42 شــهرًا مــن 
تاريــخ توقيــع االتفاقيــة كمــا يتوقــع أن يبــدأ األثــر 
الربــع  مــن  اعتبــارًا  الشــركة  إيــرادات  علــى  المالــي 

2018م. عــام  مــن  األول 

تطوير سكن الموظفين )حي طويق( 
بالخدمــات  االرتقــاء  علــى  دور  مــن شــركة  حرصــًا 
إنشــاء  دراســة  يتــم  للموظفيــن  تقدمهــا  التــي 
ــن علــى مســاحة قدرهــا  مجمــع ســكني للموظفي
7,095 متــر مربــع غــرب مدينــة الريــاض بحــي طويق 
العديــد  المجمــع  630 وســيتضمن  ويتكــون مــن 
وماعــب  حدائــق  مــن  الترفيهيــة  المرافــق  مــن 

النــادي الصحــي. إلــى  مختلفــة باإلضافــة 

تطوير سكن الموظفين )حي وادي لبن( 
حرصــا مــن شــركة دور علــى االرتقــاء بالخدمــات التي 
مجمــع  إنشــاء  دراســة  يتــم  للموظفيــن  تقدمهــا 
ســكني للعائــات علــى مســاحة قدرهــا 5,000 متــر 
مربــع غــرب مدينــة الريــاض بحــي وادي لبــن ويتكــون 
مــن 66 شــقة. وســيتضمن المجمــع العديــد مــن 
المرافــق الترفيهيــة مــن حدائــق وماعــب مختلفــة 

باإلضافــة إلــى النــادي الصحــي.

تطوير مجمع الهدا السكني 
الجديــدة  واالســتراتيجية  التحــول  لخطــة  وفقــًا 
تطويــر  فــي  التوســع  إلــى  تهــدف  التــي  للشــركة 
الفنادق والمجمعات الســكنية الراقية، يتم دراســة 
مشــروع مجمــع الهــدا الســكني والــذي ســيتكون 
مــن )157 شــقة( ســكنية وســيقام علــى قطعــة 
أرض بمســاحة 19,889 متــر مربــع بحــي الهــدا فــي 
بمدينــة الريــاض علمــًا بأنــه ســيتم تمويــل المشــروع 
بتمويــل ذاتــي مــن الشــركة باإلضافــة إلــى الحصــول 
علــى تســهيات ائتمانيــة مــن البنــوك المصرفيــة.

حالة المشاريع بالنسبة لمراحل عملية 
التحكم باالستثمار

تحديث فندق ماريوت الرياض

تحديث فندق مكارم تبوك

إكساء داراق (المرحلة الثانية)

المشاريع المنجزة

تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل

تطوير فندق الرياض ماريوت
حي السفارات

وأجنحة ماريوت الفندقية
حي السفارات

تطوير داراق (المرحلة الثالثة)

تطوير داراق (المرحلة الرابعة)

مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

توسعة فندق مكارم تبوك

تطوير فندق الجبيل

مشاريع تحت الدراسة والتصميم
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توسعة فندق ومنتجع مكارم النخيل

تطوير سكن الموظفين (حي طويق)

تطوير سكن الموظفين (حي وادي لبن )

تطوير مجمع الهدا السكني



نــود التنويــه إلــى أنــه ال توجــد أدوات ديــن صــادرة 
ألي مــن الشــركات التابعــة أعــاه.

** األســتاذ عبدالرحمــن بــن عبداللــه الدحيــم نائــب 
الرئيــس التنفيــذي الســابق والــذي اســتقال بتاريــخ 

2014/12/1م.

3-2
االستثمارات

والمساهمات
االستراتيجية

وفقــًا لمــا تقــدم فقــد بلــغ عــدد الشــركات 
 10 التــي تســتثمر بهــا شــركة دور للضيافــة 
تــم  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شــركات 
داخــل  أنشــطتها  جميــع  وتــزاول  تأسيســها 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتتركــز أغراضهــا 
الفندقيــة والعقاريــة وذلــك  فــي األنشــطة 

التالــي: النحــو  علــى 

رأس المالالنشاط الرئيسي
(ريـــال)

المنشأة التابعة
للشركة

نسبة مساهمة
الشركة ( ٪ )

إجمالي إيرادات
الشركات لعام ٢٠١٤م

فندقي

فندقي - عقاري

فندقي

فندقي

تحت التصفيةفندقي - عقاري

فندقي - عقاري

عقاري

تسويق- ترويج-
عالقات عامة

األمن والسالمة

التشييد والبناء

165,600,000

59,250,000

27,300,000

100,000,000

 1,000,000

422,000,000

100,000

100,000

21,400,000

2,000,000

فندق مكارم أجياد بمكة

قرية مكارم النخيل بجدة

فندق مكارم بتبوك

فندق قصر الرياض بالرياض

عدد من المنشآت بمنطقة عسير

تحت الدراسة
في المدينة المنورة

-

-

-

-

99.44

98.73

97.14

40

50

1.65

95

99

50

25

81,431,106

31,515,880

18,182,832

لم يتم االنتهاء من إعداد
حساباتها الختامية

لم تبدأ بمزاولة نشاطها

لم تبدأ بمزاولة نشاطها

لم تبدأ بمزاولة نشاطها

تحت التصفية

شركة مكة
للفنادق المحدودة

شركة النخيل
للمناطق السياحية

شركة تبوك
للفنادق المحدودة

الشركة السعودية
للخدمات الفندقية

شركة المدينة
للفنادق المحدودة

الشركة الوطنية
للسياحة

شركة مكارم
المعرفة للضيافة

الشركة اإلعالمية
لخدمات التسويق

شركة المصدر األمني
المحدودة 

شركة جود العلياء
المحدودة 

الشركـــة

51,433,947

4142 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

1
الحصــص  اســتحوذت شــركة دور للضيافــة علــى 
المملوكــة لشــركة عبدالعزيــز العبداللــه الســليمان 
الســعودية  الشــركة  رأســمال  فــي  وإخوانــه 
للخدمــات الفندقيــة المحــدودة وعددهــا 1000 
حصــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا 15،000،000 ريــال، 
وبذلــك ارتفعــت ملكيــة الشــركة فــي رأس مــال 
مــن  الفندقيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة 
30% لتصبــح 40% مــن رأس مــال تلــك الشــركة.

الســعودية  الشــركة  مــال  رأس  لزيــادة  ونظــرًا 
الوقــت  فــي  حاجتهــا  عــن  الفندقيــة  للخدمــات 
مــال  رأس  تخفيــض  الشــركاء  قــرر  فقــد  الحالــي، 
الشــركة مــن 100 مليــون ريــال إلــى 70 مليــون ريــال 
إعــادة  تــم  المــال، وقــد  وبنســبة 30% مــن رأس 
مبلــغ التخفيــض إلــى الشــركاء، واســتلمت شــركة 
 12 البالــغ  التخفيــض  مــن  حصتهــا  للضيافــة  دور 

ريــال.  مليــون 

2
تم تأســيس شــركة المصدر األمني المحدودة )شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة بــرأس مــال قــدره 100,000 
ريــال مائــة ألــف ريــال بيــن كل مــن شــركة دور للضيافــة 
واألســتاذ/ عبدالرحمــن عبداللــه الدحيــم**، وقــد تــم 
توزيــع رأس المــال بيــن الشــركاء بنســبة 95% لشــركة 
عبداللــه  عبدالرحمــن  لألســتاذ/   %5 للضيافــة،  دور 
تقديــم  فــي  الشــركة  أغــراض  وتتلخــص  الدحيــم، 

خدمــات األمــن والســامة للشــركة ومنشــآتها.

3
المحــدودة  العليــاء  جــود  شــركة  تأســيس  تــم 
مــال  بــرأس  محــدودة(  مســؤولية  ذات  )شــركة 
قــدره 100,000 ريــال )مائــة ألــف ريــال( بيــن كل 
عبدالرحمــن  واألســتاذ  للضيافــة  دور  شــركة  مــن 
عبداللــه الدحيــم**، وقــد تــم توزيــع رأس المــال بيــن 
الشــركاء بنســبة 99% لشــركة دور للضيافــة، %1 
لألســتاذ عبدالرحمــن عبداللــه الدحيــم**، وتتلخــص 
الصيانــة  خدمــات  تقديــم  فــي  الشــركة  أغــراض 
المختلفــة. الشــركة  لمنشــآت  والبنــاء  والتشــغيل 

يبين ما يلي أبرز اســتثمارات الشــركة ومســاهماتها 
علــى  وذلــك  2014م  عــام  خــال  االســتراتيجية 

النحــو التالــي:



4344 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد
الــذي  التشــغيلي  النمــوذج  بتطبيــق  قمنــا 
إعــادة  خــال  مــن  االســتراتيجي  التوجــه  يعكــس 
هيكلــة اإلدارات وتقســيمها إلــى وحــدات عمــل 
اســتراتيجية وإدارات رئيســة مشــتركة، باإلضافــة 
المهــام  وتوضيــح  الوظائــف،  تحليــل  إلــى 
وتحديــد  منهــا،  لــكل  المطلوبــة  والمســؤوليات 
المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة المطلوبــة 
المطلوبــة  المهنيــة  و  الســلوكية  والكفــاءات 

وظيفــة. كل  لشــغل 

مسح الرضا الوظيفي
جميــع  علــى  الوظيفــي  للرضــا  مســح  عمــل  تــم 
المنشــآت والشــرائح الوظيفيــة بالشــركة وذلــك 
العمــل  ســوق  فــي  الشــركة  موقــع  لتحديــد 
المطلوبــة،  التحســين  مواضــع  علــى  والتعــرف 
بيئــة  افضــل  فــي مســابقة  االشــتراك  تــم  وقــد 
عمــل وحققــت الشــركة مركــزًا مرضيــًا خــال عــام 
2014م مــن بيــن الشــركات المشــاركة بالمملكــة 
إلــى  الشــركة  وستســعى  الســعودية،  العربيــة 
لتحقيــق مراكــز  والتحســين  التطويــر  مــن  المزيــد 

القريــب. المســتقبل  فــي  اللــه  بــإذن  متقدمــة 

بيئة العمل والثقافة المؤسسية
تــم  البشــرية  المــوارد  إدارة  مــن  مبــادرة  فــي 
البرنامــج  هــذا  ويــدور  )اهــًا(  برنامــج  تطويــر 
حــول الرســائل االســتراتيجية للشــركة واكتســاب 
المهــارات الازمــة لتحقيــق األهــداف الوظيفيــة 
بيئــة  تحســين  فــي  ودورهــا  االســتراتيجية 
الجديــدة  المؤسســية  ثقافاتنــا  وترســيخ  العمــل 

. لمكتســبة ا و

التوطين
الوطنيــة  الكــوادر  ببنــاء  توجهنــا  مــع  تماشــيًا 
وتأهيلهــا، قامــت الشــركة باســتقطاب العديد من  
إدارة  وقامــت  كمــا  المؤهلــة،  الوطنيــة  الكــوادر 
المــوارد البشــرية بتوقيــع اتفاقيــات مــع معاهــد 
تدريــب وطنيــة بالمجــال الفندقــي لاســتقطاب 
والتدريــب المنتهــي بالتوظيــف وتوقيــع اتفاقيــات 
شــركة  مــع  العمــل  رأس  علــى  للتدريــب  دعــم 
تكامــل القابضــة ممثلــة بصندوق الموارد البشــرية 
وتــم تكريــم الشــركة مــن قبــل معالــي وزيــر العمــل 
المهنــدس عــادل فقيــه علــى مشــاركة الشــركة 
فــي تدشــين برنامــج دروب وهــو أحــد مبــادرات 

صنــدوق المــوارد البشــرية لدعــم الســعودة.

4-2
الموارد
البشرية

الجهــود  مــن  العديــد  2014م  العــام  شــهد 
واإلنجــازات التــي اســتهدفت تنميــة وتطويــر 

المــوارد البشــرية، ومــن أهمهــا:

أتمتة عمليات الموارد البشرية
المؤسســية  المــوارد  إدارة  برنامــج  إطــاق  تــم 
احتســاب  برنامــج  وتطبيــق  الموظفيــن  لخدمــة 
األجــور اآللــي واإلجــازات وغيرهــا مــن متطلبــات 
الموظفيــن فــي الشــركة مثــل التعييــن والتدريــب.

إدارة و قياس األداء
األداء  وقيــاس  إدارة  نظــام  وتفعيــل  تطويــر  تــم 
المتميزيــن  الموظفيــن  علــى  التعــرف  يتــم  حتــى 
عليهــم،  والبنــاء  وتطويرهــم  لمكافآتهــم 
فــي  األداء  متوســطي  الموظفيــن  ولمســاعدة 
تطويــر أنفســهم مــن خــال إجــراء التقييــم بشــكل 
نصــف ســنوي  بنــاء علــى عامليــن رئيســين وهمــا:

1. التقييـم بنــاًء على األهــداف الـقـابـلــة للــقيــاس
    والمحددة بمدى زمني.

2. التقييم بناًء على الكفاءات السلوكية والمهنية
    والقيادية المحددة لكل وظيفة.

الحوافز والمكافآت
بتحفيــز  أساســي  بشــكل  نؤمــن  دور،  فــي 
جهودهــم  علــى  ومكافأتهــم  الموظفيــن، 
تطبيــق  اســتكملنا  حيــث  وتفانيهــم.  وإبداعهــم 
خطــط حوافــز تقــوم علــى ربــط المكافــآت بــاألداء 
وتحقيــق األهــداف، وكذلــك تحفيــز الموظفيــن 
الســعوديين للعمــل فــي مشــاريع الشــركة، ووضــع 
بــدالت مناســبة وتحفيزيــة، وذلــك لتتمكــن مــن 
االعتمــاد عليهــم فــي خطــط التنميــة والتوســع 

لمســتقبلية. ا

التدريب والتطوير
انطاقــًا مــن إيماننــا بأهميــة تأميــن العنصــر البشــري، 
نســعى دائمــًا لاســتثمار فــي عمليــات بنــاء القــدرات 
والتدريــب لرفــع كفــاءة كوادرنــا ليســهموا بدورهــم 
فــي تحقيــق خطــط الشــركة الطموحــة، حيــث تــم 
عقــد العديــد مــن الــدورات بمــا يزيــد عــن 15000 
ســاعة تدريبيــة فــي المهــارات العامــة وتدريــب اكثــر 
مــن 2000 ســاعة تدريبيــة تقنيــة متخصصة بالمجال 
المجــاالت  مــن  للعديــد  باإلضافــة  الفندقــي، 
والتخطيــط  المشــاريع،  كإدارة  للشــركة،  الهامــة 

االســتراتيجي، والقيــادة وبنــاء فــرق العمــل.

شراكة المعرفة
اســتكملنا فــي عــام 2014م توجهنــا فــي عقــد 
تبــادل  التــي تســهم فــي  ورش العمــل الداخليــة 
المعــارف والخبــرات وتتيــح الفرصــة لــكل موظــف 
لإطــاع علــى أنشــطة وخبــرات اإلدارات األخــرى، 
حيــث تــم عقــد 12 ورشــة عمــل خــال هــذا العــام 
بمجــال  العاقــة  ذات  المواضيــع  مختلــف  فــي 

عمــل الشــركة.

نظرة نحو المستقبل
نســعى خــال العــام القــادم لمزيــد مــن التطويــر 
فيمــا يتعلــق بأنظمــة وعمليــات المــوارد البشــرية 

ــادة كفاءتهــا. حيــث نطمــح إلــى مــا يلــي: وزي

• الوصـــول إلى نسبـــة توطيـــن قدرهـــا %35
• استكمـــال أتمتـــة عمليـــات الموارد البشريـــة 
   لعمليات التدريب وقياس األداء والتوظــيــف.
• تصميـــم وتطويـــر خطط المســـار الوظيفـــي، 
   وخطط اإلحال التعاقبـي للوظائــف الهامــة.

• تطويـــر خطط الحوافـــز والمـكـافــــآت بشكــل 
   أكبــر لتتناســـب مع المجموعـــات الوظيفيـــة.
• استـكمـــال الـتــدريـــب والتــطــويـــر فـي شـتـــى 

   المجاالت ذات العاقة.

21%

995

152,9
ألف ريــال

24%

995

172,4
ألف ريــال

السعودة

عدد الموظفين

معدل
اإلنتاجية للفرد
باالعتماد على إجمالي الربح

2014 2013
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المسؤولية
االجتماعية

برنامج األسر المنتجة
قمنــا بتنظيــم معــرض لألســر المنتجــة فــي مدينــة 
الريــاض بالتعــاون مــع وكالــة الشــؤون اإلجتماعيــة 
فــي حديقــة الوطــن الترفيهيــة، حيــث تــم مشــاركة 
أكثــر مــن 26 أســرة منتجــة بحضــور أكثــر مــن 10 
فــي  المعــرض  إقامــة  فتــرة  خــال  زائــر  آالف 

العشــرين مــن شــهر مــارس لعــام 2014م. 

برنامج التبرع باألثاث

فــي إطــار دعمنــا للجمعيــات الخيريــة، قمنــا بالتبــرع 
بأثــاث فنــدق ومنتجــع مــكارم النخيــل فــي مدينــة 
جــدة وذلــك خــال مشــروع التجديــد والتحســين 

للفنــدق والمنتجــع.

التبرع بالدم
قــام فريــق عمــل المركــز الرئيســي بحملــة للتبــرع 
الملــك فيصــل  مــع مستشــفى  بالتعــاون  بالــدم 

التخصصــي.

برنامج تفطير الصائم
العــام،  هــذا  مــن  المبــارك  رمضــان  شــهر  خــال 
أقمنــا برنامــج تفطيــر الصائــم بالتعــاون مــع إدارة 
خــال  مــن  وذلــك  الدولــي،  خالــد  الملــك  مطــار 
وقــت  قبــل  للمســافرين  معلبــة  وجبــات  تقديــم 
اإلفطــار، حيــث تــم توزيــع أكثــر مــن 13 ألــف وجبــة 

فريــق عملنــا. مــن  70 متطــوع  وبمشــاركة 
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بصفتنــا شــركة وطنيــة رائــدة فــي قطــاع الضيافــة 
الجديــدة،  مــع هويتنــا  وانســجامًا  المملكــة،  فــي 
فإننــا نولــي أهميــة قصوى لمســاهمتنا االجتماعية 
نضــع  حيــث  المحيطــة،  والبيئــة  المجتمــع  تجــاه 
تحقيــق  فــي  تعزيــز دورنــا  أولوياتنــا  فــي مقدمــة 
التطلعــات الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع. حيــث أن 
الشــركة ملتزمــة منــذ نشــأتها بتدعيــم دورهــا فــي 
خدمــة المجتمــع وتســعى وبشــكل مســتمر إلــى 
تطويــر البرامــج االجتماعيــة بحيــث تكــون متناغمــة 
ومتماشــية مــع روح هويــة الشــركة ومــع التطــورات 
التــي يشــهدها المجتمــع فــي كافــة النواحــي ســواء 
اقتصاديــة أو علميــة أو اجتماعيــة، والمبــادرة إلــى 
ابتــكار أفــكار خاقــة وجديــدة يكــون لهــا األثــر النافــع 
والمنعكــس علــى الحيــاة االجتماعيــة. وفــي هــذا 
اإلطــار، فقــد عملــت الشــركة علــى تطويــر الئحــة 
مــن  أوضحــت  االجتماعيــة  الشــركة  لمســاهمة 
خالهــا الجوانــب التنظيميــة المتعلقــة بمــا يشــمل 
االجتماعيــة  للمســؤولية  داخليــة  لجنــة  تشــكيل 
تعنــى بتنفيــذ سياســة وخطــط الشــركة المتعلقــة 
عــن  بمســاهمتها االجتماعيــة، وتكــون مســؤولة 
وضــع خطــط وبرامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي 
يحــب أن تتبناهــا الشــركة وتشــرف علــى تطبيقهــا، 
باإلضافــة إلــى الميزانيــة التقديريــة وآليــة مســاهمة 

منشــآت الشــركة.  

وتعمــل لجنــة المســؤولية االجتماعيــة حاليــًا علــى 
تطويــر برامــج دور للمســؤولية االجتماعيــة لعــام 
2015م بمــا يتماشــى مــع هويــة الشــركة الجديــدة 
وأهدافهــا االســتراتيجية. فــي ذات الســياق، فقــد 
واصلــت الشــركة خــال عــام 2014م تنفيــذ العديد 
المســؤولية  وأنشــطة  ومبــادرات  برامــج  مــن 
االجتماعيــة وفيمــا يلــي ملخــص ألبــرز االنجــازات 

فــي هــذا المجــال:

130010,000
زائــــروجبــة افطار صائم

7026
اســرةمــتــطـــوع

إحدا المشاركات في معرض األسر المنتجة موظفوا الشركة من مختلف اإلدارات يشاركون في توزيع وجبات تفطير الصائمين
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479,548,401
ريال إجمالي إيرادات النشاط

%11

92,525,027
نسبة زيادة اإليرادات

ريال الربح التشغيلي لعام 2014م

البيانات المالية
ونتائج األعمال

الختاميــة  الماليــة  النتائــج  اإلدارة  مجلــس  أقــر 
للشــركة والتــي عكســت تســجيل الشــركة ارتفاعــًا 
الرئيســية للشــركة حيــث  إيــرادات األنشــطة  فــي 
بلــغ إجمالــي إيــرادات النشــاط 479,548,401 ريــال 
بزيــادة قدرهــا 47,110,379 ريــال وبنســبة %11 
عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق 2013م. 

وقــد ارتفــع إجمالــي ربــح التشــغيل، وذلــك نتيجــة 
مثــل  الشــركة  منشــآت  معظــم  تشــغيل  لتحســن 
مــن  االنتهــاء  بســبب  الريــاض  ماريــوت  فنــدق 
تجديــدات الفنــدق، وفنــدق مــكارم أجيــاد مكــة نظرًا 
لتحســن إيــرادات موســم العمــرة والحــج، ومشــروع 

بــازا.   والتخصصــي  داراق، 

2014م  لعــام  التشــغيلي  الربــح  صافــي  وبلــغ 
92,525,027 ريــال بانخفــاض قــدره 38,647,491 
بقيمــة  العــام  تأثــر حســابات  بســبب  وذلــك  ريــال، 
انخفــاض األصــول الثابتــة لحديقــة الروضــة وحديقــة 
الوطــن بمبلــغ 50,749,560 ريــال بعــد قــرار مجلــس 
وباســتبعاد  الترفيــه،  قطــاع  مــن  بالخــروج  اإلدارة 
ذلــك األثــر، ياحــظ تحســن الربــح التشــغيلي للنشــاط 
بنســبة 9% عــن العــام الســابق 2013م. كمــا بلــغ 
األقليــة  وحصــة  الــزكاة  بعــد  العــام  ربــح  صافــي 
103,767,019 ريــال بانخفــاض قــدره 39,253,636 
ــال وبنســبة 27.5% عــن العــام الســابق 2013م. ري

كمــا تــم بيــع المجمــع الســكني الكائــن بحــي المعــذر 
بمدينــة الريــاض والمكــون مــن 73 وحــدة ســكنية 
للشــركة  تحقــق  وقــد  ريــال،  مليــون   100 بقيمــة 
مــن عمليــة البيــع ربحــًا قــدره 14.5 مليــون ريــال تــم 
إدراجــه ضمــن القوائــم الماليــة للشــركة للربــع الثانــي 

مــن عــام 2014م. 

1-3
قائمة الدخل

يوضح الجدول التالي تحليا ا لبنود قائمة الدخل مقارنة بالعام السابق 2013 م.

إيرادات النشاط

تكلفة النشاط

مجمل ربح النشاط

مصروفات عمومية
وإدارية

انخفاض في قيمة األصول 

إيرادات استثمارات في
شركات مستثمر بها

الربح التشغيلي

إيرادات أخرى

مخصص الزكاة

نسبة التغيير (٪)التغيير2013م2014م

10.9

(7.1)

18.9

(53)

(100) 

(41.7)

(25.2)

(21.4)

(29.5)

4.7

صافي الربح قبل حقوق
الملكية غير المسيطرة

صافي حقوق الملكية
غير المسيطرة

432,438,022

(294,054,811)

138,383,211

(19,113,807)

-

11,903,114

149,964,972

(6,630,165)

131,172,518

18,792,454

143,334,807

(314,152)

47,110,379

(20,906,609)

26,203,770

(10,158,286)

(49,733,029)

(4,959,946)

(37,772,871)

(1,421,404)

(38,647,491)

874,620

(39,194,275)

(59,361)

479,548,401

(314,961,420)

164,586,981

(29,272,093)

(49,733,029)

6,943,168

112,192,101

(8,051,569)

92,525,027

19,667,074

104,140,532

(373,513)

(27.3)

(18.9)

(39,253,636)143,020,655الصافي  103,767,019(27.5)

البيان (ريال سعودي)

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة
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النتائج المالية

لخمس سنوات سابقة
)1(: قائمة الدخل لخمس سنوات سابقة

281,034,970358,032,978396,103,132432,438,022

(156,269,826)(201,012,272)(235,080,031)(294,054,811)

124,765,144

(14,582,570)

161,023,101138,383,211

*0(16,999,535)(19,113,807)

-0--

0

142,438,136

5,986,23411,903,114

124,765,144

16,751,215

150,009,800131,172,518

4,235,765

159,189,351

**57,768,26418,792,454

129,000,909

(5,275,513)

207,778,064149,964,972

(4,690,410)(8,010,540)(6,630,165)

479,548,401

(314,961,420)

164,586,981

(29,272,093)

(49,733,029)

6,943,168

92,525,027

19,667,074

112,192,101

(8,051,569)

2014م2013م2012م2011م2010م

إيرادات النشاط

مصاريف النشاط

مجمل ربح النشاط

البيان (ريال سعودي)

انخفاض قيمة األصول 

إيرادات استثمارات في
شركات مستثمر بها

الربح التشغيلي

إيرادات أخرى

مخصص الزكاة

حصة األقلية في 
أرباح شركات شقيقة

الصافي

صافي الربح قبل زكاة
الشركات وحصة األقلية

مصروفات عمومية
وإدارية

(1,572,460)(545,361)(898,090)(314,152)

122,738,039153,368,477198,869,434143,020,655

(373,513)

103,767,019

0

157,020,706

*اعتبارًا من عام 2011م تم فصل المصاريف العمومية واإلدارية في بند مستقل. 
** تتضمن اإليرادات األخرى لعام 2012م أرباح بيع أرض الشركة في المنطقة الشرقية البالغة )56( مليون ريال 

توضح قائمة الدخل أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة:
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النتائج المالية

لخمس سنوات سابقة

4-3
األنشطة الرئيسية

المساهمة في اإليرادات

يمثل الجدول بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة:

3-3
القروض

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

أســهمت األنشــطة الرئيســية للشــركة بشــكل فعــال فــي نتائــج الشــركة لعــام 
2014م مقارنــة بعــام 2013م ويوضــح الجــدول أدنــاه نســبة مســاهمة كل نشــاط 

فــي ايــرادات النشــاط.

31

246,309,239235,206,127297,541,104306,077,845

464,361,206456,655,231206,661,254264,986,456

1,175,607,7881,269,810,2471,543,489,5761,535,318,009

1,886,278,2331,961,671,6052,047,691,9352,106,382,310

144,006,032179,928,342197,293,871178,227,829

60,903,62157,722,66454,257,632123,294,543

18,450,38717,450,3227,083,9943,650,768

1,662,918,1931,706,570,2771,789,056,4381,801,209,170

1,886,278,2331,961,671,6052,047,691,9352,106,382,310

%88 % 86% 87% 85,5

406,679,642

303,608,286

1,424,467,385

2,134,755,313

207,271,979

144,251,943

3,961,227

1,779,270,164

2,134,755,313

% 83

2014م2013م2012م2011م2010م

إجمالي 
الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات
غير المتداولة

صافي
الموجودات الثابتة

إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات
المتداولة

إجمالي المطلوبات
غير المتداولة

حقوق األقلية
في الشركات الشقيقة

إجمالي 
حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

نسبة حقوق
المساهمين إلى األصول 

البيان (ريال سعودي)

يوضح الجدول التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية )ريال سعودي(:  

31

1,779,270,164(21,939,006)(1.21)

حقوق المساهمين
(ريال سعودي)

نسبة التغير (٪)الزيادة (النقص)

2014

2013

2012

2011

2010

12,152,7320.68 1,801,209,170

82,486,1614.8 1,789,056,438

43,652,0842.6 1,706,570,277

(38,261,692) 1,662,918,193

العام 

(2.6)

32

80,000,00080,000,000

إجمالي
 مبلغ القرض

إجمالي 
المسدد

إجمالي الدفعات
 المستلمة من القرض

المستلم من القرض
خالل العام

الرصيد بنهاية
عام 2014

الدفعات المستحقة
السداد خالل
عام 2015م 

إجمالي الدفعات
 المسددة من القرض

 خالل عام 2014

قروض
حكومية

قروض من
بنوك محلية

(مرابحة إسالمية)

اإلجمالي

99,887,138 577,700,000

179,887,178

6,785,71468,214,28711,785,713
سيتم اإلنتهاء من 

السداد بنهاية عام 1438ه.

سيتم سداد القرض على
دفعات خالل فترة زمنية تتراوح

 من 7-10 سنوات اعتبارًا من
عام 2015م

32,212,70899,887,1384,664,727 ــ

32,212,7086,785,71468,214,287111,672,85111,450,440 657,700,000

إيضاحالبيان

6,785,713ـ

32

% 82

النسبة إلجمالي إيرادات عام ٢٠١٤م

ملكية النشاط الفندقي 

اإلدارة والتشغيل

13 %ملكية النشاط العقاري

% 5

البيان

5354 شركة دور للضيافة التقرير السنوي

)2(: بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة

)3(: بيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة
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التحليل الجغرافي لإيرادات

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

33

375,607,206

النسبةالمبلغ (ريال)

منطقة الرياض

113,864,972منطقة مكة المكرمة

18,102,426

البيان

منطــقـــة تــبـــــوك

507,574,604اإلجمـــــــالـــــــــي

% 74

% 22

% 4

% 100

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

تخضــع الشــركة وشــركاتها الشــقيقة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتقوم 
بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل فــي نهايــة كل ســنة وبعــد مراجعتهــا مــن قبــل 

المحاســب القانونــي، وقــد بلــغ مخصــص الــزكاة للشــركة وشــركاتها الشــقيقة فــي عــام 2014م 8.051.569 ريــال.

34

247,730

المستحق بنهاية العام

اشتراكات التأمينات االجتماعية

6,752,390إيجارات

البيان

5556 شركة دور للضيافة التقرير السنوي
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المدفوعات النظامية المستحقة

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

74% 

22% 

منطقة 
مـــكــــة
منطقة 
مـــكــــة

منطقة 
الريـاض

منطقة 
الريـاض

منطقة 
تبـــــوك
منطقة 
تبـــــوك

375,629,640375,607,206

18,102,426

113,864,972113,864,972

18,102,426

507,574,604
اإلجمـالــي

4% 
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سياسات

توزيع األرباح
تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة وفقــًا لمــا نصــت عليــه 
المــادة 42 مــن نظامهــا األساســي وذلــك علــى 

النحــو التالــي:

• تــجــنــب الــزكــاة الــمــفــروضــة شــرعـــًا.

• يـجـنــــب 10% من األربـــــاح الـصـافــيــــة لـتــكــويــن 
العامــة  للجمعيــة  ويجــوز  نظامــي،  احتياطــي 
بلــغ  متــى  التجنيــب  هــذا  وقــف  العاديــة 
االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال، علمــًا بــأن 
رصيــد االحتياطــي قــد بلــغ 50%  مــن رأس المــال.

• تـجـنـب كذلـك 5% من األربـاح الصـافـيــة لتـكويــن
الصيانــة  ألعمــال  يخصــص  اتفاقــي  احتياطــي 
اإلدارة،  مجلــس  يحددهــا  التــي  واألغــراض 
بلــغ  متــى  التجنيــب  هــذا  وقــف  ويجــوز 
االحتياطــي المذكــور ُعشــر رأس المــال، علمــًا 
بــأن رصيــد هــذا االحتياطــي بلــغ أكثــر مــن %10 

المــال. رأس  مــن 

• يــــوزع من الـبــــاقــــي بـــعــــد ذلـك دفـعـــة أولى 
   للـمـســــاهمــيــــن تـعــــادل 5% من رأس الـمــــال.

• يخصص بعد ما تقدم نسبـة من الباقي لـمـكافـأة 
مجلــس اإلدارة بمقــدار تســمح بــه التعليمــات 
ويــوزع  المختصــة،  الجهــات  مــن  الصــادرة 
المتبقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين جزئيــًا 
أو كليــًا كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل 

القادمــة. لألعــوام 

مــع  التجــاوب  علــى  الشــركة  حــرص  مــن  انطاقــًا 
مجزيــة  عوائــد  وتحقيــق  المســاهمين  تطلعــات 
لهــم، وفــي ضــوء التوســع الجيــد والنمــو المتواصــل 
مجلــس  قــرر  فقــد  وإيراداتهــا،  الشــركة  ألعمــال 
النصــف  عــن  للمســاهمين  أربــاح  توزيــع  اإلدارة 
األول مــن عــام 2014م بواقــع 50 هللــة للســهم 
الواحــد، وبمبلــغ إجمالــي وقــدره 50 مليــون ريــال. 
كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد 
للمســاهمين  أربــاح  بتوزيــع  2015/2/19م  بتاريــخ 
النصــف  عــن  الواحــد  للســهم  هللــة   70 بواقــع 
قــدره  إجمالــي  2014م وبمبلــغ  عــام  مــن  الثانــي 
األربــاح  إجمالــي  يصبــح  وبذلــك  ريــال،  مليــون   70
120 مليــون  2014م  المقتــرح توزيعهــا عــن عــام 
وذلــك  المــال  رأس  مــن   %12 وبنســبة  ريــال 
العامــة  الجمعيــة  موافقــة  علــى  الحصــول  بعــد 
للمســاهمين حســب التاريــخ الــذي ســيتم اإلعــان 

تــداول.  عنــه علــى موقــع 

األربــاح  عــن  ملخصــًا  التالــي  الجــدول  يوضــح 
الخمــس  الســنوات  خــال  المحققــة  الصافيــة 

النقديــة:  والتوزيعــات  الماضيــة 
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النسبة المئوية

العام 

2010

20

40

60

80

100

2011201220132014

% 115

% 84

% 84

نسبة التوزيع إلى رأس المال نسبة التوزيع النقدي إلى صافي الربح 

% 75

% 67

%15 %15%15%12%12

103,767,019120,000,000

صافي الربح
(ريال سعودي)

التوزيعات النقدية
(ريال سعودي)

نسبة التوزيع النقدي
 إلى صافي الربح 

نسبة التوزيع
 إلى رأس المال 

2014

2013

2012

2011

2010

120,000,000% 84

% 115% 12

143,020,655% 12

150,000,000% 75 198,869,434% 15

103,509,146% 67 153,368,477% 15

103,509,146 122,738,039% 15

العام 

% 84
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المخاطر

الشــركة  تواجــه  قــد  التــي  المحتملــة  المخاطــر  تتمثــل 
يلــي: فيمــا 

المخاطــر فــإن إدارة الشــركة تعمــل علــى الحصــول 
الســوق  فــي  المتاحــة  الشــروط  أفضــل  علــى 
للتســهيات االئتمانيــة، كمــا أنهــا تقــوم بمراجعــة 
المصرفــي  بالســوق  الســائدة  الفائــدة  أســعار 
بصــورة دوريــة واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن 
أي مخاطــر قــد تترتــب عــن تغيــر أســعار الفائــدة.

مخاطر السيولة 
توفيــر  علــى  الشــركة  عــدم مقــدرة  هــي مخاطــر 
المتعلقــة  بالتزاماتهــا  للوفــاء  الازمــة  األمــوال 
الســيولة  مخاطــر  تنتــج  حيــث  الماليــة.  بــاألدوات 
عنــد عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة 
مخاطــر  وتــدار  العادلــة.  قيمتــه  يقــارب  وبمبلــغ 
مــن  للتأكــد  بانتظــام  بمراقبتهــا  وذلــك  الســيولة 
توفــر الســيولة الكافيــة مــن خــال متابعــة جــداول 
العمــاء  مــن  للمســتحقات  المتوقــع  التحصيــل 
وكذلــك أدوات التمويــل البنكــي المتاحــة للشــركة 

حلولهــا. حيــن  المســتقبلية  بالتزاماتهــا  للوفــاء 

المتعلــق بالعمــاء محــدود ألن معظــم تعامــات 
الشــركة تتركــز مــع عمــاء ذات مراكــز ماليــة قويــة، 
وتقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة ومتابعــة أرصــدة 
العمــاء لتقليــل أي مخاطــر ائتمــان مرتبطــة بهــا 
الزمــة  إجــراءات  أي  واتخــاذ  تحصيلهــا  ومتابعــة 

بشــأنها لحفــظ حقــوق الشــركة.

مخاطر العمالت 
لألصــول  الماليــة  القيمــة  تذبــذب  فــي  تتمثــل 
بالعمــات األجنبيــة، ونظــرًا  الماليــة  وااللتزامــات 
تتــم  للشــركة  الجوهريــة  المعامــات  جميــع  ألن 
بالريــال الســعودي فــإن مخاطــر العمــات وأســعار 
الصــرف التــي تتعــرض لهــا الشــركة محــدودة جــدًا.

مخاطر سعر الفائدة 
الفائــدة علــى مديونيــة  تتمثــل فــي تغيــر أســعار 
أرصــدة  فــي  تتمثــل  والتــي  للبنــوك  الشــركة 
القــروض والتســهيات االئتمانيــة وللحــد مــن هذه 

• طبيعــــة استثمــــارات الشركــــة  تستغــــرق فتـــــرة 
وحتــى  بالمشــروع  التفكيــر  مــن  بــدءًا  طويلــة 
اكتمــال تنفيــذه وحصــول الشــركة علــى العائــد 
مــن ذلــك االســتثمار، ومــن المحتمــل أن تتغيــر 
وبالتالــي  الفتــرة  تلــك  خــال  الســوق  ســمات 
مســتجدات  متابعــة  علــى  الشــركة  تحــرص 

أســرع. بشــكل  التجــاري معهــا  الســوق 

مخاطــر االئـتـمــان
هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف 
بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة حيــن اســتحقاقها ممــا 
يتســبب فــي خســائر ماليــة للطــرف اآلخــر. حيــث أن 
الموجــودات الماليــة التــي مــن المحتمــل تعرضهــا 
رئيســي  بشــكل  تتكــون  االئتمــان  لتركيــز مخاطــر 
مــن النقــد لــدى البنــوك والعمــاء، ويتــم إيــداع 
النقديــة التــي تمتلكهــا الشــركة فــي بنــوك محليــة 
مخاطــر  فــإن  لــذا  جيــد  ائتمانــي  تصنيــف  ذات 
االئتمــان  خطــر  فــإن  كذلــك  محــدودة  االئتمــان 

مخاطر السوق وطبيعة
نـشــاط الـعمل

والمخاطــر  المحتملــة  الســوقية  المخاطــر  تتمثــل 
ــا يلــي: ــة فيمــ ــل الشركــ ــاط عمــ ــة بنشــ المــتــعــلــقــ

• من المحتمل أن تتأثر منشـآت الشركـة الفندقـيــة 
انخفــاض نســبة االشــغال  الريــاض بســبب  فــي 
نظــرًا لزيــادة العــرض بعــد اســتكمال المشــاريع 
الفندقيــة الجديــدة فــي مدينــة الريــاض والتــي 
مــن المتوقــع تنفيذهــا خــال الفتــرة القادمــة، 
ومــا يقلــل هــذه المخاطــرة توقــع زيــادة عــدد 
مواقــع  تميــز  إلــى  باإلضافــة  للمدينــة  الــزوار 

الشــركة.  فنــادق  وتجهيــزات 

• تأثر موسم الحج والعمرة بظروف اقتصاديـة أو 
أخــر  ســبب  أو ألي  خارجيــة  تنظيميــة  عوامـــل 
ممــا قــد يؤثــر علــى تشــغيل منشــآت الشــركة 
هــذه  مــن  يقلــل  وممــا  المكرمــة  مكــة  فــي 
المخاطــرة ويحــد مــن أيــة تقلبــات كبيــرة فــي 
والتوزيــع  الشــركة  نشــاط  تنــوع  الشــأن  هــذا 

المملكــة.  داخــل  الســتثماراتها  الجغرافــي 
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اإلفصاح
والشفافية

1-4
الحوكمة

2-4
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

انطاقــًا مــن حرصنــا علــى عاقتنــا مــع مســاهمينا 
وأصحــاب  المســتثمرين  وكافــة  وشــركائنا 
المصالــح، وإيمانــًا بأهميــة اإلفصــاح والشــفافية 
والتزامــًا منــا بذلــك، فيســرنا أن نســرد لكــم أهــم 
تــم  والتــي  الماليــة  النتائــج  بجانــب  اإلفصاحــات، 
إيضاحهــا فــي مــا ســبق، بحســب الئحــة حوكمــة 
الماليــة  الســوق  هيئــة  مــن  الصــادرة  الشــركات 
ذات  األخــرى  واألنظمــة  الموقــرة  الســعودية 

يلــي: العاقــة وهــي كمــا 

تطبــق الشــركة الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 
مــن هيئــة الســوق الماليــة فيمــا عــدا اســتخدام 
أعضــاء  اختيــار  عنــد  التراكمــي  التصويــت  طريقــة 
مجلــس اإلدارة لعــدم موافقــة الجمعيــة العامــة 

للمســاهمين علــى ذلــك. 

يتألف مجلس إدارة الشركة من:

* تلقــت الشــركة طلــب المؤسســة العامــة للتقاعــد 
تعييــن األســتاذ/ طــال بــن عبدالمحســن المافــخ 
كعضــو )مســتقل( فــي مجلــس اإلدارة بــداًل عــن 
)مســتقل(  الحمــدان  علــي  بــن  مســفر  األســتاذ/ 
نظــرًا النتهــاء عملــه بالمؤسســة إلحالتــه للتقاعــد، 
اســتكمااًل  2015/01/01م  مــن  اعتبــارًا  وذلــك 

للــدورة التــي تنتهــي فــي 2015/12/31م.
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١. بنك الرياض
٢. شركة إسمنت العربية

٣. شركة سابك
٤. شركة الوطنية للرعاية الطبية

صفة العضوية
عدد األسهم التي يمتلكها

 (العضو أو الجهة التي يمثلها)
 في شركة دور للضيافة

نسبة التملك في
 بداية العام (٪)

نسبة التملك
في نهاية العام (٪)

العضوية في الشركات
المساهمة األخرى

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

بنك البالدمستقل

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

 مستقل

1,4490.001

1,449

16,628,458

1,743,215

1000

6,540,591

1000

1,485

1,100

 0.001

0.001 0.001

16.6

1.7

0.001

6.5

0.001

0.001

0.001

16.6

1.7

0.001

6.5

0.001

0.001

0.001

الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية

 والمستلزمات الطبية

-

مجموعة صافوال

شركة الحسن غازي شاكر

١. مجموعة صافوال
٢. جرير
٣. دلة

االسـم

المهندس 
عبدالله بن محمد العيسـى

الدكتور 
صالــح بن عـلـي الهذلــول

األستاذ
علي بن إبراهيم العجالن

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

األستاذ
مسفر بن علي الحمدان*

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

األستاذ 
ناصـر بن محمد السبيعي

األستاذ 
عبدالله بن محمد العبدالجبار

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

األستاذ 
بـدر بن عبدالله العيسى

األستاذ
فهد بن عبدالله القاسم

األستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب

-

-

شركة دور للضيافة التقرير السنوي



ال توجــد أي عقــود جديــدة كانــت الشــركة طرفــًا 
فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس 
اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو 
أي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم باســتثناء مــا 

يلــي: 

• عقود إدارة وتشغيل مــدتها 10 سنوات لمجمع
القــرى  أم  مــكارم  وفنــدق  األندلــس  ريزدنــس 
وفنــدق مــكارم البيــت ومجمــع ريزدنــس الروضــة 
الياســمين  دور  ومجمــع  بــدر،  الجزيــرة  ومجمــع 
الســكني والمملوكــة لشــركة أصيلــة لاســتثمار، 
والتــي مــن ضمــن إدارتهــا كل مــن رئيــس مجلــس 
ــن محمــد العيســى  ــه ب اإلدارة المهنــدس عبدالل
وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ بــدر بــن عبداللــه 

العيســى.

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

لــكل منشــأة.  التشــغيل 

وقــد حصلــت الشــركة علــى أتعــاب بمــا مجموعــه 
3,349,038 ريــال ريــال لقــاء إدارة وتشــغيل تلــك 

المنشــآت خــال العــام 2014م.

• حيث إن شركــة ماســك الــقــابــضــة وشــركــة 
عبداللــه بــن محمــد العيســى وأوالده مــن 
للضيافــة،  دور  شــركة  مســاهمي  ضمــن 
الســوق  هيئــة  تعليمــات  مــع  وتماشــيًا 
الماليــة، فإنــه ينبغــي التنبيــه أن المهنــدس 
عبداللــه بــن محمــد العيســى ) رئيس مجلس 
اإلدارة( و األســتاذ  بدر بن عبدالله العيســى 
)عضــو مجلــس االدارة ( لهمــا مصلحــة مــع 
مــن  كًا  أن  القابضــة. كمــا  شــركة ماســك 
العيســى  محمــد  بــن  عبداللــه  المهنــدس 
ــه العيســى )عضــو  ــن عبدالل ــدر ب واألســتاذ ب
مجلــس اإلدارة( لهمــا مصلحــة مــع شــركة 

العيســى وأوالده. بــن محمــد  عبداللــه 

ملكيــة  فــي  التغيــر  أدنــاه  البيــان  ويوضــح 
األســهم لتلــك الشــركات خــال عــام 2014م.

• ال تــوجــــد أســهــم تــمــتــلــكـــهــــا زوجــات أعــــضــــاء 
مجلــس اإلدارة وأوالدهــم القصــر فــي الشــركة. 
كمــا ال توجــد أســهم يمتلكهــا ممثلــو الجهــات 
وزوجاتهــم  اإلدارة  مجلــس  فــي  االعتباريــة 

القصــر. وأوالدهــم 

• ال توجد أسهم يمتلكهـا كبار التنفيذيين العاملين
بالشــركة أو زوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فيمــا 
عــدا 1,249 ســهمًا يمتلكهــا الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة الدكتــور بــدر بــن حمــود البــدر، كمــا ال 
ــة  ــاب فــي فئ توجــد أي مصلحــة أو حقــوق اكتت
تعــود  التصويــت  فــي  األحقيــة  ذات  األســهم 
ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن 
أســهم  فــي  القصــر  وأوالدهــم  وزوجاتهــم 
الشــركات  مــن  أي  أو  للشــركة  ديــن  أدوات  أو 

التابعــة لهــا.

• يـمـتـلـك األسـتـاذ عبـدالـرحـمـن عـبـدالله الـدحيــم
نائــب الرئيــس التنفيــذي الســابق والــذي قــدم 
نســبته  مــا  2014/12/1م  بتاريــخ  اســتقالته 
األمنــي  المصــدر  شــركة  مــال  رأس  مــن   %5
المحــدودة، وتمتلــك شــركة دور للضيافــة نســبة 
95% مــن رأس مــال تلــك الشــركة، كمــا يمتلــك 
شــركة  مــال  رأس  مــن   %1 نســبة  ســعادته 
جــود العليــاء المحــدودة، وتمتلــك شــركة دور 
للضيافــة 99% مــن رأســمال تلــك الشــركة، وال 
توجــد معامــات بيــن الشــركة وتلــك الشــركات 
حتــى تاريخــه وذلــك نظــرًا لعــدم بــدء نشــاط أي 

مــن تلــك الشــركات حتــى تاريخــه. 

• عقد إدارة وتشغيــل مدتـــه 10 سنــوات لفندق 
محمــد  األســتاذ  لســعادة  والمملــوك  منــى 
المســاهمين  كبــار  أحــد  الغامــدي  إبراهيــم  بــن 
مــال  رأس  مــن   %5 نســبته  مــا  يملــك  والــذي 
الشــركة  حصلــت  وقــد  للضيافــة،  دور  شــركة 
خــال عــام 2014م علــى مبلــغ 658,692  ريــال 
للفنــدق.  والتشــغيل  اإلدارة  أتعــاب  عــن  عبــارة 

شركة ماسك القابضة

شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

عدد األسهم
 بداية العام

عدد األسهم
التغيرنهاية العام

27,143,784%3.1 26,315,809

28,982 28,982-

االسم

3-4
معامات مع
 أطراف ذات

عاقة
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ماليــة  غرامــة  فــرض  2014/02/05م  بتاريــخ  تــم 
هيئــة  مــن  الشــركة  علــى  ريــال   10,000 قدرهــا 
الســوق الماليــة لمخالفتهــا الفقــرة )د( مــن المــادة 
لعــدم  الشــركات  حوكمــة  الئحــة  مــن  العاشــرة 
واضحــة  وإجــراءات  ومعاييــر  سياســات  وضعهــا 
ومحــددة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ووضعهــا 
لهــا.  العامــة  الجمعيــة  إقــرار  بعــد  التنفيــذ  موضــع 
غرامــة  فــرض  2014/05/04م  بتاريــخ  تــم  كمــا 
ماليــة قدرهــا 20,000 ريــال علــى الشــركة مــن هيئــة 
الســوق الماليــة لمخالفتهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة 
والفقــرة  واإلدراج  التســجيل  قواعــد  مــن  األربعيــن 
الخاصــة  التعليمــات  مــن  )أ(  الفقــرة  مــن   )5( رقــم 

الشــركات. بإعانــات 

جــزاء  أو  أنــه ال يوجــد عقوبــة  إلــى  وتجــدر اإلشــارة 
أو قيــد احتياطــي علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق 
أو  تنظيميــة  أو  إشــرافية  أيــة جهــة  مــن  أو  الماليــة 

أخــرى. قضائيــة 

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 7 اجتماعات 
خال عام 2014م، ويوضح الجدول التالي سجل 

حضور األعضاء لهذه االجتماعات.

* تلقت الشــركة طلب المؤسســة العامة للتقاعد 
تعييــن األســتاذ طــال بــن عبدالمحســن المافــخ 
ــداًل عــن  كعضــو )مســتقل( فــي مجلــس اإلدارة ب
)مســتقل(  الحمــدان  علــي  بــن  األســتاذ/ مســفر 
نظــرًا النتهــاء عملــه بالمؤسســة إلحالتــه للتقاعــد، 
اســتكمااًل  2015/01/01م  مــن  اعتبــارًا  وذلــك 

للــدورة التــي تنتهــي فــي 2015/12/31م.

4-4
 الغرامات

والعقوبات

5-4
سجل حضور

 اجتماعات
 مجلس
اإلدارة

االجتماع
 األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

االجتماع
االجماليالسابع

7

7

7

7

7

7

7

7

7

االسم

المهندس 
عبدالله بن محمد العيسى

الدكتور
صالح بن علـي الهـذلول

األستاذ
علي بن إبراهيم العجالن

(ممثل صندوق االستثمارات العامة)

األستاذ
مسفر بن علي الحمدان

(ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)*

األستاذ
ناصـر بن محـمــد السـبيعي

األستاذ
عبدالله بن محمد العبدالجبار

(ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

األســتاذ
بـدر بن عبدالله العيـســى

األستاذ
فهد بن عبدالله القاسم

األستاذ
مصعب بن سليمان المهيدب
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يوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة خــال عــام 2014م لــكل مــن أعضــاء 
مجلــس اإلدارة )وســتة مــن عــدد كبــار التنفيذييــن( مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بمــا فيهــم 

2013/3/19م الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي وذلــك علــى النحــو التالــي: بتاريــخ  المنعقــد  اجتماعهــا  للمســاهمين فــي  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اعتمــدت 
ضوابــط عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وأســلوب عمــل اللجنــة وقــد عقــدت اللجنــة 3 اجتماعــات 

خــال عــام 2014م ورفعــت تقريرهــا لمجلــس اإلدارة وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن: أعضاء المجلس
غير التنفيذيين والمستقلين

كبار
التنفيذيين

*8,387,494

1,733,635

1,765,620

11,886,749

-

493,000

2,100,000

2,593,000

الرواتب والتعويضات

البدالت

المكافآت والحوافز

اإلجمالي

البيان (ريال سعودي)

*تتضمــن مبلــغ 3,434,250 ريــال عبــارة عــن مكافــأة نهايــة الخدمــة المصروفــة لســعادة نائــب الرئيــس 
التنفيــذي، والتــي احتســبت وفقــًا لعقــد العمــل المبــرم معــه ونظــام العمــل. 

• سعادة عضو مجلـس اإلدارة الدكتــور صالــح بــن
   علي الهذلول.

يقومون بالمتاجرة في بعض أوجه النشاط للشركة 
حوكمــة  الئحــة  مــن  الثامنــة  للمــادة  ووفقــًا 
الماليــة،  الســوق  هيئــة  مــن  الصــادرة  الشــركات 
مــن  بذلــك  ترخيــص  علــى  الحصــول  تــم  فقــد 
لمــدة  2014/3/30م  بتاريــخ  العامــة  الجمعيــة 
ســنة وســيتم عــرض ذلــك علــى الجمعيــة القادمــة 
الحوكمــة.  لائحــة  وفقــًا  لتجديــده  اللــه  بــإذن 

 3
حيث أن كًا من:

• صندوق االستثمارات العامة.
• سعادة عضو مجلـس اإلدارة األستاذ فهد بن 

   عبدالله القاسم.
• سعادة عضو مجلـس اإلدارة األستاذ مصعب 

   بن سليمان المهيدب.
فــي  ويرغبــون  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  هــم 
المتاجــرة فــي بعــض أوجــه نشــاط الشــركة وهــو 
مــا يتطلــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الجمعيــة 
للمــادة  وفقــًا  ســنة،  يجــدد كل  للشــركة  العامــة 
الصــادرة  الشــركات  حوكمــة  الئحــة  مــن  الثامنــة 
مــن هيئــة الســوق الماليــة، و ســيتم عــرض األمــر 
علــى الجمعيــة العامــة القادمــة بــإذن اللــه للنظــر 

إليــه. المشــار  الترخيــص  علــى  بالموافقــة 

• تـحـديـد جـوانـب الضـعـف والــقــوة فـي مــجــلــس 
مــع  يـتـفـــق  بـــما  معالجتهــا  واقتــراح  اإلدارة، 

الشــركة. مصلحــة 

• الــــتــــأكــــد بــــشــكــــل ســنــــوي مــن اســتــــقــالــيــة 
األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض 
مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

إدارة شــركة أخــرى.

• وضع سياسات واضـحة لتعويــضــات ومكــافـــآت
أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ويراعــى 
اســتخدام معاييــر  السياســات  تلــك  عنــد وضــع 

ترتبــط بــاألداء.

6-4
المكافآت والتعويضات
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مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
• التــوصــيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيــح لعــضــويــة

المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمدة، 
مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانته 

بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانة.

• الــمــراجـعــة السنويــة لاحـتـيــاجــات الــمــطـــلــوبــة 
مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة 
وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة 
ــد  ــة مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحدي لعضوي
الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال 

مجلــس اإلدارة.

• مــراجــعة هــيكـل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات
في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

لجنة الترشيحات والمكافآت

7-4
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

شركة دور للضيافة التقرير السنوي

 1
 215 رقــم  اجتماعــه  فــي  اإلدارة  مجلــس  قــرر 
مكافــأة  صــرف  2013/1/16م  بتاريــخ  المنعقــد 
ســنوية إضافيــة قدرهــا 200,000 ريــال لســعادة 
رئيــس مجلــس اإلدارة نظيــر جهــوده فــي خدمــة 
 50,000 قدرهــا  مقطوعــة  ومكافــأة  الشــركة. 
ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن 
غيــر أعضــاء المجلــس، وتصــرف هــذه المكافــآت 
مــن  الســنوية  الختاميــة  الحســابات  إقــرار  بعــد 

المســاهمين.  جمعيــة 

2
حيث أن كًا من:

• شركة أصيله لاستثمار والذين من ضـمـن إدارتـهـا 
المهنــدس  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  ســعادة 
مجلــس  وعضــو  العيســى  محمــد  بــن  عبداللــه 
عبداللــه  بــن  بــدر  األســتاذ  ســعادة  اإلدارة 

. لعيســى ا

• المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. 
• المؤسسة العامة للتقاعد.

• سعادة عضــو مجلــس اإلدارة األستــاذ ناصــر 
   بــن محمد السبيعي. 

االسم

المهندس عبدالله بن محمد العيسى

الدكتور صالح بن علي الهذلول

األستاذ مسفر بن علي الحمدان

األستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار

عدد مرات الحضورالمنصب

3

3

3

3

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا



االسم

شركة ماسك القابضة

صندوق االستثمارات العامة

الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي

األسهم المملوكة
نسبة التملكفي نهاية العام

%27.1

%16.6

%12

%6.5

27,143,784

16,628,458

12,001,449

%5

األسهم المملوكة
في بداية العام

26,315,109

16,628,458

12,828,675

6,540,591

5,000,000

التغيير
(٪)

3.1

-

(6.4)

-

- 5,000,000

6,540,591

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي:

• دراسـة الـقـوائـم الـمـالـيـة األولـيـة والسنـويـة قـبـل
الــرأي  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس  علــى  عـرضـهـــا 

شــأنها. فــي  والتوصيــة 

• دراسة السياسات المحاســبــيــة والــمــاليــة الــتــي
تتبناهــا الشــركة وأي تغييــر فــي هــذه السياســات 
إلبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها قبــل اعتمادهــا 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

• النظر في كفاءة تقدير الشركة للمخاطر المهـمـة
التــي قــد تتعــرض لهــا والخطــوات التــي اتخذتهــا 
إدارة الشــركة لمراقبــة ومواجهــة هــذه المخاطــر.

• دراســـة نظــــام الرقابــــة الداخليـــة ووضـــع تـقـريـر 
مكتــوب عــن رأيهــا وتوصياتهــا فــي شــأنه ورفعــه 

دوريــًا لمجلــس اإلدارة للتقريــر حــول فاعليتــه.

• التأكد من وجود آلية سليمة الستخدام مــوارد
الشــركة وأصولهــا بمــا يخــدم مصلحتهــا بأفضــل 
وجــه، والنظــر فــي كفــاءة اســتخدام الصاحيــة 

مــن قبــل منســوبي الشــركة.

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المراجع الخارجي
ترشــيح  بضوابــط  باالسترشــاد  أتعابــه  وتحديــد 
المراجــع الخارجــي المرفقــة بالضوابــط المنظمــة 
التوصيــة  المراجعــة، ويراعــى عنــد  لجنــة  لعمــل 

التأكــد مــن اســتقاليته. بالتعييــن 

لجنة االستثمارلجنـــة المراجعـــة

االسم

األستاذ علي بن إبراهيم العجـالن (عضو مجلس اإلدارة)

األستاذ مصعب بن سليمان المهيدب (عضو مجلس اإلدارة)

األستاذ إبراهيم بن سالم الرويـس

األستاذ عبدالرحمن بن صالح الخليفي

عدد مرات الحضورالمنصب

5

5

5

5

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

• دراسة الــتــقــاريــر والماحــظــات الــتــي يــقــدمــهــا 
القوائــم  علــى  للشــركة  الخارجــي  المراجــع 
ودراســة  بشــأنها  تــم  مــا  ومتابعــة  الماليــة 
الجهــات  تقدمهــا  التــي  والماحظــات  التقاريــر 
الرقابيــة الخارجيــة وإبــداء الــرأي حيالهــا، ومتابعــة 
اإلجــراءات المائمــة لمعالجــة الماحظــات التــي 

التقاريــر. هــذه  تضمنتهــا 

• االشراف على المراجعة الداخلية من 
التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ  أجــل 
األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا مجلــس 

اســتقاليتها. مــن  والتأكــد  اإلدارة 

• تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح 
لوظيفــة مديــر المراجعــة الداخليــة والمكافــآت 
لــه  المخصصــة  األخــرى  والمزايــا  والبــدالت 
بيــان  مــع  مائمــة  األكثــر  الشــخص  وترشــيح 
األســباب والنظــر فــي إنهــاء عمــل مديــر المراجعة 
الداخليــة ســواء بســبب االســتقالة أو العجــز أو 
اإلعفــاء ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه مــن توصيــات 

فــي هــذا الشــأن إلــى مجلــس اإلدارة.

• االستعانة كلما دعت الحاجة بمن تراه 
دراســات  أو  بأعمــال  للقيــام  مناســبًا  اللجنــة 
مهامهــا  تنفيــذ  فــي  تســاعدها  متخصصــة 

أتعابهــم. وتحديــد 
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قرر مجلس اإلدارة تشــكيل لجنة لاســتثمار  بناءًا على قرار 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم 214 بتاريــخ 2012/12/17م. 
عــام  خــال  اجتماعــات   8 االســتثمار  لجنــة  عقــدت  وقــد 
2014 م بحضــور كافــة أعضائهــا. ورفعــت تقريرهــا لمجلــس 

اإلدارة، وتتكــون اللجنــة مــن:

تتلخص مهام اللجنة بما يلي:

• التوصية بـأولـويـات االسـتـثـمـار للـشـركـة ووضـع
معايير ومقاييس االختيار للمشــاريع االســتثمارية 
والتوصيــة والعمــل علــى اعتمادهــا واقرارهــا مــن 

قبــل مجلــس اإلدارة.

• الـتــوصــيــة أو المـوافـقـة على فــرص االسـتـثـمـار 
وشــراء وبيــع الممتلــكات واألراضــي ضمــن حــدود 

أولويات االســتثمار.

• مراجعة خطط االستثمار للشركة، ورفع التوصيات
الازمة بشأنها.

• مراجعة وتقييم مدى فعاليـة وشـمـول ضـوابـط
لجنــة االســتثمار ســنويًا وطلــب موافقــة مجلــس 

اإلدارة علــى التغيــرات المقترحــة.

• القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجـلــس  
   اإلدارة.

االسم

األستاذ / ناصر بن محمد السبيعي

األستاذ / فهد بن عبدالله القاسم

األستاذ / بدر بن عبدالله العيسى

الدكتور / بدر بن حمود البدر

عدد مرات الحضورالمنصب

8

8

8

8

رئيسًا

عضوًا

عضوًا

عضوًا

شركة دور للضيافة التقرير السنوي
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يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 1
أنه تم إعداد ســجات الحســابات بالشــكل الصحيح 
وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا ووفقــًا 
لظــروف الشــركة، وبمــا يتفــق مــع نظــام الشــركات 
والنظــام األساســي للشــركة، والمعاييــر الصــادرة 
القانونيــن،  للمحاســبين  الســعودية  الهيئــة  مــن 
فيمــا عــدا تقييــم اســتثمارات الشــركة فــي شــركة 
مــكارم المعرفــة للضيافــة بطريقــة حقــوق الملكيــة 
للعــام المالــي 2014م نظــرًا لعــدم مزاولــة الشــركة 
نشــاطها. كمــا تعــذر ذلــك أيضــًا للشــركة اإلعاميــة 
لخدمــات التســويق نظــرًا لدخولهــا طــور التصفيــة.

 2
إن نظــام الرقابــة الداخليــة قــد ُأعــد علــى أســس 
علــى  مســتمر  بشــكل  الشــركة  وتعمــل  ســليمة، 
تطويــر نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة، 
الشــركة  قــدرة  بشــأن  يذكــر  أي شــك  يوجــد  وال 
علــى مواصلــة نشــاطها. كمــا يوجــد لــدى الشــركة 
إدارة للمراجعــة الداخليــة تقــوم بالتأكــد مــن تطبيــق 
األنظمــة الرقابيــة المناســبة وتحديــد التصــور العــام 
والتعامــل  الشــركة  تواجــه  التــي  المخاطــر  عــن 
بمراجعــة  كذلــك  وتقــوم  شــفافية،  بــكل  معهــا 
جميــع اإليــرادات والمصروفــات بصفــة مســتمرة 
واالطــاع علــى كافــة المســتندات والمعامــات 
وترفــع تقاريرهــا بصفــة دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة 
إدارة  قامــت  وقــد  اإلدارة.  مجلــس  ورئيــس 
المراجعــة الداخليــة خــال العــام برفــع تقاريــر عــن 
ال  أنــه  اتضــح  حيــث  وتوصياتهــا  أعمالهــا  نتائــج 
توجــد ماحظــات جوهريــة تســتدعي أي إجــراءات 
ــة، وأن مــا ورد فيهــا مــن ماحظــات يتــم  تصحيحي

وتافيهــا. متابعتهــا 
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 3
أو قيــد  جــزاء  أو  توقيــع أي عقوبــة  يتــم  لــم  أنــه 
احتياطــي علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة 
أو أي جهة إشــرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى، 

فيمــا عــدا مــا ورد فــي هــذا التقريــر صفحــة 67.

 4
ال يملــك أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة حصــة فــي 

رأســمال الشــركات التابعة للشــركة.

 5
لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع 
ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، ولــم تقــم الشــركة 

بضمــان أي قــرض عقــده أحــد أعضــاء المجلــس.

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

التابعــة. شــركاتها 

الذيــن  المســاهمين  كبــار  أدنــاه  الجــدول  يوضــح 
يملكــون خمســة بالمئــة وأكثــر من رأســمال الشــركة 

كمــا فــي 31 / 12 / 2014م.

8-4
كبار المساهمين

وقــد اعتمــدت الشــركة فــي رصــد البيانــات أعــاه 
الســعودية  الماليــة  الســوق  بنــاء علــى ســجات 

)تــداول( بتاريــخ 31 / 12 / 2014م

االسم

شركة ماسك القابضة

صندوق االستثمارات العامة

الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي

األسهم المملوكة
نسبة التملكفي نهاية العام

%27.1

%16.6

%12

%6.5

27,143,784

16,628,458

12,001,449

%5

األسهم المملوكة
في بداية العام

26,315,109

16,628,458

12,828,675

6,540,591

5,000,000

التغيير
(٪)

3.1

-

(6.4)

-

- 5,000,000

6,540,591

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

 8
إلغــاء  أو  شــراء  أو  اســترداد  أي  يوجــد  ال 
مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة 

لاســترداد.

 9
 لــم يتــم عقــد أي اتفــاق أو تنــازل مــع أي مــن 
المســاهمين أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
تنــازل  بموجبــه  تــم  بالشــركة  والتنفيذييــن 

أحدهــم عــن أربــاح أو رواتــب أو تعويــض.

شركة دور للضيافة التقرير السنوي



فــي الختــام، يســر مجلــس إدارة الشــركة أن ينتهــز هــذه المناســبة ليتقــدم 
األعمــال  وشــركاء  الشــركة  مســاهمي  لجميــع  والتقديــر  الشــكر  بخالــص 
ــة والتشــريعية والعمــاء الكــرام علــى ثقتهــم ودعمهــم،  والجهــات التنظيمي
داعيــن اللــه عــز وجــل أن يمنحنــا القــدرة لتتويــج هــذه الثقــة والدعــم بمزيــد 
التنفيذيــة  لــإدارة  الشــكر  المجلــس  يقــدم  وكذلــك  والنمــو،  التقــدم  مــن 
وكافــة أفــراد فريــق العمــل لجهودهــم المخلصــة وأدائهــم المتميــز خــال عــام 
2014م متطلعيــن إلــى مزيــد مــن اإلنجــازات والتميــز خــال العــام 2015م.

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

الــخــاتــمـــة
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