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 مجلس اإلدارة كلمة

 

  للضيافة دور شركة مساهمي السادة

 ،وبركاته الله ورحمة عليكم السالم

 والقوائم ،م2015 المالي للعام الرئيسية الشركة ونشاطات ألعمال السنوي التقرير لكم يقدم أن اإلدارة مجلس يسر

 وقواعد الشركات حوكمة الئحة لمتطلبات وفقا   التقرير هذا إعداد تمم. وقد 2015/  12/  31 في المنتهية المالية

 .السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة من الصادرتين واإلدراج التسجيل

 ارتفاعا   بذلك مسجلة ريالمليون  533 بلغت إيرادات م2015 المالي للعام التي حققتها المالية الشركة نتائجأظهرت و

 .الشركة منشآتتحسن تشغيل معظم  نتيجة السابق العام عن %11 بنسبة

ي شركة دور انعكاسا  لمسيرة النجاح والعطاء بفضل من الله أوال  ثم بفضل جهود العاملين فم 2015لقد شكل العام 

 طاعق في والتطويرية االستثمارية رؤيتنا تطبيق لعام من إنجازات يدعونا لمواصلة، كما إن ما حققناه هذا اللضيافة

 مال،واألع الخدمات في والتميز الشراكة روح من هتضمنت بما الماضية عواماأل مدار على نجاحها أثبتت والتي الضيافة

 .السوقية حصتنا زيادة في واالستمرار النمو الستدامة الطموحة استراتيجيتنا تطبيق ونستكمل

وهي  "مكارم" التشغيلية دور لعالمة الجديدة الهوية إطالق أهمها من ،وقد حفل هذا العام بالعديد من اإلنجازات

 سعوديةة كشرك واجبنا من ألنه المقدسة، المدن لزوار األصيلة السعودية الضيافة بتقديم المتخصصة الفندقية العالمة

إعادة لعام هذا ا شهد كما. الضيافة معايير نقدم لضيوف الحرمين الشريفين تجربة خاصة برحلتهم اإليمانية وفق أعلى أن

 فنادق مجموعةعت مع ّق التي و   االستراتيجية التطوير اتفاقيةليكون أّول ثمرات إطالق فندق هوليداي ان تبوك 

 وأجنحة غرفة 411 يضم والذي الجديدة بالهوية مكة أجياد مكارم تدشين فندقكما تم . IHG العالمية انتركونتيننتال

  .هوية الجديدة لفنادق مكارمال مع لتتواكب ومطاعم اجتماعـات وقاعـات فاخرة

مطار الملك  ندقفالمتمثلة في تشغيل بتعزيز شراكتنا بتجديد اتفاقيتنا  المدني للطيران العامة الهيئة معكذلك احتفلنا 

 لىإ باإلضافة االستيعابية طاقته وزيادة بالكامل فندقال طويروستقوم الشركة بت ،عاما   20 لمدةبمدينة الرياض  خالد

 .الميةع تجارية عالمة خالل من تطويره بعد الفندق وتشغيل متكامل صحي نادي تشمل التي المساندة المرافق تطوير

أربع نجوم وثل في تطوير الفنادق ذات الثالث وكجزء من الجهود المبذولة الستكمال تطبيق توجهنا االستراتيجي المتم

، فقد تم االستحواذ ع جار جدة والهفوف كما تم استئ مدينتيلى عدد من األراضي في في المدن التي تشهد طلبا  متزايدا 

   ينبع وذلك لغرض بناء فنادق عليها.الملكية للجبيل وينبع في مدينة  أرض من الهيئة

وضعت الشركة نصب أعينها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة وتأهيلها وتدريبها  فقدالمؤسسي،  مستوىال علىأما 

الماضي، وذلك  العاممع  %24هذا العام مقارنة بنسبة  %33ليصبح  السعودةمعدل  في رفع بتوفيق الله نجحناحتى 

 اإلبداع على تشجع عمل بيئة توفير على حرصنا كما، الخصوصيات التي يواجهها قطاع الضيافة في هذا بالرغم من التحد

 عمليات في الممارسات أفضل ناتبني فقد ذلك، مع وتزامنا   .الموظفين جميع بينوالتواصل  التعاون روح من وتعززواإلنجاز 
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 التحتية ةالبني تحديث يشمل بما الداخلية واإلجراءات العمليات تحسين في، وحققنا تطورا  ملموسا  والتطوير االستثمار

  ،األعمال تدعم التي األنظمة وتطبيق المعلومات لتقنية

 داعواإلب مسيرتها التميز على تأسيس شركتنا دور للضيافة والتي واكبت في عاما   40 ونحتفل هذا العام بمناسبة مرور

يق لتحقتنفيذ خططنا واستراتيجيتنا  على عازمونونحن  وازدهاره خالل العقود األربعة الماضية، نهضة وطننا وعاصرت

 خالل السنوات القادمة بمشيئة الله. مزيٍد من النجاحات

 دعمهم على الكرام ولمساهمينا للشركة والئهم على األعزاء لشركائنا وامتناننا شكرنا جزيل نوجه أن يشرفناا  ختام

 هذه لكل كان فما الشركة، أهداف لتحقيق الدؤوب وجهدهم إخالصهم على المؤهلة كوادرنا وإلى لنا، المتواصل

 والكفاءة اءاألد تطوير استمرارية إلى نتطلع وسنبقى الجميع، جهود تضافر ثم تعالى، الله فضل لوال تتحقق أن اإلنجازات

 .االستراتيجية الشركة أهداف جميع لتحقيق

 التوفيق،،، ولي والله

 اإلدارة مجلس

 

  



5 

 

 : نبذة عن الشركةأواًل 

 الواسعة وخبرتها الحافل بسجلها تتميز م،1976 عام تأسست الضيافة مجال في متخصصة رائدة شركة للضيافة، دور

 بيةالعر المملكة أنحاء في السكنية والمجمعات الفنادق وتشغيل وتطوير إدارة في العقود مر على اكتسبتها التي

 .السعودية

 النشاط الرئيسي للشركة .1

دور للضيافة باسمها السابق )الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية( كشركة مساهمة تم تأسيس شركة 

رجب  28بتاريخ  69المرسوم الملكي رقم م/هـ )1395 ذو الحجة 18بتاريخ  1776قرار مجلس الوزراء رقم  بموجبسعودية 

يبلغ رأس مال ، ووالمسجل في مدينة الرياض هـ 1397 محرم 6بتاريخ  1010010726تحت السجل التجاري رقم  (هـ 1395

 .سعوديريال الشركة مليار 

 باآلتي:بحسب النظام األساسي وتتمثل أغراض الشركة 

  للفنادق والمطاعم اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل واالستثمار والشراء والمشاركة واالستئجار واإليجار

والموتيالت واالستراحات ومراكز الترفيه ووكاالت السفر والسياحة والشواطئ الخاصة على اختالف مستوياتها 

 وأحجامها في المدن والطرق العامة والمناطق السياحية.

 والتجارية السكنية المباني وإقامة وفرزها وتقسيمها وتطويرها والمنشآت والعقارات األراضي وشراء تملك 

 أو ةالشرك لحساب العقارات وإدارة االستغالل طرق بكافة واستغاللها تأجيرها أو وإفراغها وبيعها عليها والفندقية

 .والصيانة التشغيل بأعمال والقيام الغير لحساب

 .تقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف 

 لتنفيذ وتجهيز ومباشرة أوجه النشاط المختلفة لألعمال سالفة  ممارسة كافة األعمال األساسية والوسيطة الالزمة

 م والغرض المخصصة من أجله.ءالذكر بما يتال

  تحقيق مستوى عاٍل من الخدمة والخدمات المقدمة في هذه األماكن وتجهيزها بما يتناسب مع درجتها وذلك

 بالطريقة التي يقرها مجلس اإلدارة.

األعمال سالفة الذكر، بواسطتها مباشرة أو باالشتراك مع الغير ولها أن تبرم كافة وتقوم الشركة بما تقدم من هذه 

 العقود الالزمة لحسن تنفيذ ما تقدم.
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  التوجه االستراتيجي .2

 :كما يليوهو م 2013الجديد الذي سبقت وأعلنت عنه في العام  االستراتيجي التوجه في تطبيقاستمرت الشركة 

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

 25ن أكثر م إلى الشركة محفظة الفندقي والعقاري لتصل التطوير في باالستثمار الشركة تقوم ذلك، على بناء

 .الله شاء إن القادمة سنوات الست وعقارية في فندقية منشأة

 الحالية واالستثمارات المنشآت أداء تطوير. 

 شغيلوت إدارة في المتخصصة العالمية التجارية والعالمات الشركات مع والتحالفات االستراتيجية الشراكات بناء 

 .األخرى والمدن الرئيسة المملكة مدن في بالشركة الخاص الفندقي التشغيل نشاط في الفنادق

 الشريفين. الحرمين مدن في المتخصصةالفندقية  العالمة لتمثل مكارم فنادق سلسلة تطوير 

 دالعوائ من اإليرادات في متواصل نمو لتحقيق هامة استثمارية عوامل مجتمعة، الذكر سابقة التوجه عناصر تشكل

 العامة راداتاإلي زيادة إلى نطمح وبالتالي مساهمينا وثقة حقوق على حفاظا   األرباح صافي في زيادة   وبالتالي التشغيلية

 .م2023 بحلول عام أضعاف ثالثة للشركةالسنوية 

 

 الهيكل التنظيمي للشركة .3

 حدةوتم تشكيل وحدتي أعمال استراتيجية وهما:  التحول، خطة وتطبيق الجديد االستراتيجي التوجهااللتزام ب إطار في

 كما يوه المشتركة الرئيسة اإلدارات إلى باإلضافةالفندقي  التشغيل أعمال وحدةووالعقاري  الفندقي التطوير أعمال

 : يلي
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الرئيس التنفيذي

الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية
تقنية المعلومات الشؤون المالية التشغيل الفندقي

التطوير الفندقي 

والعقاري

المراجعة الداخلية
االستراتيجية واألداء 

المؤسسي

العالقات العامة 

واالتصال

لجنة الترشيحات 

والمكافآت
لجنة االستثمار

لجنة المراجعة

 وحدات عمل استراتيجية

 المركز الرئيسي
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 م2015في عام  نجازاتبرز اإلأ .4

ا فيمو واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها االستراتيجية في االستثمار والتطوير في قطاع الضيافة،

 :الماضي العام حققتها الشركةالتي  يلي عرضا  موجزا  ألبرز االنجازات

  

 إطالق الهوية الجديدة لفنادق مكارم  . 4-1

لتي تقوم ادور للضيافة  ستراتيجيةاومكارم الجديدة لهوية ال النقاب عن ناكشف، سفر العربيالملتقى سوق  على هامش

وية يأتي إطالق الهو المقدستين. مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتيعالمتها التشغيلية الرائدة في  على تعزيز

 على خدمة زوار الحرمين الشريفين. من أجل التركيزالجديدة لمكارم 

 ن تبوكاافتتاح فندق هوليداي . 4-2

ن ا يفندق هوليدا حناافتت، فقد IHG نتركونتيننتالامجموعة فنادق  معوفقا  التفاقية التطوير األساسية التي أبرمت 

. مكارم فندق ليحل مكانتبوك  األول من نوعه ، ا  وجناح غرفة   83الذي يضم ، ن تبوكاي ويعد فندق هوليدا تبوك سابقا 

كيلومترات  3 الذي يبعد، ويقع في مكان استراتيجي على شارع األمير فهد بن سلطان في الجزء الشمالي من المملكة

 .فقط عن مطار األمير سلطان بن عبد العزيز

 خالد وتمديد االتفاقية مع الهيئة العامة للطيران المدني تطوير فندق مطار الملك. 4-3

 تضمنت مطار الملك خالد الدوليالواقع بلتطوير فندق مكارم الرياض  مع الهيئة العامة للطيران المدنينا اتفاقية أبرم

 348غرفة إلى  248من االستيعابية  طاقته سنة. حيث سيتم زيادة 20 لمدةالحالية لتشغيل الفندق  تفاقيةاال تمديد

وتشغيل الفندق بعد تطويره من خالل  نادي صحي متكاملالتي تشمل المرافق المساندة تطوير غرفة باإلضافة إلى 

 .عالمة تجارية عالمية

 وتطوير أول فندق تراثي متخصصالسعودية للضيافة التراثية شركة ال توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع. 4-4

 بالمملكة

مات بتقديم الخداتفاقية تعاون مشترك تهدف في إطارها العام السعودية للضيافة التراثية "نزل" الشركة نا مع وقع

ة الشركة السعوديباكورة مشاريع  ،، تتضمن تطوير أول مشاريع الشركة وهو فندق سمحان التراثيالفنية والمساندة

 ساساألجر ح بوضع -حفظه الله– لك سلمان بن عبدالعزيزالذي تفضل خادم الحرمين الشريفين الم للضيافة التراثية "نزل"،

 حي البجيري بالدرعية التاريخية. لدى رعايته حفل افتتاح 

  الشركة السعودية للخدمات الفندقيةمن  %70 الستحواذ علىا. 4-5

إلى  الرياض قصر المالكة لفندقلشركة السعودية للخدمات الفندقية، خالل هذا العام رفعنا حصتنا االستثمارية في ا

ت وصاال غرفة 304 على ويحتوي المربع حي يقع فيويعد الفندق من أعرق الفنادق في مدينة الرياض و، 70%

  .نجوم خمسال فئة مصنف منونادي صحي وهو للمناسبات وقاعات لالجتماعات 
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 الكريمة السواعد شركة تأسيس. 4-6

، ريال "مائة ألف ريال" 100,000ره محدودة( برأس مال قدتم تأسيس شركة السواعد الكريمة )شركة ذات مسؤولية 

 ومنشآتها المختلفة. ةللشرك ةض الشركة في تقديم خدمات المساندوتتلخص أغرا

 في المناطق ذات الطلب المتزايد نجوم 4 -3فنادق من فئة تطبيق استراتيجية الشركة في تطوير . 4-7

قمنا  ،المناطق التي تشهد نموا متزايدا  في  ذات الثالث وأربع نجوم الفنادق في تطويريتنا استراتيج تطبيق في إطار

 باالستثمارات التالية: 

 . تطوير فندق وشقق فندقية، لغرض متر مربع 3,850 تبلغ مساحتها مدينة جدةفي  شراء أرض -

 متر مربع. 10,135 شراء أرض في مدينة الهفوف تبلغ مساحتها -

دق تطوير فن لغرض الهيئة الملكية للجبيل وينبع، منتقريبا  متر  7,600 مساحتهاتبلغ دينة ينبع رض بماستئجار أ -

 نجوم في مدينة ينبع. 3
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 الرئيسية : قطاعات األعمالاً ثاني

 المنشآت قطاع .1

 :رئيسة؛ وهي فئاتمن ثالثة  للضيافة شركة دورمنشآت  قطاعتكون ي

 ين.اسطة مشغلين آخروتدار بومنشآت التي تملكها الشركة لضم اتحيث  ،المنشآت المملوكة من قبل الشركة. 1-1

وتضم المنشآت التي تملكها الشركة وتشغلها  والمدارة بواسطة الشركة،أو المستأجرة المنشآت المملوكة . 1-2

 مات التجارية الفندقية.ذاتيا  عن طريق أحد أذرعها التشغيلية والعال

وتضم المنشآت التي تعود ملكيتها لجهات أخرى وتقوم  بواسطة الشركة،المنشآت المملوكة للغير والمدارة . 1-3

 الشركة بتشغيلها من خالل أذرعها التشغيلية.

 

 :وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات

 قبل الشركة من المنشآت المملوكةقطاع . 1-1

 

 فندق ماريوت الرياض .1-1-1

 الســعودية ويتميــز العربيــة المملكــة فــي نجــوم الخمــس فنــادق أرقــى مــن واحــدا   الريــاض ماريــوت فنــدق يعــد

 مــن ـونيتكـوقد تم تجديد الفندق مؤخرا  و النابــض، الريــاض مدينــة قلــب فــي ستراتيجيواال الحيــوي بموقعــه

 اإلمكانيات بأحــدث مجهــزة جتماعــاتا وقاعــات الفخمــة المطاعــم مــن عــددا   ويضــم وجنــاح، غرفــة 418

 والمؤتمــرات االجتماعات مــن الكثيــر تحتضــن والتــي لالحتفاالت، مــكارم قاعــة كذلــك يضــم .والخدمــات

 .الهامــة والمناســبات واالحتفاالت

 ،والضيــوف للنزالء يقــدم فهــو ماريــوت فنــدق يحتويهــا التــي الهامــة المرافــق مــن الصحــي النــادي ويعتبــر

 .رفاهيــة وأكثرهــا الصحيــة، الخدمــات أرقــى

 شركة دور للضيافة المالك: -

 شركة ماريوت العالمية المشغل: -

 

 الفندقيةماريوت أجنحة  .1-1-2

 فندق بجوار م،2012 عام في افتتاحها تم والتي المملكة في نوعها من الفريدة الفندقية األجنحة هذه تقع

 وتلزمهم الرياض، مدينة لزيارة القادمين األعمال رجال بمتطلبات مثالي بشكل تفي وهي الرياض، ماريوت

 رحبة، فندقية وأجنحة شقق من توفره لما لهم بالنسبة األمثل الحل فهي طويلة، لفترات فيها اإلقامة أعمالهم

 تتضمن طابقا   13 من الفندقية لألجنحة ماريوت يتكون. األعمال رجال لخدمة الالزمة التجهيزات بأحدث مجهزة

 األذواق كافة لتناسب نوم، غرف ثالث أو غرفتين أو واحدة، نوم غرفة بين موزعة مختلفة، بأحجام جناحا   117

 .صحي وناد مطعم إلى باإلضافة واالحتياجات،

 المالك: شركة دور للضيافة -

 المشغل: شركة ماريوت العالمية -
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 ماريوتفندق دبلومات كورت يارد  .1-1-3

 فـي بالريـاض، السـفارات لحـي الجنوبـي المدخـل مقابـل م،2012 العـام فـي افتتاحـه تـم الـذي الفنـدق هـذا يقـع

 ــاردي كــورت فنــادق سلســلة مــن افتتاحه يتــم فنــدق أول بالهـدوء، وهــو تمتـاز إليهـا، الوصـول يسـهل منطقـة

 مناســبا   مناخــا وفــرمما ي واالسترخاء الهــدوء مفهــوم علــى الحفــاظ مــع األعمال بطابــع ويمتــاز المملكــة، فــي

، غرفــة 286 مــن ماريــوت يــارد كــورت دبلومــات فنــدق يتكــون .ذاتــه الوقــت فــي والراحــة للعمــل  وجناحــا 

 ذات االجتماعات قاعــات مــن وعــدد األعمال، لرجــال ومركــز متكامــل، صحــي ونــاد مطعــم إلــى باإلضافة

 .والشــركات األعمال متطلبــات يلبــي ممــا والمتقدمــة، المتكاملــة التجهيــزات

 المالك: شركة دور للضيافة -

 المشغل: شركة ماريوت العالمية -

 

  والمدارة من قبل الشركة و المستأجرةأ المنشآت المملوكةقطاع 

 

 مكارم أجياد مكةفندق  .1-2-1

بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، على بعد بضع دقائق يتميز فندق مكارم أجياد مكة بموقعه الفريد 

غرفة  411يضم الفندق خمس نجوم، و 5وهو مصنف من فئة  قدام من باب الملك عبد العزيز،سيرا  على األ

طالق م إ2015تم خالل العام وقد  باإلضافة إلى أجنحة فاخرة.، نائية وثالثية ورباعيةتتفاوت بين مفردة وث

 الفندق بهوية مكارم الجديدة.

 هامــن رأســمال ٪99,44المالك: شركة مكة للفنادق المحدودة. وتملك شركة دور للضيافة  -

 مكارم –المشغل: شركة دور للضيافة  -

 

 فندق ومنتجع مكارم النخيل .1-2-2

ل ويحتـوي فندق ومنتجع مكارم النخي على خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة،يتربع فندق ومنتجع مكارم النخيل 

غرفـة وجنـاح، باإلضافة إلـى قاعـات  43شـقة فندقيـة، وفنــدق يتكـون مـن  21فيـال فاخـرة، و 112علـى 

البحريـة، وشـواطئ اجتماعـات ومطعـم ونـاد صحـي للرجـال، وآخـر للنسـاء، ومرسـى بحـري لليخـوت واألنشطة 

 المراحل وتجديد الفندق تجديدأتمت الشركة أعمال  وقد شـخص. 800زا مطلـة علـى البحـر تتسـع لــ الرمليـة وبـ

 .المشروع خطة بحسب والشقق الفلل ستكمالال جارٍ  العمل والزال والشقق الفلل من األولى ربعةاأل

 هامــن رأســمال ٪98,73. وتملك شركة دور للضيافة النخيــل للمناطــق الســياحيةالمالك: شركة  -

 مكارم –المشغل: شركة دور للضيافة  -

 

 تبوكن اهوليداي فندق  .1-2-3

كما أشير إليه . وا  وجناح غرفة   83تبوك. حيث يضم  –على طريق المدينة المنورة تبوك ن اهوليداي يقع فندق 

، ف مما يعزز ن تبوك اتحت اسم هوليداي  الفندق هذاطالق إم إعادة 2015قد أكملت الشركة خالل عام سابقا 

يشتهر الفندق بمطعم "الوليمة" الذي يقدم قائمة واسعة من المأكوالت و .قدرته على تقديم أجود الخدمات

، كما يقدم  250العالمية والشرقية، باإلضافة إلى قاعة لالحتفاالت والمناسبات والمؤتمرات تتسع لـ  شخصا 
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وقد قامت الشركة بتجديد الفندق وإعادة  الصحي لنزالئه من الضيوف ورجال األعمال. خدمات الناديالفندق 

 تأهيله مؤخرا  ليواكب أرقى المتغيرات في مجال الضيافة الفندقية.

 هامــن رأســمال % 97،14. وتملك شركة دور للضيافة شــركة تبـوك للفنـادق المحـدودةالمالك:  -

 ( IHGانتركونتيننتالفنادق  مجموعةحت االمتياز من )تشركة دور للضيافة  المشغل: -

 

 فندق مكارم الرياض .1-2-4

إلــى مطــار الملــك خالــد أقرب فنادق العاصمة الرياض خمــس نجــوم، هــو مــن فئــة فنــدق مــكارم الريــاض، وعد ي

 تـم تجهيزهـا علـى أعلى المسـتويات وأرقــى المعاييــر الفندقيــة. وجناحـا   غرفـة   248الدولــي، ويضـم 

يضـم فنـدق مـكارم الريـاض مجموعـة مـن المطاعـم المميـزة، منهــا مطعــم البانورامــا الــذي يقــدم تشــكيلة 

فنــدق مــكارم الريــاض أيضــا قاعــات يضــم  واســعة مــن األطباق العالميــة فــي أجــواء ســاحرة، وإطاللة بانورامية.

دق لرجـال األعمال، كمــا يوجــد فــي الفنــ ا  شـخص، ومركز 400اجتماعــات متعــددة، وصالـة للحفـالت تتسـع لــ 

  نــاد صحــي ومالعب رياضيــة.

، ف ، فندقالر لتطوي يران المدنيمع الهيئة العامة للطاتفاقية  قد تم خالل هذا العام توقيعوكما أشير إليه سابقا 

المرافق المساندة تطوير غرفة باإلضافة إلى  348 غرفة ليصبح 100بمقدار االستيعابية  طاقته حيث سيتم زيادة

 .وتشغيل الفندق بعد تطويره من خالل عالمة تجارية عالمية نادي صحي متكاملالتي تشمل 

 شركة دور للضيافةالمستأجر المالك: الهيئة العامة للطيران المدني، و -

 مكارم –المشغل: شركة دور للضيافة  -

 

 قصر الرياضفندق  .1-2-5

الشركة السعودية للخدمات الفندقية  من أسهم %70للضيافة هذا العام بزيادة حصتها إلى قامت شركة دور 

 العاصمة طوس موقعهبالعريق الفندق هذا يتميز . التي تمتلك وتشغل فندق قصر الرياض ألكثر من ثالثين عاما  

 ةالخدم معايير أرقى لمواكبة الدؤوب السعي إطار وفي. التجارية والمصارف والهيئات الوزارات أهم من قربهوب

 ومركزواالجتماعات  المناسبات قاعاتلبعض مرافقه من أهمها  تجديد عملية مؤخرا  الفندق  شهد ،الفندقية

 .الرياضي والنادي والبهو األعمال رجال

 هامــن رأســمال %70السعودية للخدمات الفندقية. وتملك شركة دور للضيافة المالك: الشركة  -

 قصر الرياض. –المشغل: الشركة السعودية للخدمات الفندقية  -

 

  السكني داراق مشروع .1-2-6

 زاتممي كافة تتوفر حيث الرياض بمدينة السفارات حي داخل وهو مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة موزعة

 يوالنواد النموذجية والمدارس والحدائق المميزة العامة المرافق إلى باإلضافة واألمان، والخصوصية الرفاهية

وحـدة سـكنية مختلفـة األحجام، تتكـون  188 من المجمع ويتألف. الخاصة والترفيه االستجمام ومراكز الرياضية

 البيوت ةبأنظم السكينة الوحدات جميع وتمتاز ،ســكنيةأحجــام مختلفــة وشــقق نمـاذج تتـراوح بيــن فلــل ب 6مـن 
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 وترشيد المستدامة التنمية أساليب تطبيق إلى باإلضافة والراحة والرفاهية الحماية من المزيد لتوفير الذكية

 . الطاقة استهالك

  الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: المالك -

 المشغل: شركة دور للضيافة  -

 

 شرق مجمع الجزيرة .1-2-7

فيال،  19شرق مدينة الرياض ويتكون من في  ا  مربع ا  متر 20,000مساحة قدرها شرق يغطي مجمع الجزيرة 

مخصصة لألفراد مؤثثة وموزعة على مبنيين منفصلين عن الفلل بمداخل مستقلة.  غرفة 59باإلضافة إلى 

إلى النادي الصحي الذي  يتضمن المجمع العديد من المرافق الترفيهية من حدائق ومالعب مختلفة باإلضافة

لأللعاب وحمام بخار وساونا ومسبح للكبار وآخر للصغار مع مسطحات خضراء ومالعب  نيشتمل على صالتي

 لألطفال. كما يقدم المجمع خدمات الصيانة الشاملة والنقل إلى مراكز التسوق والمدارس.

 المالك والمشغل: شركة دور للضيافة  -

 

 مركز التخصصي بالزا .1-2-8

تقاطع طريق مكة ، حيث يتميز بموقعه االستراتيجي على اضأهم المراكز التجارية في مدينة الرييعد من 

خبة ن، يضم المركز لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثالمجاور المكرمة مع شارع التخصصي، 

 ومركزا  للتسوق وعدد من المطاعم.الشهيرة من العالمات التجارية العالمية والمحلية 

 المالك والمشغل: شركة دور للضيافة  -

 

  غير المملوكة والمدارة من قبل الشركةالمنشآت قطاع 

 فندق مكارم أم القرى .1-3-1

نجــوم فــي مكــة المكرمـة علـى طريـق أجيـاد، بالقـرب  خمسمن فئة يقــع فنــدق مــكارم أم القــرى والمصنــف 

مـن الطريـق الدائـري المؤدي إلـى المشـاعر المقدسـة، ويتميـز بقربـه مــن المســجد الحــرام، إذ يســتغرق خمــس 

ـد مــن المطاعــم والعديـذات مساحات رحبة  ا  وجناح غرفــة   336 الفندق ضــمي دقائــق للوصــول إليــه بالحافلــة.

 ســيارة.  80تســع لــ تســيارات للقــف اموكما تتوفر ، االجتماعات والمحالت التجاريــةوقاعــات 

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 المشغل: شركة دور للضيافة  -
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 فندق مكارم البيت .1-3-2

 3شـارع الملـك عبدالعزيـز علـى مسـافة على  المكرمـةـة فـي مكـة نطقـة الشّش قـع فنـدق مـكارم البيـت فـي مي

لفنــدق مــن يتكــون انجوم  وهو مصنف من فئة أربع كيلومتـر مـن الحـرم المكـي، وعلـى مقربـة مـن الجمـرات.

، وغرفــة وجنــاح 270 جتماعات االالعديــد مــن المرافــق والخدمــات المتميــزة كالمطاعــم وقاعــات ضم الفندق يا 

 .والمحالت التجاريــة

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 شركة دور للضيافة المشغل: -

 

 فندق مكارم منى .1-3-3

عر بجوار مش ، فـي منطقـة العزيزيــة فــي مكــة المكرمــةربـع نجـوممن فئة األيقـع فنـدق مـكارم منـى والمصنـف 

جتماعات، االمطاعــم، وقاعــات كال خرى، والعديــد مــن المرافــق األا  وجنــاح غرفــة   294، يتكــون الفنــدق مــن منى

 والمحالت التجاريــة. 

  دييخ محمــد بــن إبراهيــم الغامـالشــالمالك:  -

 شركة دور للضيافة المشغل: -

 

 فندق مكارم الشرفات .1-3-4

 1800بجــوار فنــدق مــكارم أم القــرى، وبالقــرب مــن منطقــة كــدى، علــى بعــد  ـدق مــكارم الشــرفاتيقــع فنـ

 .ةغرفـ 104ـى طوابـق، يحتـوى عل7عن مبنـى حديث يتكـون مـن  ةم المكي الشـريف، والفنـدق عبـارمتـر مـن الحـر

 شــركة شــرفات الصفــوةالمالك:  -

 شركة دور للضيافة المشغل: -

 

 الجزيرة بدرمجمع  .1-3-5

يقــع مجمــع الجزيــرة بــدر للفلــل الفاخــرة فــي موقــع فريــد شــرق مدينــة الريــاض فــي حــي الريــان، ويتكــون مــن 

األجواء العائليــة الهادئــة، ويشــمل العديــد مـن ب. ويتميــز المجمــع بالخصوصيــة و مؤثثــة تأثيثــا  فاخــرا  الفي 40

 الرياضيـة وخدمـة التوصيـل إلـى المراكـز التجاريـة والمـدارس.  المرافـق

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 شركة دور للضيافة المشغل: -
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 مجمع ريزدنس األندلس .1-3-6

فــي حــي األندلس المتفــرع مــن شــارع التحليــة فــي مدينــة جــدة. ويضــم المجمــع  األندلس يقــع مجمــع ريزدنــس

. يتميـز مجمـع ريزدنـس األندلس بعنصـر الخصوصيـة وطابـع األمان، واألجواء العائليــة فيـال مؤثثــة تأثيثــا فاخــرا   30

 مال ومرافــق رياضيــة وترفيهيــة وغــرف للســائقين. الهادئــة، إضافــة إلــى توفيــر خدمــات رجــال األع

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 المشغل: شركة دور للضيافة -

 

 مجمع ريزدنس الروضة .1-3-7

فيال ســكنية بمســاحات مختلفــة  28فــي مدينــة جــدة ويتكــون المجمــع مــن الروضة يقــع مجمــع ريزدنــس 

صحــي. ويتميـز المجمـع بالهـدوء والخصوصيـة  والخدمــات المســاندة ونــاٍد  ومبنــى لإلدارةومواقــف ســيارات 

 وروعـة التصميـم.  العائليـة والخدمـات الفندقيـة الراقية

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 شركة دور للضيافة المشغل: -

 

 السكني الياسمين دور مجمع .1-3-8

 مختلفة الشقق من عددا   ضموي سكنية، وحدة 168 من ويتكون جدة، بمدينة الروضة حي في المجمع يقــع

 بتشغيل البدء وسيتم للسيارات، ومواقف صحي، ونادي المستقلة الغرف من عدد إلى باإلضافة األحجام

 الله. شاء بإذن 2016 عام من األول الربع من اعتبارا   المجمع

 شــركة أصيلــة لالستثمارالمالك:  -

 شركة دور للضيافةالمشغل:  -

 

 مجمع دور المعذر .1-3-9

 صحــي متكامــل فيال مختلفــة األحجام مــع نــاٍد  73يقــع فــي حــي المعــذر بمدينــة الريــاض، ويتكــون مــن 

يتميز بموقعه االستراتيجي مما يسهل لنازله سهولة الوصول إلى الدوائر الحكومية ، وومواقــف ســيارات

 بجميع أطراف مدينة الرياض.والشركات الكبرى 

 المالك: هيئة التخصصات الصحية -

 شركة دور للضيافة المشغل: -
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 المشاريعقطاع  .2

ث نحرص على ، حيالمجمعات السكنيةية ولمشاريع الفندقا تطويرخبرتنا وتخصصنا في ا التنافسية من نميزتنستمد 

بما يشمل وتحسين عمليات التطوير والتنفيذ بشكل دائم لضمان سير اإلنجاز في المشاريع بحسب الخطط الموضوعة 

عملنا جاهدين على تطوير أساليب العمل وتطوير  فقدمعايير الوقت والتكلفة والجودة. وفي ضوء ما سبق، 

وفيما يلي تفصيل أهم  لعالمية لتحقيق األهداف المرجوة.تتوافق مع أفضل الممارسات الجراءات اإلعمليات وال

 تصميم.تحت الدراسة وال ناالتطوير والتنفيذ، ومشاريع تحت نامشاريعإلى  باإلضافة عامالخالل  نا التي أنجزناهامشاريع

 

 المشاريع المنجزة .2-1

 جياد مكة بالهوية الجديدة  دق مكارم أإطالق فن .2-1-1

 411 الفندق يضمليتوافق مع الهوية الجديدة لمكارم، جياد مكة مكارم أ تهاء من أعمال تجديد فندقتم االن

مع الخطة االستراتيجية بإعادة إطالق مكارم بهوية تواكب ، وذلك ليومطاعم اجتماعـات وقاعـات وجناحا   غرفة  

فة معايير عالية للضيا جديدة متخصصة في مدن الحرمين الشريفين تقدم تجربة إيمانية لضيوفها وترسي

 مع أفضل المعايير الدولية.وتتماشى 

 

  ن تبوكطالق فندق هوليداي اعادة إإ .2-1-2

. مكارم فندق ليحل مكانن تبوك ا يدايفندق هولإطالق خالل العام الماضي إعادة تم  دق ويعد فن تبوك سابقا 

ادق مجموعة فن معن تبوك، أول فندق يتم تطويره وفقا  التفاقية التطوير األساسية التي أبرمت اهوليداي 

التي تحمل امتياز العالمات التجارية التابعة فنادق ال، والتي تتضمن خططا  لتطوير عدد من IHG إنتركونتيننتال

 .للمجموعة

 

  مشاريع تحت التطوير والتنفيذ .2-2

 النخيلتجديد فندق ومنتجع مكارم  .2-2-1

شـقة فندقيـة،  21فيـال فاخـرة، و 112يتم حاليا تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل بالكامل والذي يحتوي علـى 

، باإلضافة إلـى قاعـات اجتماعـات ومطعـم ونـاد صحـي للرجـال، وآخـر للنسـاء، ا  وجنـاح غرفـة   43وفنــدق يتكـون مـن 

شـخص. وقد  800ومرسـى بحـري لليخـوت واألنشطة البحريـة، وشـواطئ رمليـة وبـالزا مطلـة علـى البحـر تتسـع لــ 

 ويجري العمل علىالشقق ربعة األولى من الفلل ووتجديد المراحل األالفندق مبنى أتممنا ولله الحمد تجديد 

 المشروع.مراحل تنفيذ استكمال الفلل والشقق بحسب 

 

 تطوير فندق الرياض ماريوت حي السفارات وأجنحة ماريوت الفندقية حي السفارات. .2-2-2

حي السفارات في مدينة داخل متر مربع  25,000أرض مساحتها المشروع الذي يقام على بدأت أعمال تنفيذ 

نجوم باإلضافة إلى  5فئة من شقة فندقية فاخرة  140غرفة و 80 فندق يضم منالمشروع  يتكون، الرياض

شهرا   24وتستغرق عمليات التنفيذ ، صحي ومواقف سيارات مطعم رئيسي وقاعات اجتماعات واحتفاالت وناٍد 

 .دارة وتشغيل الفندقإلمية شركة ماريوت العالمع االتفاق وقد تم 
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 الثالثة(تطوير داراق )المرحلة  .2-2-3

مليون ريال وسيقام المشروع الذي  224يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع داراق بتكلفة إجمالية قدرها 

شقة سكنية على مجموعة من األراضي المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة  35فيال و 90يتكون من 

السكينة  . تمتاز الوحداتمتر مربع 44,981جمالية قدرها إالسفارات بمدينة الرياض بمساحة  الرياض داخل حي

 باإلضافة والراحة والرفاهية الحماية من المزيد لتوفير الذكية البيوت التي يتم إنشائها في مشروع داراق بأنظمة

 .الطاقة استهالك وترشيد المستدامة التنمية أساليب تطبيق إلى

 

 تطوير داراق )المرحلة الرابعة( .2-2-4

ريال مليون  180المرحلة الرابعة من مشروع داراق بتكلفة إجمالية قدرها أعمال بتنفيذ  المقاولتم تعميد 

سكنية على مجموعة من األراضي المستأجرة من الهيئة  ةشق 45فيال و 59وسيقام المشروع الذي يتكون من 

تمتاز ، كما متر 52,729جمالية قدرها إالسفارات بمدينة الرياض بمساحة  العليا لتطوير مدينة الرياض داخل حي

 استهالك يدوترش المستدامة التنمية أساليب تطبيقو الذكية البيوت بأنظمة كسابقتهاالسكينة  الوحداتهذه 

 .الطاقة

 

 السكني طويق تطوير مجمع .2-2-5

 الفنادقموظفي إنشاء مجمع سكني ل يتم لموظفيهامن شركة دور على االرتقاء بالخدمات التي تقدمها  حرصا  

غرفة.  464غرب مدينة الرياض بحي طويق ويتكون من تقريبا  متر مربع  7,000على مساحة التابعة للشركة 

 وسيتضمن المجمع العديد من المرافق الترفيهية من حدائق ومالعب مختلفة باإلضافة إلى النادي الصحي.

 

 السكني الواديمجمع تطوير  .2-2-6

ي موظفيتم إنشاء مجمع سكني لعائالت  هابالخدمات التي تقدمها لموظفياالرتقاء من شركة دور على  حرصا  

 66غرب مدينة الرياض بحي وادي لبن ويتكون من تقريبا  متر مربع  5,000على مساحة الفنادق التابعة للشركة 

شقة. وسيتضمن المجمع العديد من المرافق الترفيهية من حدائق ومالعب مختلفة باإلضافة إلى النادي 

 صحي.ال

 

 

 مشاريع تحت الدراسة والتصميم .2-3

 تطوير فندق الجبيل .2-3-1

وافقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تخصيص قطعتي أرض في مدينة الجبيل الصناعية تبلغ مساحتيهما 

ق ويتوقع أن يستغر، شغيل فندق اقتصادي ومحالت تجاريةوذلك إلنشاء وتتقريبا  مربع  متر 10,000االجمالية 

 .شهرا   24إنشاء المشروع 
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 توسعة فندق ومنتجع مكارم النخيل .2-3-2

لفندق مكارم النخيل والذي يقع على خليج  وإضافة قاعة احتفاالت غرفة فندقية فاخرة107يتم دراسة إضافة 

وذلك لتعزيز قوة الفندق التنافسية في سوق مدينة جدة إلى ، مع تجديد المارينا أبحر الشمالية بمدينة جدة

م مع مدة 2016ومن المتوقع تعميد المقاول في منتصف عام ، الطلب الكبير التي تشهده المدينة حاليا  جانب 

 .شهرا   24 تستغرق تنفيذ

 

 ي ان تبوكاهوليدتوسعة فندق  .2-3-3

شخص مع تطوير منطقة الخدمات الحالية  400ضافية تتسع إلى تصميم قاعة احتفاالت إالعمل على يتم 

ل في في منطقة تعتبر األفضوتبوك السريع  –الذي يتميز بموقعه االستراتيجي على طريق المدينة للفندق 

 .مدينة تبوك

 

 تبوكمدينة تطوير مبنى أجنحة فندقية في  .2-3-4

ي اقع في منطقة حرم فندق هوليدوحدة، ي 60تصميم مبنى أجنحة فندقية فاخرة يحتوي على العمل على  يتم

 الخاصة به.ن تبوك مع كافة الخدمات ا

 

 تطوير فندق مكارم الرياض )المطار( .2-3-5

غرفة وجناح  100توسعة عبارة عن )المطار( وذلك بإضافة  على تطوير فندق مكارم الرياض تعمل الشركة حاليا  

اعم ناته من بهو ومطكافة غرفه ومكوالحالي لتجديد الفندق فة سبا خاص للنساء، كما تعمل الشركة على ضاوإ

 وستقوم الشركة بتشغيل الفندق من خالل عالمة فندقية عالمية.وأماكن عامة، 

 

 جدةفندق بمدينة تطوير  .2-3-6

 غرفة وشقة فندقية 250سيتكون من مشروع إنشاء فندق يتم دراسة االستراتيجية،  التوسعوفقا  لخطة 

 جدة،في مدينة المحمدية بحي تقريبا  على طريق المدينة متر مربع  3,850 تهاوسيقام على قطعة أرض مساح

 وجاري حاليا  دراسات التربة واألعمال المساحية مع إنهاء التصاميم والتراخيص لبدء العمل بالفندق.

 

 حساءاألبمحافظة تطوير فندق  .2-3-7

من متر مربع  10,135مساحتها األحساء الهفوف بمحافظة أعلنت الشركة استحواذها على قطعة أرض بمدينة 

الشركة حاليا  على دراسة أفضل الخيارات االستثمارية والتصميمية لتطوير أجل تطوير فندق عليها، وتعمل 

 الفندق، وسيتم التعاقد مع أحد المكاتب االستشارية للقيام بأعمال التصميم.
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 السكنيالهدا تطوير مجمع  .2-3-8

 قطعة على وسيقام سكنية شقة 106 من سيتكون والذي السكني الهدا مجمع مشروعتطوير  دراسة يتم

 .الرياض مدينةفي  الهدا بحي تقريبا   مربع متر 20,000 بمساحة أرض

 

 الملك خالد شارعتطوير أرض  .2-3-9

متر مربع تقريبا  كانت الشركة  29,500ة حاليا  على دراسة تطوير قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ الشركتعمل 

ة الشركة أفضل الخيارات المتاح وتدرس الملك خالد في مدينة الرياض، شارعقد استحوذت عليها سابقا  تقع على 

 لمشروع.ية للقيام بأعمال تصميم اتم دعوة مكاتب استشارية عالملتطويرها، وست

 

 تطوير فندق بمحافظة ينبع .2-3-10

 أجل منمن قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع  مربع متر 7,467 مساحتهابمحافظة ينبع  أرض قطعةتم استئجار 

 دراسة على حاليا   الشركة وتعمل ،غرفة وشقة فندقية 150بما مجموعه  عليهاوشقق فندقية  فندق تطوير

 للقيام يةاالستشار المكاتب أحد مع التعاقد وسيتم ،المشروع لتطوير والتصميمية االستثمارية الخيارات أفضل

 .التصميم بأعمال
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 : البيانات المالية ونتائج األعمالاً ثالث

 المالية للخمس سنوات السابقةالنتائج  .1

 قائمة الدخل لخمس سنوات سابقة: .1-1

 سابقة:ال خمس سنواٍت للنتائج المالية لل ا  أدناه ملخصقائمة الدخل وضح ت

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 البيان )بآالف الرياالت(
 التغّير 

14/15 

 نسبة التغّير 

14/15 

%11 53,072 532,620 479,548 432,438 396,103 358,033 إيرادات النشاط  

%13 (41,343) (353,421) (312,078) (294,055) (235,080) (201,012) تكلفة النشاط  

%7 11,729 179,199 167,470 138,383 161,023 157,021 مجمل ربح النشاط  

%14 (4,296) (35,863) (31,567) (19,114) (17,000) (14,583) مصروفات عمومية وإدارية  

%103 (607) (1,195) (588) ـ ـ ـ مصروفات بيع وتسويق   

(%100) 49,733 ـ (49,733) ـ ـ ـ  الممتلكات والمعداتانخفاض قيمة   

 - (2,411) (2,411) ـ ـ ـ ـ انخفاض غير مؤقت في استثمارات متاحة للبيع

إيرادات استثمارات في شركات مستثمر فيها 

 بطريقة حقوق الملكية
- 5,986 11,903 6,943 2,808 (4,135) (60%)  

%54 50,013 142,538 92,525 131,173 150,010 142,438 الربح التشغيلي  

(%57) (11,248) 8,419 19,667 18,792 57,768 16,751 إيرادات أخرى  

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 

 المسيطرة
159,189 207,778 149,965 112,192 150,957 38,765 35%  

(%33) 2,631 (5,421) (8,052) (6,630) (8,011) (5,276) مخصص الزكاة  

صافي الربح قبل حقوق الملكية غير 

 المسيطرة
153,914 199,768 143,335 104,140 145,536 41,396 40%  

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي 

 أرباح الشركات التابعة
(545) (90) (314) (373) (1,162) (789) 212%  

%39 40,607 144,374 103,767 143,021 199,676 153,368 صافي الربح  

 .المالية للسنة العرض طريقة مع لتتماشى القائمة أرقام بعض تبويب إعادة * تم

( من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية فقد تم توحيد قائمة الدخل لتلك %70على نسبة )للضيافة * نظرا  الستحواذ شركة دور 

 م. 01/05/2015الشركة مع القوائم المالية لشركة دور للضيافة اعتبارا  من 
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ارتفاعا  في إيرادات األنشطة الرئيسية  سّجلتم والتي 2015أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام 

ريال مليون  53بزيادة قدرها تقريبا  ريال مليون  533إجمالي إيرادات النشاط لتصل إلى  والتي ساهمت في ارتفاعللشركة 

بارتفاع قدره تقريبا  ريال  مليون 143م 2015م. وبلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2014عن العام السابق  %11وبنسبة 

 م. 2014عن العام السابق  %54وبنسبة  ريال مليون 50

نتيجة م 2014مقارنة بعام  %39م مرتفعا  بنسبة 2015خالل عام تقريبا  مليون ريال  144وقد ارتفع صافي الربح ليصل إلى 

لمتبقية ان تشغيل معظم منشآت الشركة. وكذلك إلى تأثر الفترة من العام السابق باستبعاد صافي القيمة الدفترية تحّس 

وفقا  لخطة الشركة االستراتيجية التي تقتضي  مليون ريال 50.8لألصول الثابتة لكل من حديقة الروضة والوطن بمبلغ 

، باإلضافة الى تأثرها بالربح االستثنائي المحقق من بيع المجمع السكني بحي المعذر بالرياض الخروج من قطاع الترفيه

ن هناك ارتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية بسبب توسع أنشطة الشركة وانخفاض مليون ريال علما  بأ 14.5والبالغ 

 في نصيب الشركة في أرباح شركات مستثمر فيها.
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 لخمس سنوات سابقة الخصومبيان األصول و .1-2

 لخمس سنوات سابقة: الخصوميمثل الجدول التالي بيان األصول و

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 الرياالت(البيان )بآالف 

 336,599 408,692 306,078 297,541 235,206 إجمالي األصول المتداولة

 296,360 303,608 264,986 206,661 456,655 إجمالي األصول غير المتداولة

 1,647,559 1,424,467 1,535,318 1,543,490 1,269,810 الممتلكات والمعداتصافي 

 2,280,518 2,136,676 2,106,382 2,047,692 1,961,672 األصول إجمالي

 211,565 209,284 178,228 197,294 179,928 المتداولة الخصومإجمالي 

 238,788 144,252 123,295 54,258 57,723 غير المتداولة الخصومإجمالي 

 450,353 353,536 301,522 251,552 237,651 الخصومإجمالي 

 1,793,706 1,779,270 1,801,209 1,789,056 1,706,570 حقوق المساهمينإجمالي 

 36,458 3,961 3,651 7,084 17,450 حقوق الملكية غير المسيطرة

 2,280,518 2,136,767 2,106,382 2,047,692 1,961,672 وحقوق المساهمين الخصومإجمالي 

 %80 %83 %85.50 %87 %86 نسبة حقوق المساهمين إلى األصول 

( من رأس مال الشركة السعودية للخدمات الفندقية فقد تم توحيد القوائم المالية لتلك الشركة مع القوائم المالية %70* نظرا  الستحواذ شركة دور للضيافة على نسبة )

  م.2015لشركة دور للضيافة اعتبارا  من العام المالي 
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 سنوات سابقةبيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس  .1-3

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

 العام

 حقوق المساهمين 

 نسبة التغير )%( الزيادة )النقص( )بآالف الرياالت(

2015 1,793,706                     14,000  0.8% 

2014 1,779,270                   (21,939) -1.2% 

2013 1,801,209                     12,153  0.7% 

2012 1,789,056                     82,486  4.8% 

2011 1,706,570                     43,652  2.6% 

 

 القروض. 2

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

 البيان

إجمالي مبلغ 

 القرض

إجمالي 

الدفعات 

المستلمة من 

 القرض

المستلم من 

القرض خالل 

 العام

إجمالي الدفعات 

المسددة من 

القرض خالل عام 

 م2015

إجمالي 

 المسدد

الرصيد بنهاية 

 م2015عام 

الدفعات 

المستحقة السداد 

 إيضاح م2016خالل عام 

سيتم االنتهاء من  2,500,000 5,000,000 75,000,000 6,785,714 ـ 80,000,000 80,000,000 قروض حكومية

السداد بنهاية عام 

 ه.1438

قروض من بنوك 

محلية )مرابحة 

 إسالمية(

سيتم سداد القرض على  6,865,045 193,217,564 3,448,104 3,448,104 96,778,531 196,665,668 577,700,000

دفعات خالل فترة زمنية 

سنوات  10-7تتراوح من 

 م.2015اعتبارا  من عام 

  9,365,045 198,217,564 78,448,104 10,233,818 96,778,531 276,665,668 657,700,000 اإلجمالي
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 األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات. 3

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

 البيان )بآالف الرياالت(

 الفنادق

 المملوكة

العقارات 

 المملوكة

الخدمات 

 أخرى والتشغيل

المعامالت 

 اإلجمالي المتبادلة

 532,620 (30,297) 4,358 29,625 62,535 466,398 اإليرادات

 (353,421) 29,472 (14,429) (10,837) (19,338) (338,289) التكاليف

199917, (825) (10,070) 18,788 43,197 128,109 إجمالي الربح  

 قبل الزكاة صافي الربح

وحقوق الملكية غير 

 المسيطرة

104,539 39,879 17,216 (10,677) - 150,957 

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات. 4

 مكة المكرمةكة هي الرياض ومنطقة تتوزع أعمال شركة دور للضيافة في ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل الممل

 كما يلي:  م2015وقد بلغت إيرادات كل منطقة خالل العام المالي وتبوك، 

 اإليرادات المنطقة )بآالف الرياالت(

 420,620 الرياض

 121,749 مكة المكرمة

 20,547 تبوك

 562,917 المجموع

 (30,297) المعامالت المتبادلة

 532,620 )الصافي( اإلجمالي

 خارج المملكة العربية السعودية. ليس لها فروع أو منشآت* كما أن الشركة 
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 المدفوعات النظامية المستحقة. 5

 :م كما يلي2015حتى نهاية العام المالي تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة 

 المستحق بنهاية العام البيان

 515,757 اشتراكات التأمينات االجتماعية

 

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا  ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد 

مخصص الزكاة المستحقة سنويا  وتحميله على قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب 

 ( ريال.5,420,873)م 2015عة في عام القانوني، وقد بلغ مخصص الزكاة للشركة وشركاتها التاب

ركة، على القوائم المالية الخاصة بكل ش وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصوره مستقلة بناء  

م ولم تتمكن 2014وقد قامت شركة دور للضيافة بتقديم إقراراتها للمصلحة وتسديد الزكاة حتى نهاية العام المالي 

م بسبب طلب المصلحة لبعض المستندات 2014الشركات التابعة من تسديد المبالغ المستحقة عليها حتى العام المالي 

م 2014لشركات التابعة ولم تسدد حتى العام المالي على الشركة على استيفائها. وتبلغ الزكاة المستحقة والتي تعمل ا

 ( ريال.3,045,549مبلغ )
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 توزيع األرباح ةسياس. 6

 ( من نظامها األساسي وذلك على النحو التالي:42توزع أرباح الشركة الصافية وفقا  لما نصت عليه المادة ) (1)

  تجنب.  الزكاة المفروضة شرعا 

  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى  ٪10يجنب

 من راس المال. ٪50بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال، علما  بأن رصيد االحتياطي قد بلغ 

  اتفاقي يخصص ألعمال الصيانة واألغراض التي يحددها من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  ٪5تجنب كذلك

شر رأس المال، علما  بأن رصيد هذا  مجلس اإلدارة، ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ع 

 من رأس المال. ٪10االحتياطي بلغ أكثر من 

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

  بعد ما تقدم نسبة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بمقدار تسمح به التعليمات الصادرة من الجهات يخصص

المختصة، ويوزع المتبقي بعد ذلك على المساهمين جزئيا  أو كليا  كحصة إضافية في األرباح أو يرحل لألعوام 

 القادمة.

تحقيق عوائد مجزية لهم، وفي ضوء التوسع انطالقا  من حرص الشركة على التجاوب مع تطلعات المساهمين و (2)

الجيد والنمو المتواصل ألعمال الشركة وإيراداتها، فقد قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين عن النصف األول 

مليون ريال. كما أوصى مجلس اإلدارة  50هللة للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي وقدره  50م بواقع 2015من عام 

هللة للسهم الواحد عن النصف  70أرباح للمساهمين بواقع  م بتوزيع15/2/2016نعقد بتاريخ المفي اجتماعه 

مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي األرباح المقترح توزيعها عن عام 70م وبمبلغ إجمالي قدره 2015الثاني من عام 

الجمعية العامة من رأس المال وذلك بعد الحصول على موافقة  %12مليون ريال وبنسبة  120م 2015

 للمساهمين حسب التاريخ الذي سيتم اإلعالن عنه على موقع تداول. 

 

  يوضح الجدول التالي ملخصا  عن األرباح الصافية المحققة خالل السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية:

 العام 

 صافي الربح 

 )ريال سعودي(

 التوزيعات النقدية 

 )ريال سعودي(

 *120,000,000 144,373,794 م2015

 120,000,000 103,989,443 م2014

 120,000,000 143,020,655 م2013

 150,000,000 198,869,434 م2012

 103,509,146 153,368,477 م2011

 خاضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين*



26 

 

 لمخاطر. ا7

 تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

 مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل 

 تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

 تأثر موسم الحج والعمرة لظروف أو عوامل تنظيمية خارجية. .1

 ة في نفس المدينة.تزايد المنافسة في سوق الفنادق بمدينة الرياض مما قد يؤثر على أداء فنادق الشرك .2

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

 الخدمات األساسية مثل الطاقة والمياه والمواد االستهالكية.في رسوم وأسعار االرتفاع  .4

 .العوامل الخارجية واالقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع .5

 .تصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض اإلنفاق العامالظروف االق .6

 

 مخاطر االئتمان 

 سائرخ في تسببی مما استحقاقھا نیح ةیالمال هبالتزامات بالوفاء األطراف أحد فشل عن الناجمة المخاطر ھي

 سيیرئ بشكل تتكون االئتمان مخاطر زیلترك تعرضھا المحتمل من التي ةیالمال الموجودات اآلخر، للطرف ةیمال

 ذات ةیمحل بنوك في الشركة تمتلكھا التي ةیالنقد داعیإ تمی ة،یالتجار نةیالمد والذمم البنوك لدى النقد من

 ةیالتجار نةیالمد بالذمم المتعلق االئتمان خطر فإن كذلك محدودة االئتمان مخاطر فإن لذا دیج ائتماني فیتصن

 بمراقبة الشركة إدارة وتقوم ة،یقو ةیمال راكزذوي م عمالء مع تتركز الشركة تعامالت معظم ألن محدود

 إجراءات أي واتخاذ لھایتحص ومتابعة بھا مرتبطة ائتمان مخاطر أي لیلتقل ةیالتجار نةیالمد الذمم أرصدة ومتابعة

 .الشركة حقوق لحفظ بشأنھا الزمة

 مخاطر العمالت 

 عامالتالم عیجم ألن ونظرا ة،یاألجنب بالعمالت ةیالمال وااللتزامات لألصول ةیالمال مةیالق تذبذب في تتمثل

 محدودة الشركة لھا تتعرض التي الصرف وأسعار العمالت مخاطر فإن السعودي لريالبا تتم للشركة ةیالجوھر

 .جدا  

 العمولة لسعر ةیالنقد والتدفقات العادلة مةیالق سعر مخاطر 

 توالتدفقا المالي المركز على السائدة العمولة أسعار تذبذب ریبتأث مرتبطة متنوعة لمخاطر التعرض وھي

 األجل رةیقص ةیالبنك والقروض ةیاإلسالم المرابحات من للشركة العمولة أسعار مخاطر وتنشأ. للشركة ةیالنقد

 صورةب ریالتسع إلعادة والودائع ونیالد عیجم وتخضع. معومة عمولة بأسعار تكون والتي األجل لةیطو ونیوالد

 والتدفقات العادلة مةیالق مخاطر أن ھایوبرأ العمولة أسعار على تطرأ التي راتیالتغ اإلدارة وتراقب. منتظمة

 .للشركة بالنسبة ةیجوھر ریغ العمولة ألسعار ةیالنقد
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 مخاطر السيولة 

يث حهي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. 

اطر تدار مخوتنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. 

 افية من خالل متابعة جداول التحصيل المتوقعالسيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الك

 للوفاء بالتزاماتها المستقبلية حين للشركةللمستحقات من العمالء وكذلك أدوات التمويل البنكي المتاحة 

 حلولها.
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 ًا: اإلفصاح والشفافيةرابع

انطالقا  من حرصنا على عالقتنا مع مساهمينا وشركائنا وكافة المستثمرين وأصحاب المصالح، وإيمانا  بأهمية اإلفصاح 

 بقائج المالية والتي تم إيضاحها فيما سبجانب النت ،فصاحاتلكم أهم اإل قدموالتزاما  منا بذلك، فيسرنا أن نوالشفافية 

هيئة السوق المالية السعودية الموقرة واألنظمة األخرى ذات العالقة وهي بحسب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 

 :كما يلي

 

 التابعةالشركات  .1

 السعودية الشركة")فيما عدا  ذات مسؤولية محدودة ةشرك 12بلغ عدد الشركات التي تستثمر بها شركة دور للضيافة 

، تم تأسيسها وتزاول جميع أنشطتها داخل المملكة العربية السعودية. (مساهمة مقفلة عبارة عن" فهي التراثية ةللضياف

 على النحو التالي:وذلك األنشطة الفندقية والعقارية وتتركز أغراضها في 

 

 النشاط الرئيسي الشركة م

 رأس المال

 )ريال(

المنشأة التابعة 

 للشركة

نسبة 

مساهمة 

 )٪( الشركة

جمالي إيرادات إ

 لعام ةالشرك

 )ريال( م2015

 165,600,000 فندقي للفنادق شركة مكة 1
فندق مكارم أجياد 

 بمكة
99.44% 83,939,892 

2 
للمناطق  شركة النخيل

 السياحية
 59,250,000 عقاري –فندقي 

قرية مكارم النخيل 

 بجدة
98.73% 38,954,878 

 27,300,000 فندقي للفنادق شركة تبوك 3
فندق مكارم 

 بتبوك
97.14% 20,559,941 

4 
الشركة السعودية 

 للخدمات الفندقية
 100,000,000 فندقي

فندق قصر الرياض 

 بالرياض
70% 22,810,282 

 تحت التصفية %50 - 1,000,000 عقاري –فندقي  للفنادق شركة المدينة 5

6 
 ةللسياح الشركة الوطنية

 )سياحية(
 422,000,000 عقاري –فندقي 

عدد من المنشآت 

 بمنطقة عسير
1.65% 

يتم االنتهاء من  لم

إعداد حساباتها 

 الختامية
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7 
المعرفة  شركة مكارم

 للضيافة
 21,400,000 عقاري

في  تحت الدراسة

 المدينة المنورة
50% 

لم تبدأ بمزاولة 

 نشاطها

8 
 الشركة اإلعالمية

 لخدمات التسويق

 -ترويج -تسويق

 عالقات عامة
 تحت التصفية 25% - 2,000,000

 %95 ــ 100,000 األمن والسالمة األمني شركة المصدر 9
لم تبدأ بمزاولة 

 نشاطها

 %99 ـ 100,000 التشييد والبناء شركة جود العلياء 10
لم تبدأ بمزاولة 

 نشاطها

 الكريمة شركة السواعد 11
تقديم خدمات 

 ةالمساند
100,000 - 99% 

لم تبدأ بمزاولة 

 نشاطها

12 
 الشركة السعودية

 ()نزل التراثية ةللضياف
 - %25 - 62,500,000 الضيافة

 ة ألي من الشركات التابعة أعاله.نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادر
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 إفـصـاحــات .2

التزاما  من الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل 

 فصاحات:تلك اإللوصف  ما يليفيشفافية، 

 :يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي 

عّدت بالشكل الصحيح. -  أن سجالت الحسابات أ 

ّفذ بفأن نظام الرقابة الداخلي - عّد على أسس سليمة ون   لية.اعة أ 

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. فيما عدا تقييم يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن  ال

م نظرا  لعدم 2015استثمارات الشركة في شركة مكارم المعرفة للضيافة بطريقة حقوق الملكية للعام المالي 

 مزاولة الشركة نشاطها. كما تعذر ذلك أيضا  للشركة اإلعالمية لخدمات التسويق نظرا  لدخولها طور التصفية.

 تعود ألشخاص )عدا أعضاء لم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت لم تست

( من قواعد 45مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )

 .التسجيل واإلدراج لدى هيئة السوق المالية

  أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق االكتتاب  وأت فئاال توجد لدى الشركة أية

 .حتها الشركة خالل السنة الماليةأو حقوق مشابهة أصدرتها أو من

 أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو  ال توجد لدى الشركة

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

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

 أو  ن عن أي راتبالتنفيذييتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  اتفاقترتيبات أو  ال يوجد أي

 .تعويض

  أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباحال يوجد. 

 كة ما عدا مخصصات مكافأة ال توجد أية استثمارات محددة أو احتياطيات مجنبة، أنشئت لمصلحة موظفي الشر

نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية. حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة 

 ( ريال سعودي.49,864,190م مبلغ )2015ديسمبر  31للموظفين في شركة دور للضيافة كما في 

 المالية السنوية.يوجد أي تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم  ال 

 المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. باستبدالمجلس اإلدارة  يلم يوص 

  لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية

 م.2015خالل العام المالي 
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 ة لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةنتائج المراجعة السنوي .3

تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، كما أنه يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة 

الداخلية تقوم بالتأكد من تطبيق األنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة 

طالع واال عمليات الشركة المختلفة حسب خطة المراجعة المعتمدةراجعة والتعامل معها بكل شفافية، وتقوم كذلك بم

 ة المراجعة ومجلس اإلدارة. على كافة المستندات والمعامالت وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجن

ظات د مالحوقد قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه ال توج

 جوهرية تستدعي أي إجراءات تصحيحية، وأن ما ورد فيها من مالحظات يتم متابعتها وتالفيها.

 

 الحوكمة .4

 ما يلي:   تطبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية فيما عدا

 أسباب عدم االلتزام نص المادة/ الفقرة رقم المادة

 /6مادة 

 فقرة ب

 عضاءأ الختيار التصويت عند التراكمي التصويت أسلوب إتباع يجب

 الجمعية العامة. في اإلدارة مجلس

 العامة الجمعية موافقة نظرا  لعدم

 .ذلك على للمساهمين

 /6مادة 

 فقرة د

 االعتبارية الذين الصفة ذوي األشخاص من المستثمرين على يجب

 عن احاإلفص - االستثمار صناديق مثل-غيرهم  عن بالنيابة يتصرفون

 نوية،تقاريرهم الس في الفعلي وتصويتهم في التصويت سياساتهم

 للمصالح جوهري تضارب أي مع التعامل كيفية عن وكذلك اإلفصاح

 .باستثماراتهم الخاصة األساسية الحقوق على ممارسة يؤثر قد

 .الشركة على ذلك انطباق نظرا  لعدم

 /12مادة 

 فقرة ط

 امنظ بحسب له يحق الذي - االعتبارية الصفة ذي للشخص يجوز ال

 ختيارا على التصويت - اإلدارة مجلس له في ممثلين تعيين الشركة

 .اإلدارة مجلس في اآلخرين األعضاء

 الشركة، على ذلك انطباق نظرا  لعدم

 مجلس أعضاء جميع اختيار يتم حيث

 الجمعية في التصويت طريق عن اإلدارة

 .العامة
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  مجلس اإلدارةأعضاء  .5

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

 االسـم

صفة 

 العضوية

عدد األسهم 

 بداية العام

عدد األسهم 

 التغير نهاية العام

 العضوية في الشركات 

 المساهمة األخرى

 المهندس عبدالله بن محمد العيسـى

 )رئيس مجلس اإلدارة(

غير 

 تنفيذي
1,449 1,449 - 

 . بنك الرياض1

. الشركة السعودية للصناعات 2

 األساسية )سابك(

 . شركة االسمنت العربية3

 . شركة إتحاد اتصاالت )موبايلي(4

 - - 1,449 1,449 مستقل الدكتور صالــح بن عـلـي الهذلــول

 األستاذ علي بن إبراهيم العجالن*

 العامة()ممثل صندوق االستثمارات 

غير 

 تنفيذي
16,628,458 16,628,458 

- 

- 

 طالل بن عبدالمحسن المالفخاألستاذ 

 )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

 1,743,215 1,743,215 مستقل

- 
 يهسياح –ة لسياحل ةالوطنيالشركة 

 )غير مدرجه(

 1,000 1,000 مستقل األستاذ ناصـر بن محمد السبيعي

 بنك البالد . 1 -

محمد إبراهيم السبيعي كة شر. 3

 )غير مدرجه( وأوالده

)غير  كوان العقاريةأ. شركة 4

 مدرجه(

)غير  ع األرجاني. شركة مشار5

 مدرجه(

 األستاذ عبدالله بن محمد العبدالجبار

 )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

غير 

 تنفيذي
6,540,591 6,540,591 

- 

- 

 العيسىاألســتاذ بـدر بن عبدالله 
غير 

 تنفيذي
1,485 1,485 

 . مجموعة صافوال1 -

 )غير مدرجه( . الفرنسي كابيتال2
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 . شركة مدينة المعرفة3

 االقتصادية

 صافوال مجموعة . 4

)غير  . الشركة المتحدة للسكر5

 مدرجه(

 )غير مدرجه( . شركة بنده للتجزئة6

)غير  . شركة عافية العالمية7

 مدرجه(

 (غير مدرجه) أصيلة لالستثمار. 8

 1,100 1,100 مستقل األستاذ فهد بن عبدالله القاسم

 . شركة دلة للخدمات الصحية1 -

 . شركة جرير للتسويق2

 . مجموعة صافوال3

. مجموعة عبداللطيف العيسى 4

 )غير مدرجه( القابضة

. شركة فهد بن عبدالله بن 5

عبدالعزيز القاسم وأبناؤه للتجارة 

 )غير مدرجه( واالستثمار

. الشركة السعودية للضيافة 6

 )غير مدرجه( التراثية

 1,000 1,000 مستقل األستاذ مصعب بن سليمان المهيدب

. عدة شركات من مجموعة 1 -

 )غير مدرجه( المهيدب

)غير  . جولدمان ساكس السعودية2

 مدرجه(

)غير  مصدر لمواد البناء. شركة 3

 مدرجه(

 . مجموعة شاكر4

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجديدة التي بدأت اعتبارا  من م فقد تم إعادة انتخاب 31/12/2015*نظرا  النتهاء دورة المجلس الماضية في 

علي  /األستاذ الستثمارات العامة بدال  منفهد بن عبدالله الشريف ممثال  لصندوق ا/ م ولمدة ثالث سنوات وتم انتخاب المهندس01/01/2016

ضو عالماضية، كما تمنى المجلس لنظير جهوده خالل الفترة لسعادته  اإلدارة أن يسجل التقدير وبهذه المناسبة يود مجلس. إبراهيم العجالنبن 

 المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف التوفيق والسداد.الجديد مجلس اإلدارة 
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  مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول أعاله، ال يقر مجلس اإلدارة بأنه، باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء

ر في  توجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم القصَّ

 الشركة أو شركاتها التابعة سواء  أكانت في أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخالفه.

 كما ال توجد أسهم يمتلكها ممثلو . أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القصر في الشركة ال توجد

 . الجهات االعتبارية في مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر

 م2015لعام  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

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

 االجتماعات  

االجتماع  االسم م

 األول

االجتماع 

 الثاني 

االجتماع 

 الثالث 

االجتماع 

 الرابع 

االجتماع 

 الخامس 

  المجموع

2015/02/19 2015/04/07 2015/06/02 2015/10/20 2015/12/15 

المهندس/ عبدالله محمد   1

 العيسى

     5 

      5 الدكتور/ صالح علي الهذلول  2

األستاذ/ علي بن إبراهيم  3

 العجالن

)ممثل صندوق االستثمارات 

 العامة( 

     5 

األستاذ/ طالل بن  4

 عبدالمحسن المالفخ

)ممثل المؤسسة العامة 

 للتقاعد( 

     5 

      5 األستاذ/ ناصر محمد السبيعي 5

األستاذ/ عبدالله محمد  6

 العبدالجبار

)ممثل المؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية( 

     5 

      5 األستاذ/ بدر عبدالله العيسى  7

      5 األستاذ/ فهد عبدالله القاسم  8

األستاذ/ مصعب سليمان  9

 المهيدب 

     5 
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 المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 مكافأة إلى باإلضافة عنه المنبثقة واللجان المجلس اجتماعات حضور بدل م2015 عام خالل اإلدارة مجلس أعضاء تقاضى

النحو ، وذلك على العام خالل المنعقدةللمساهمين  العامة الجمعية من اعتمادها تم والتي ،م2014 المالي العامعن 

 التالي:

 االسـم
بدل حضور 

 االجتماعات

المكافأة بعد توزيع 

 األرباح
 المجموع

 المهندس/ عبدالله بن محمد العيسـى

 )رئيس مجلس اإلدارة(

                  30,000                    200,000                    230,000  

  233,000                    200,000                    33,000                   الدكتور/ صالــح بن عـلـي الهذلــول

 األستاذ/ علي بن إبراهيم العجالن

 )ممثل صندوق االستثمارات العامة(

                  33,000                    200,000                    233,000  

 العبدالجباراألستاذ/ عبدالله بن محمد 

)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية(

                  30,000                    200,000                    230,000  

 األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ

 )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

                  15,000                    200,000                    215,000  

  236,000                    200,000                    36,000                   األستاذ/ ناصـر بن محمد السبيعي

  239,000                    200,000                    39,000                   األســتاذ/ بـدر بن عبدالله العيسى

  236,000                    200,000                    36,000                   األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم

  230,000                    200,000                    30,000 األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

 2,082,000 1,800,000 282,000 المجموع

 

  دارة نظير جهوده في خدمة الشركةريال لسعادة رئيس مجلس اإل 200,000صرف مكافأة سنوية إضافية قدرها م 2015في عام  تمكما، 

م وفقا  2014وذلك عن العام المالي  نة المراجعة من غير أعضاء المجلسريال لكل عضو من أعضاء لج 50,000ومكافأة مقطوعة قدرها 

 لقرار مجلس اإلدارة بذلك.
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 المنبثقة عن مجلس اإلدارة اللجان .6

 لجنة الترشيحات والمكافآت  6-1

ضوابط عمل لجنة  م19/3/2013بتاريخ اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد 

م ورفعت تقريرها 2015( اجتماعات خالل عام 5الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة وقد عقدت اللجنة )

 لمجلس اإلدارة وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من:

االجتماع  المنصب االسم م

 األول

االجتماع 

 الثاني 

االجتماع 

 الثالث 

االجتماع 

 الرابع 

االجتماع 

 الخامس 

  المجموع

2015/04/07 2015/06/02 2015/10/20 2015/11/02 2015/12/13 

محمد بن المهندس/ عبدالله   1

 العيسى

      5 رئيسًا 

      5 عضواً  علي الهذلولبن الدكتور/ صالح   2

محمد بن األستاذ/ عبدالله  3

 العبدالجبار 

      5 عضواً 

فوزي بن عبدالرحمن األستاذ/  4

  بوبشيت

      5 عضوًا 

م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنة اعتبارا  من 31/12/2015ونظرا  النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م ولمدة ثالث سنوات من كل من: 01/01/2016

 رئيسا    سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى  .أ

 عضوا    سعادة األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار  .ب

 عضوا    سعادة األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب  .ج

 عضوا    سعادة األستاذ/ فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت .د

 

 مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

o  ي المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا  للسياسات والمعايير

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

o  المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات

العضو ألعمال والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه 

 مجلس اإلدارة.

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

o .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 

o صالح إذا كان العضو يشغل عضويةالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض م 

 مجلس إدارة شركة أخرى.

o  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات

 استخدام معايير ترتبط باألداء.
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 لجنة المراجعة: 6-2

م ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب 19/3/2013اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 جتماعات وتتكون اللجنة من كل من:( ا6) م2015عمل اللجنة وقد عقدت لجنة المراجعة خالل عام 

االجتماع  المنصب االسم م

 األول

االجتماع 

 الثاني 

االجتماع 

 الثالث 

االجتماع 

 الرابع 

االجتماع 

 الخامس 

االجتماع 

 السادس

  المجموع

2015/01/19 2015/02/18 2015/04/20 2015/07/30 2015/09/01 2015/10/19 

األستاذ/ علي بن إبراهيم  1

 العجالن  

 (عضو مجلس اإلدارة)

       6 رئيسًا 

بن األستاذ/ مصعب  2

 سليمان المهيدب 

  (اإلدارةعضو مجلس )

       5 عضواً 

إبراهيم بن سالم األستاذ/  3

  الرويس 

       6 عضواً 

عبدالرحمن بن  األستاذ/ 4

 صالح الخليفي 

       5 عضوًا 

 

م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنة اعتبارًا من 31/12/2015ونظرًا النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م ولمدة ثالث سنوات من كل من: 01/01/2016

 رئيسا    سعادة المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف  .أ

 عضوا   سعادة األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ  .ب

 عضوا    براهيم بن سالم الرويس سعادة األستاذ/ إ .ج

 عضوا   سعادة األستاذ/ عبدالرحمن بن صالح الخليفي  .د

 

 : تتضمن مهام لجنة المراجعة ما يليو

o .دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها 

o  تتبناها الشركة وأي تغيير في هذه السياسات إلبداء الرأي والتوصية دراسة السياسات المحاسبية والمالية التي

 بشأنها قبل اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

o  النظر في كفاءة تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة

 ومواجهة هذه المخاطر.

o ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ورفعه دوريا  لمجلس اإلدارة للتقرير  دراسة نظام الرقابة الداخلية

 حول فاعليته.

o  التأكد من وجود آلية سليمة الستخدام موارد الشركة وأصولها بما يخدم مصلحتها بأفضل وجه، والنظر في كفاءة

 استخدام الصالحية من قبل منسوبي الشركة.
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o عيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه باالسترشاد بضوابط ترشيح المراجع الخارجي المرفقة التوصية لمجلس اإلدارة بت

 بالضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليته.

o راسة عة ما تم بشأنها وددراسة التقارير والمالحظات التي يقدمها المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية ومتاب

التقارير والمالحظات التي تقدمها الجهات الرقابية الخارجية وإبداء الرأي حيالها، ومتابعة اإلجراءات المالئمة لمعالجة 

 المالحظات التي تضمنتها هذه التقارير.

o ات التي حددها لها االشراف على المراجعة الداخلية من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهم

 مجلس اإلدارة والتأكد من استقالليتها.

o  تقوم اللجنة بدراسة طلبات الترشيح لوظيفة مدير المراجعة الداخلية والمكافآت والبدالت والمزايا األخرى المخصصة

 سببله وترشيح الشخص األكثر مالئمة مع بيان األسباب والنظر في إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية سواء ب

 االستقالة أو العجز أو اإلعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن إلى مجلس اإلدارة.

o  االستعانة كلما دعت الحاجة بمن تراه اللجنة مناسبا  للقيام بأعمال أو دراسات متخصصة تساعدها في تنفيذ مهامها

 وتحديد أتعابهم.

 

 لجنة االستراتيجية واالستثمار 6-3

م ضوابط عمل لجنة االستراتيجية 19/3/2013اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

( اجتماعات بحضور كافة 7م )2015واالستثمار وأسلوب عمل اللجنة وقد عقدت لجنة االستراتيجية واالستثمار خالل عام 

 من:أعضائها. ورفعت تقريرها لمجلس اإلدارة، وتتكون اللجنة 

م فقد قرر مجلس اإلدارة إعادة تشكيل اللجنة اعتبارًا من 31/12/2015ونظرًا النتهاء دورة مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م ولمدة ثالث سنوات من كل من: 01/01/2016

 رئيسا   ألستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم سعادة ا .أ

 عضوا    سعادة الدكتور/ صالح بن علي الهذلول  .ب

 عضوا    عبدالله العيسى سعادة األستاذ/ بدر بن  .ج

 عضوا    سعادة الدكتور/ بدر بن حمود البدر  .د

 

 

 

 المجموع االجتماع السابع االجتماع السادس االجتماع الخامس  االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  االجتماع األول المنصب االسم م

2015/02/18 2015/03/29 2015/05/25 2015/09/08 2015/10/12 2015/12/07 2015/12/15 

 رئيسًا  محمد السبيعيبن األستاذ/ ناصر  1
       7 

 عضواً  األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم  2
       7 

 عضواً  األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى 3
       7 

 عضوًا  الدكتور/ بدر بن حمود البدر  4
       7 
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 : بما يليتتلخص مهام اللجنة 

o  التوصية بأولويات االستثمار للشركة ووضع معايير ومقاييس االختيار للمشاريع االستثمارية والتوصية والعمل على

 اعتمادها وإقرارها من قبل مجلس اإلدارة.

o  الموافقة على فرص االستثمار وشراء وبيع الممتلكات واألراضي ضمن حدود أولويات االستثمار.التوصية أو 

o .مراجعة خطط االستثمار للشركة، ورفع التوصيات الالزمة بشأنها 

o  مراجعة وتقييم مدى فعالية وشمول ضوابط لجنة االستثمار سنويا  وطلب موافقة مجلس اإلدارة على التغيرات

 المقترحة.

o م بأي مهام أخرى يتم طلبها من مجلس اإلدارة.القيا 

 

 اإلدارة التنفيذية .7

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه 

ورؤساء القطاعات والشركات التابعة. وتتولى هذه اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب 

ة والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع األنشطة ذات العالقة بأعمال الشركة، التشغيلية والمالية واإلدارية والفني

الشركة  التنفيذية فيويساعد في متابعة بعض األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذها لجاٌن يتم تشكيلها من اإلدارة 

 عند الحاجة.

 م:2015بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 

 الصفة االسم 

 الرئيس التنفيذي ر/ بدر بن حمود البدرالدكتو

 المالية الرئيس التنفيذي للشئوننائب  األستاذ/ ياسر بن محمد القهيدان

 واألصول لممتلكاتل نائب الرئيس األستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي 

 لمشاريعنائب الرئيس ل المهندس/ خالد بن محمد األصقه

 إدارة المحاسبةمدير  األستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

 

 :*م2015بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 

الملكية بداية  االسم 

 العام

 نسبة التغّير % التغّير خالل العام الملكية نهاية العام

 %94 1,180 2,429 1,249 الدكتور/ بدر بن حمود البدر

 - - - - القهيداناألستاذ/ ياسر بن محمد 

 - - - - األستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي 

 - - - - المهندس/ خالد بن محمد األصقه

 - - - - األستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

 .وأوالدهم القصر في الشركةكبار التنفيذيين ال توجد أسهم تمتلكها زوجات *
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 م*:2015التنفيذيين خالل العام بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار 

 المبلغ )ريال سعودي( البيان 

 4,233,807 الرواتب والتعويضات

 1,481,833 البدالت

 1,831,095 المكافآت والحوافز

 7,546,735 اإلجمالي

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

 

 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  .8

ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفا  فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 

 عالقة بأي منهم باستثناء ما يلي:  وذي أو المدير المالي أو أي شخص ذالتنفي

  سنوات لمجمع ريزدنس األندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت  10عقود إدارة وتشغيل مدتها

ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع الجزيرة بدر، ومجمع دور الياسمين السكني والمملوكة لشركة أصيلة لالستثمار، 

حمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة والتي من ضمن إدارتها كل من رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالله بن م

 األستاذ بدر بن عبدالله العيسى. 

الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة 

 محددة من إجمالي اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة. 

ريال  3,349,038م مقارنة بمبلغ 2015ريال خالل عام  3,198,279بما مجموعه  وقد حصلت الشركة على أتعاب

 م لقاء إدارة وتشغيل تلك المنشآت. 2014خالل العام السابق 

 : األتعابويوضح الجدول التالي تفصيل تلك 

 م2014 م2015 البيان )ريال سعودي(

 419,542 494,738 مجمع ريزدنس األندلس 

 1,432,435 1,376,957 فندق مكارم أم القرى 

 385,924 471,496 ريزدنس الروضة  مجمع

 666,869 366,619 فندق مكارم البيت 

 444,268 488,469 مجمع الجزيرة بدر 

 3,349,038 3,198,279 اإلجمالي 
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  من  %5يمتلك األستاذ عبدالرحمن عبدالله الدحيم والذي يشغل حاليا  منصب أمين سَر مجلس اإلدارة ما نسبته

من رأس مال تلك الشركة،  %95رأس مال شركة المصدر األمني المحدودة، وتمتلك شركة دور للضيافة نسبة 

من  %99تمتلك شركة دور للضيافة من رأس مال شركة جود العلياء المحدودة، و %1كما يمتلك سعادته نسبة 

رأسمال تلك الشركة، وقد تنازل األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم عن حصته في شركة المصدر األمني 

  م.2016عام شهر يناير من لشركة جود العلياء المحدودة، وذلك خالل 

  محمد بن إبراهيم الغامدي  لشيخلسنوات لفندق مكارم منى والمملوك  10هناك عقد إدارة وتشغيل مدته

من رأس مال شركة دور للضيافة، وقد حصلت الشركة خالل  %5والذي يملك ما نسبته  (كبار المساهمين أحد)

 ريال عبارة عن أتعاب اإلدارة والتشغيل للفندق.  355,928م على مبلغ 2015عام 

  من ضمن مساهمي شركة دور  "وأوالدهشركة عبدالله بن محمد العيسى "و "أصيلة لالستثمارشركة "وحيث إن

للضيافة، وتماشيا  مع تعليمات هيئة السوق المالية، فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس عبدالله بن محمد العيسى 

 أصيلةشركة "( لهما مصلحة مع ة)رئيس مجلس اإلدارة( و األستاذ بدر بن عبدالله العيسى )عضو مجلس االدار

صلحة لهما م واألستاذ بدر بن عبدالله العيسى ن المهندس عبدالله بن محمد العيسى. كما أن كال  م"لالستثمار

. ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية األسهم لهاتين الشركتين "شركة عبدالله بن محمد العيسى وأوالده"مع 

  م:2015خالل عام 

 االسم

عدد األسهم بداية 

 العام

عدد األسهم نهاية 

 التغير العام

التملك نسبة 

 نهاية العام

 %27.1 27,143,784 27,143,784 - لالستثمار أصيلةشركة 

شركة عبدالله محمد 

 العيسى وأوالده

28,982 28,982 -  0.03% 

 

  م توقيع عقد بين كل من شركة دور للضيافة وشركة أصيلة لالستثمار والتي من ضمن 10/06/2015تم بتاريخ

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر إدارتها كل من رئيس مجلس اإلدارة 

( في فندق كورت يارد 2م 400بن عبدالله العيسى، تقوم شركة أصيلة بموجبه باستئجار مساحة مكتبية قدرها )

( ريال سنويا  ولمدة ثالث سنوات 400.000ماريوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي قدره )

 دية.ميال
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  م توقيع اتفاقية بين شركة دور للضيافة والشركة السعودية للضيافة التراثية )نزل( تقوم 18/6/2015تم بتاريخ

دور بموجبها بتقديم الخدمات المساندة والفنية للشركة السعودية للضيافة التراثية لتطوير أول مشاريعها وهو 

برات العريقة التي تمتلكها شركة دور للضيافة فندق سمحان التراثي بالدرعية وذلك بهدف االستفادة من الخ

 في هذا المجال. 

  يقوم بعض أعضاء مجلس اإلدارة )أو الشخصيات االعتبارية التي يمثلونها( بالمتاجرة في بعض أوجه النشاط

المماثلة لنشاط الشركة )فنادق وعقارات(، ووفقا  للمادة الثامنة من الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة 

م لمدة سنة 07/04/2015لسوق المالية، فقد تم الحصول على ترخيص بذلك من الجمعية العامة بتاريخ ا

وسيتم عرض ذلك على الجمعية القادمة بإذن الله لتجديده وفقا  لالئحة الحوكمة. وهؤالء األشخاص أو 

 الشخصيات االعتبارية هم كالتالي:

سعادة رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالله بن محمد شركة أصيله لالستثمار والذين من ضمن إدارتها  .1

 العيسى وعضو مجلس اإلدارة سعادة األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.

 صندوق االستثمارات العامة. .2

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.  .3

 المؤسسة العامة للتقاعد. .4

 سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ ناصر بن محمد السبيعي.  .5

 ة عضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح بن علي الهذلول.سعاد .6

 سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد بن عبدالله القاسم. .7

 سعادة عضو مجلس اإلدارة األستاذ مصعب بن سليمان المهيدب. .8

 

 في تينتهيالمن تينالمالي تينالسن خالل عنها الناتج والرصيدالعالقة  تمع األطراف ذا المعامالت لغابمب بيان يلي فيماو

 :م2015م و2014، ديسمبر 31

 :عالقة ذات أطراف من مستحقأ( 

  
طبيعة 

 المعامالت

 الرصيد مبلغ المعامالت 

 م2014 م2015 م2014 م2015

 844,088 947,977 5,602,716 1,147,860 خدمات الجزيرة بدر

 شركة جود العلياء المحدودة
مصروفات 

 باإلنابة
694,805 3,200 697,601 3,200 

 - 295,904 - 1,958,617 خدمات الشركة السعودية للضيافة التراثية

 236,279 164,145 743,879 659,815 خدمات دنس االندلسمجمع ريز

 - 12,930 - 12,930 خدمات شركة السواعد الكريمة

 1,906,748 78,743 2,255,967 10,305,666 خدمات فندق مكارم أم القرى

 28,061 15,403 - 1,850,927 خدمات الروضةدنس مجمع ريز

 157,675 - - 1,090,109 خدمات شركة مكارم المعرفة

 - 1,700 - 1,700 خدمات شركة المصدر األمني المحدودة

 3,176,051 2,214,403  اإلجمالي
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 :عالقة ذات أطراف إلى مستحق( ب

  
طبيعة 

 المعامالت

 الرصيد مبلغ المعامالت 

 م2014 م2015 م2014 م2015

 5,961,658 4,107,424 6,413,625 2,962,225 خدمات فندق مكارم البيت

 شركة المدينة المحدودة
مصروفات 

 باإلنابة
1,825,027 960,000 2,960,235 1,135,207 

 3,196,084 2,273,114 2,618,123 862,460 خدمات فندق مكارم مني

 746,754 545,518 2,358,263 545,517 خدمات مجمع الجزيرة الرياض

 11,039,703 9,886,291 اإلجمالي

 

 كبار المساهمين .9

 وكبار اإلدارة مجلس أعضاء باستثناء أشخاص منم )2015عام  خالل بالتملك، إشعار أي شركة دور للضيافة تستلم لم

 التسجيل قواعد من 45 للمادة وفقا   (،عالهأ منفصل بشكل تفاصيلهم الواردة القصر وأوالدهم وعائالتهم التنفيذيين

 رأسمال من % 5 عن يقل ال ما م2015عام  خالل أسماؤهم التالية المساهمون امتلك فقد حال، أي وعلى. واإلدراج

 :الشركة

 المساهم

األسهم المملوكة بداية 

 العام

األسهم المملوكة 

 نهاية العام

 نسبة التملك

 نهاية العام

 - - 27,143,784 شركة ماسك القابضة

 %27.1 27,143,784 - شركة أصيلة لالستثمار

 %16.6 16,628,458 16,628,458 صندوق االستثمارات العامة

 % 12 12,001,449 12,001,449 الشيخ محمد بن إبراهيم العيسى

 % 6.5 6,540,591 6,540,591 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 % 5 5,000,000 5,000,000 الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي
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 . تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 10

ة الدولية دفعة واحدة بعد يمعايير المحاسبالم القاضي بتطبيق 25/3/2014وفقا  لتعميم هيئة سوق المال بتاريخ 

استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن الفترات المالية التي تبدأ 

 2017للشركات المالية المدرجة في السوق المالية مما يعني ان القوائم المالية للربع االول من عام  1/1/2017من 

ة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية يمعايير المحاسبلل عدادها وفقا  إجة في السوق المالية يجب للشركات المدر

 للمحاسبين القانونيين.

لضرورة االستعداد المبكر لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وما يتضمنه تطبيقها من مراجعة للسياسات  ونظرا  

ن شركة دور للضيافة قد بادرت بالبدء في مشروع التحول لتطبيق المعايير إاملين، فالمحاسبية والتهيئة لتدريب الع

المحاسبية من المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

 .(IFRS) لمعايير التقارير المالية الدولية (SOCPA) القانونيين

 دة في تنفيذ خطة الشركة في تجربة التطبيقنساحد بيوت الخبرة كمستشار للدعم والمحيث قامت الشركة بتعيين أ

  م.2017ستعدادا  للتطبيق الفعلي في العام ام 2016واتخاذ االجراءات الالزمة خالل العام 

 

  كما يلي: الدولية المحاسبية المعايير تطبيقالشركة ل عمل خطة تكونسو

  .والمحاسبية المالية الشركة تقارير على تأثيرها المحتمل الدولية المعايير تشخيص. 1

  .التحول من الناتجة التغيرات أثر وتقييم دراسة. 2

 . الدولية ةيالمحاسب للمعايير بالتحول الخاصة المعايير وتطبيق ،تطوير، تصميم. 3

 ضمن اإلدارات المختصة على ذلك. العاملين تدريب. 4

ألغراض  م2016والمحاسبية للشركة وفقا  لهذه المعايير ابتداء  من الربع األول للعام المالي . إصدار التقارير المالية 5

 .التحليل والمقارنة
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 الموارد البشرية: خامساً 

 م نشاطا  ملموسا  في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومن أهمها:2015شهد العام 

 مسح الرضا الوظيفي 

تحسين على مواضع الللتعرف  على جميع المنشآت والشرائح الوظيفية بالشركة وذلكتم عمل مسح للرضا الوظيفي 

، وستسعى الشركة إلى المزيد من التطوير والتحسين لتحقيق (لتحديد موقع الشركة في سوق العمل) المطلوبة

 مراكز متقدمة بإذن الله في المستقبل القريب.

 

 سعودةال 

 الوطنية وتأهيلها، قامت الشركة باستقطاب العديد من الكوادر الوطنية المؤهلةتماشيا  مع توجهنا ببناء الكوادر 

، كما قامت إدارة الموارد البشرية بتوقيع اتفاقيات مع معاهد تدريب وطنية بالمجال على جميع مستويات الشركة

 .%33لى توطين إ. وبفضل الله استطاعت الشركة رفع معدل الالفندقي لالستقطاب والتدريب المنتهي بالتوظيف

 

 إدارة وقياس األداء 

مرار واستتهم أرف على الموظفين المتميزين لمكافتم تطوير وتفعيل نظام إدارة وقياس األداء حتى يتم التع

بشكل نصف  مراجعة األداءمن خالل وذلك ، ولمساعدة الموظفين متوسطي األداء في تطوير أنفسهم تشجعيهم

 على عاملين رئيسين وهما:وعمل التقييم بنهاية كل سنة ارتكازا  سنوي 

 .التقييم بناء  على األهداف القابلة للقياس والمحددة بمدى زمني .1

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

 

 الحوافز والمكافآت 

الموظفين، ومكافأتهم على جهودهم وإبداعهم وتفانيهم. حيث استكملنا نؤمن بشكل أساسي في دور بتحفيز 

تطبيق خطط حوافز تقوم على ربط المكافآت باألداء وتحقيق األهداف، وكذلك تحفيز الموظفين السعوديين للعمل 

وسع تفي مشاريع الشركة، ووضع بدالت مناسبة وتحفيزية، وذلك لتتمكن من االعتماد عليهم في خطط التنمية وال

 المستقبلية.

 

 التدريب والتطوير 

بأهمية تطوير العنصر البشري، نسعى دائما  لالستثمار في عمليات بناء القدرات والتدريب لرفع انطالقا  من إيماننا 

من الدورات لموظفي  العديدكفاءة كوادرنا ليسهموا بدورهم في تحقيق خطط الشركة الطموحة، حيث تم عقد 

م لتشكل ارتفاعا  2014ساعة في عام  2,250مقابل  ساعة تدريبية 3,478بما يزيد عن م 2015خالل عام  الشركة

إدارة المشاريع، ، المهارات العامةحيث شملت الدورات مجاالت عّدة منها ، %50في ساعات التدريب بنسبة تزيد عن 

 .التخطيط االستراتيجي، والقيادة وبناء فرق العمل
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 شراكة المعرفة 

ام بين األقس م توجهنا في عقد ورش العمل الداخلية التي تسهم في تبادل المعارف والخبرات2015في عام واصلنا 

في مختلف المواضيع ذات ، م2014منتصف عام  امنذ انطالقهورشة عمل  16، حيث تم عقد الداخلية للشركة

 ، ومن أمثلة ذلك:لعالقة بتنمية وتطوير بيئة العملا

o  باالستثمارعملية التحكم 

o الحيوية في أماكن العمل المشتركة 

o معا  لبيئة آمنة مستدامة 

o  إدارة األداء 

o المباني الخضراء 

o الحساسية الغذائية 

 

 نظرة نحو المستقبل 

نسعى خالل العام القادم لمزيد من التطوير فيما يتعلق بأنظمة وعمليات الموارد البشرية وزيادة كفاءتها. حيث 

 نطمح إلى ما يلي:

o  م2016بنهاية عام  %38قدرها  سعودةالوصول إلى نسبة. 

o .استكمال أتمتة عمليات الموارد البشرية لعمليات التدريب وقياس األداء والتوظيف 

o .تصميم وتطوير خطط المسار الوظيفي، وخطط اإلحالل التعاقبي للوظائف الهامة 

o  الوظيفية.تطوير خطط الحوافز والمكافآت بشكل أكبر لتتناسب مع المجموعات 

o .استكمال التدريب والتطوير في شتى المجاالت ذات العالقة 

o لتأهيلهم للمناصب القيادية. دعم الموظفين الموهوبين بتخطيط مسار وظيفي 

 2013 2014 2015 

 %33 %24 %21 نسبة السعودة
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 المسئولية االجتماعية: سادساً 

 صوىق أهمية نولي فإننا الجديدة، هويتنا مع وانسجاما   المملكة، في الضيافة قطاع في رائدة وطنية شركة بصفتنا

التي  يةاالجتماع البرامج تطوير إلى مستمر نسعى بشكل حيث المحيطة، والبيئة المجتمع تجاه االجتماعية لمساهمتنا

 والمنعكس النافع األثر لها يكون وجديدة خالقة أفكار ابتكار إلى والمبادرة نستطيع من خاللها تقديم خبراتنا وإمكانياتنا،

فقد قامت لجنة المسؤولية االجتماعية بتصميم عدد من البرامج بعد أن رسمت  اإلطار، هذا وفي. االجتماعية الحياة على

 هذا يف االنجازات ألبرز ملخص يلي من األنشطة والمبادرات وفيما العديد تنفيذ األهداف االستراتيجية لها. كما واصلت

 :المجال

 بالدم التبرع  

 فيصل كالمل مستشفى في الدم بنك مركز مع بالتعاون بالشركة الرئيسي بالمركز االجتماعي النشاط لجنة نظمت

استمرارا  لحمالت التبرع بالدم التي تقوم بها  الحملة هذه وتأتي الشركة، لمنسوبي بالدم للتبرع حملة التخصصي

 الشركة بشكل دوري.

 نعمة في أنت ابتسم" مبادرة رعاية" 

 مرضى ألطفال إفطار حفل تنظيم تم السرطان، مرضى لدعم ،"نعمة في أنت ابتسم" مبادرة فريق مع بالتعاون

 إقامة أجل من المتطوعين المبادرة فريق استضافة تم كما. «الرياض مكارم» فندق في وعائالتهم السرطان

 .السنوي احتفالهم

 ،السرطان بمرض الوعي نشر على سنتين من أكثر منذ السرطان مرضى لدعم "نعمة في أنت ابتسم" مبادرة تعمل

 قديمت جانب إلى عنه، التوعوية البرامج وإقامة وأسرهم للمرضى المعنوي الدعم وتوفير عنه، المبكر الكشف وأهمية

 .المملكة أنحاء مختلف في بالسرطان للمصابين والترفيهية التعليمية والمبادرات الخدمات

 التدوير إلعادة نقاء برنامج 

 ةإعاد خالل من الطبيعية الموارد على المحافظة ثقافة تحفيز الى يهدف الذي نقاء برنامج العام هذا خالل أطلقنا

 الرئيسي المبنى في النفايات لفرز متخصصة حاويات وضع تم وقد. وفئاتها التدوير أساليب عن الوعي ونشر التدوير

 ميمهتع إلى نطمح والذي منه للتقليل األساليب وأفضل الورق استهالك في الشركة أداء عن دورية تقارير وتقدم

 الشركة. منشآت كافة على

 والمناسبات الفعاليات الستضافة دورنا برنامج 

قمنا خالل العام الماضي باستضافة عدد من الفعاليات مساهمة منا في خدمة المؤسسات والجمعيات االجتماعية 

 والخيرية ومنها:

 الجمعية السعودية للعناية بمرضى الشلل الرعاشي " الباركنسون"اجتماع مجلس إدارة  استضافة -

  كن للصحة وهي إحدى مبادرات تسامي لريادة األعمال االجتماعية. مسابقة استضافة -

 (فتاأ) السعودية االنتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب دعم جمعية إدارة مجلس اجتماع استضافة -

 إطعام" السعودي الطعام بنك مع اتفاقية توقيع" 

 فنادقنا لدى الفائض الطعام بقايا حفظ أجل من "إطعام" السعودي الطعام بنك مع تعاون اتفاقية مؤخرا   وقعنا

 شربن االتفاقية تقوم كما. العالمية والسالمة الجودة معايير وفق منه الزائد وتوزيع األفراح وصاالت ومطاعمها

 .منها الفائض من واالستفادة األمثل، باالستخدام عليها والحفاظ النعمة، مع الصحيح التعامل لضرورة الوعي
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 عالقات المساهمين والتواصل معهمسابعًا: 

يتمتع مساهمو الشركة بجميع الحقوق واالمتيازات التي نصَّ عليها عقد تأسيس الشركة، والتي تتماشى مع نظام 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الشركات والالئحة التنفيذية لحوكمة 

على تهيئة البيئة المناسبة للمساهمين للتمتع بممارسة جميع تلك الحقوق بكل يسر وسهولة من خالل التواصل مع 

ق عليهم الشروط النظامية، إدارة الشركة، باإلضافة إلى التمتع بحقهم في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لمن تنطب

ودعوتهم من خالل الصحف المحلية، وعبر موقع الشركة اإللكتروني، وموقع تداول لحضور الجمعيات العمومية عند 

انعقادها مع المحافظة على حقهم في التصويت، واختيار ممثليهم في مجلس اإلدارة. ويشارك عدد كبير من المساهمين 

أنشطة الشركة والخطط المستقبلية من خالل حضورهم للجمعيات العمومية. وعند  في المناقشات المتعلقة بجميع

اعتماد الجمعية العامة لتوزيعات األرباح، يتم اإلعالن عنها والعمل فورا  على إجراءات صرفها للمساهمين المسجلين 

محافظهم عن طريق البنوك المحلية بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة في 

 يوما  من تاريخ اعتماد الجمعية. خالل فترة ال تزيد على ثالثين

ستقبال استفسارات المساهمين الواإليميل المخّصص  )www.dur.saومن خالل موقع الشركة اإللكتروني )

(IR@dur.sa توفر الشركة لمساهميها ،) .ولجميع المستخدمين اآلخرين منبرا  للتواصل مع الشركة على أساس مستمر

ويمكن استخدام هذا الموقع للبحث عن أية معلومات مطلوبة، وأي تحديث للمعلومات التي تتعلق بالشركة، والتي 

 وقت الراهن وفيلتشمل التقارير الدورية والسنوية، والمنشورات وإعالنات الشركة، باإلضافة إلى حملة األسهم في ا

 السنوات السابقة.

م الشركة جميع األخبار عن أدائها وأنشطتها من خالل القنوات الرسمية مثل موقع )تداول( باستخدام رمز شركة  كما تقدِّ

وفقا  لتوجيهات هيئة السوق المالية، وسياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل الشركة كجزء من لوائح  4010دور للضيافة 

 الشركة.حوكمة 

 

 ةـمـاتـخـال

في الختام، يسر مجلس إدارة الشركة أن ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة 

وشركاء األعمال والجهات التنظيمية والتشريعية والعمالء الكرام على ثقتهم ودعمهم، داعين الله عز وجل أن يمنحنا 

والدعم بمزيد من التقدم والنمو، وكذلك يقدم المجلس الشكر لإلدارة التنفيذية وكافة أفراد القدرة لتتويج هذه الثقة 

م متطلعين إلى مزيد من اإلنجازات والتميز خالل 2015فريق العمل لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز خالل عام 

 األعوام القادمة إن شاء الله.

http://www.dur.sa/

