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كـلـمـة
 مجلس
اإلدارة

السادة مساهمي شركة دور للّضيافة،
الّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرُّ مجلُس اإلدارِة أن يقّدَم لكم 
الّتقريَر الّسنوي ألعمال وأنشطة 

الشركة الّرئيسة للعام المالّي 2016م، 
والقوائم المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2016م. وقد تم إعداد هذا 
التقرير وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة 
الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج 

الّصادرتين من هيئة السوق المالية في 
المملكة العربية السعودية. وأظهرت 

نتائج الشركة المالية التي حققتها للعام 
المالي 2016م إيرادات بلغت 499.2 

مليون ريال مسجلة بذلك انخفاضًا 
بنسبة %6.3 عن العام السابق.

وبالّرغم من الّتحوالت والصعوبات 
االقتصادّية التي واجهت الشركات 

العاملة في السوق الّسعودي عام 
2016م، إال أّن دور للضيافة استطاعت 

بعون الله وتوفيقه أن ُتخّفف من أثر 
تلك الصعوبات من خالل تكثيف الجهود 

للمحافظة على مستوى خدماتنا 
المقدمة لعمالئنا بالتزامن مع تقليص 

بعض التكاليف التشغيلية فتمكّنا بفضل 
الله ثم بفضل جهود العاملين في دور 
للضيافة من تحقيق نتائج ُتعتبر إيجابية 

في ظل الظروف الراهنة.

حيث يدعونا هذا األداء إلى استكمال 
تطبيق استراتيجيتنا الطموحة الستدامة 

النمو واالستمرار في زيادة حصتنا 
السوقية في ظل رؤيتنا االستثمارية 

والتطويرية في قطاع الضيافة والتي 

أثبتت نجاحها على مدار األعوام الماضية 
بما تضمنته من روح الشراكة والتميز في 

الخدمات واألعمال.

وقد احتفلنا نهاية العام 2016م بمرور 
أربعين عاًما على تأسيس شركة دور 

للضيافة وكّرمنا من خالل الحفل رؤساء 
وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين 
ومنسوبيها وكلَّ من ساهم في نجاح 

دور منذ تأسيسها حتى يومنا هذا. 
واصلت دور للضيافة على مدى 40 عامًا 

مساهمتها بتطوير مفهوم الضيافة 
العربية األصيلة وتجسيدها في صناعة 

متكاملة بمقاييس عالمية تواكب نهضة 
مملكتنا الحبيبة.

وشهدنا في العام 2016م عدًدا من 
اإلنجازات، حيث قمنا بإضافة فندقين 
إلى محفظة التشغيل الفندقي في 
مشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة 

من خالل إتفاقية التشغيل مع صندوق 
االستثمارات العامة. كما تمَّ وضُع 

حجر األساس لفندق ماريوت وشقق 
ماريوت التنفيذية الحي الدبلوماسي 

بالرياض الذي يتفرد من حيُث الّتصميم 
والموقع الجغرافي، في حفل رعاه 

صاحب الّسمو الملكي األمير فيصل بن 
بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقمنا بتوقيع اّتفاقّية امتياز مع ماريوت 
الدولية حيث يشكل فندق كورت يارد 

وفندق ريزيدنس إن في ينبع باكورة 
هذه االتفاقية.

إّننا، وكعنصر أساسي من عناصر مكّونات 
نجاح قطاع الخدمات في المجتمع 

السعودي الرائد، نسعى دائمًا للقيام 
بمسؤولّيتنا االجتماعية والمساهمة 
في هذا المجتمع، فقد قمنا بتوقيع 

عدد من االتفاقيات مع الجمعيات 
والمنظمات التي تدعم القضايا 
اإلنسانية والمجتمعية والخيرية.

ولطالما تفتخر شركتكم بكوادرها 
وتسعى جاهدًة لتطوير بيئة العمل 

وجعلها مكانًا يفتخرون باالنتماء إليه 
وذلك من خالل تطبيق المعايير العالمية 

لتحسينها وجعلها بيئة جاذبة ومحفزة 
تستقطب الكوادر الوطنية المؤهلة.

وال يسعنا ختاًما سوى التقّدم بجزيل 
الّشكر وعظيم االمتنان لشركائنا 
المخلصين على والئهم للشركة، 
ولمساهمينا الكرام على دعمهم 

المستمر لنا، ولموّظفينا البارعين على 
جهودهم المبذولة في طريق تحقيق 

أهداف الشركة، فهم عماُد الشركة 
وقواُم نجاحها.

والّسالم عليكم ورحمة الّله وبركاته،

مجلس اإلدارة
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األستاذ / ناصر بن محمد السبيعي
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى
 رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء
 مجلس
اإلدارة

الدكتور/ صالح بن علي الهذلول
عضو مجلس اإلدارة
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األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ 
عضو مجلس اإلدارة )ممثل المؤسسة

العامة للتقاعد(

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

للتأمينات االجتماعية(

األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم  
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف
عضو مجلس اإلدارة )ممثل صندوق 

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

قرار مجلس الوزراء رقم 1776 بتاريخ 18 ذو الحجة 1395ه )المرسوم 
الملكي رقم م/ 69 بتاريخ 28 رجب 1395ه( تحت السجل التجاري رقم 
1010010726 بتاريخ 6 محرم 1397 ه والمسجل في مدينة الرياض، 

ويبلغ رأس مال الشركة مليار ريال سعودي

وتتمثل أغراض الشركة بحسب النظام األساسي باآلتي:

1-1
النشاط الرئيسي للشركة

اإلنشاء والتملك واإلدارة والتشغيل 	 
واالستثمار والشراء والمشاركة 

واالستئجار واإليجار للفنادق 
والمطاعم والموتيالت واالستراحات 

ومراكز الترفيه ووكاالت السفر 
والسياحة والشواطئ الخاصة على 
اختالف مستوياتها وأحجامها في 
المدن والطرق العامة والمناطق 

السياحية.

تملك وشراء األراضي والعقارات 	 
والمنشآت وتطويرها وتقسيمها 
وفرزها وإقامة المباني السكنية 

والتجارية والفندقية عليها وبيعها 
وإفراغها أو تأجيرها واستغاللها 

بكافة طرق االستغالل وإدارة 
العقارات لحساب الشركة أو 

لحساب الغير والقيام بأعمال 
التشغيل والصيانة.

 تقديم خدمات المعتمرين وزوار 	 
المسجد النبوي الشريف.

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

واألغراض المخصصة من أجلها.

 تحقيق مستوى عاٍل من الخدمة 	 
والخدمات المقدمة في هذه 

األماكن وتجهيزها بما يتناسب مع 
درجتها وذلك بالطريقة التي يقرها 

مجلس اإلدارة.

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

العقود الالزمة لحسن تنفيذ ما تقدم.

نبذة عن الشركة

الضيافة شاماًل  مجال  األفضل في  الشريك  نكون  أن 
االستثمار والتطوير والـتـشـغــيـل الـفــنــدقـي والـعـقـاري 

في المملكة، بمقاييس عالمية وروح محلية.

رؤيتنا
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استمرت الشركة في تطبيق التوجه االستراتيجي الذي 
سبق وأعلنت عنه في عام 2013م وهو كما يلي:

التركيز على االستثمار في تطوير 	 
الفنادق فئة ال 3 إلى 4 نجوم، 

الراقية.  والمجمعات السكنية 
بناًء على ذلك، تقوم الشركة 

باالستثمار في التطوير الفندقي 
والعقاري لتصل محفظة الشركة 
إلى أكثر من 25 منشأة فندقية 
وعقارية في السنوات الخمس 

القادمة إن شاء الله.

تطوير أداء المنشآت واالستثمارات 	 
الحالية ليشمل مشاريع التجديد 
والتوسعة لعدد من المنشآت، 

باإلضافة إلى البرامج االستراتيجية 
لتحسين العمليات ضمن المنشآت 

القائمة.

2-1
التوجــه االستراتيجي للشركة 

المراجعة الداخلية

مجلس اإلدارة

الموارد البشرية
تقنية المعلومات والشؤون اإلدارية الشؤون المالية التشغيل الفندقي التطوير الفندقي

 والعقاري

العالقات العامة
واالتصــال

وحدات عمل استراتيجيةالمركز الرئيسي

لجنة الترشيحات
لجنة اإلستثمار والمكافآت

لجنة المراجعة

الرئيس التنفيذي

االستراتجية
 واألداء المؤسسي

3-1
الهيكل التنظيمي

للشركة

توسيع انتشار فنادق مكارم كونها 	 
العالمة الفندقية المتخصصة في 

مدينتي الحرمين الشريفين.

بناء الشراكات االستراتيجية 	 
والتحالفات مع الشركات 

والعالمات التجارية العالمية 
المتخصصة في إدارة وتشغيل 

الفنادق في نشاط التشغيل 
الفندقي الخاص بالشركة في مدن 

المملكة الرئيسة والمدن األخرى. 

تشكل هذه العناصر مجتمعة، عوامل 
استثمارية هامة لتحقيق نمو متواصل 

في اإليرادات من العوائد التشغيلية 
وبالتالي زيادًة في صافي األرباح حفاظًا 

على حقوق وثقة مساهمينا وبالتالي 
نطمح إلى زيادة اإليرادات العامة 

السنوية للشركة ثالثة أضعاف بحلول 
عام 2023م بمشيئة الله.
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في يوم الثالثاء 27 ديسمبر 2016 أتمت 
شركة دور للضيافة مسيرة 40 عامًا من 
الريادة والتمّيز، حيث أقامت الشركة في 

هذا اليوم احتفالية كّرمت من خاللها 
رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

السابقين ومنسوبيها وكل من ساهم في 
نجاح دور منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.

كان يومًا مميزًا، وحضورًا الفتًا ُجِمع 
فيه رواد الشركة األوائل واحُتِفى 

تقتصر يومًا على مجال عملنا فقط، بل 
شملت بيئتنا ومجتمعنا.

على مدى 40 عامًا، واصلت دور 
للضيافة مساهمتها بتطوير مفهوم 

الضيافة العربية األصيلة وتجسيدها في 
صناعة متكاملة بمقاييس عالمية تواكب 

نهضة مملكتنا وتطورها.

4-1
احتفال يوّثق الماضي

ويستشرف المستقبل

نبذة عن الشركة

بهم وبإسهاماتهم، ووثقت فيه تلك 
اللحظات الرائعة في صور تذكارية. 

وُعِرضت خالل الحفل محطات الشركة 
التاريخية في فيلم قصير. 

هذا االحتفال هو بمثابة محطة 
لالنطالق نحو مستقبل واعٍد يتناغم به 

النجاح واإلبداع في عالم من الضيافة 
األصيلة ويّوثق استراتيجيتنا التي لم 
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الوفاء يصنع الوالء.. موظفونا الحاليون هم عماد شركتنا في المستقبل

المكرمون من رؤساء وأعضاء مجلس اإلدارة والرؤساء التنفيذيون خالل مسيرة األربعين عامًا

إهداء مميز من الدكتور عبدالله الحديثي ألحد صناع الضيافة في المملكة 
الشيخ محمد العيسى
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1-5 أبرز اإلنجازات في عـــام 2016م
واصلت شركة دور للضيافة مسيرتها في تطبيق خطتها االستراتيجية في االستثمار 

والتطوير في قطاع الضيافة، وفيما يلي عرضًا موجزًا ألبرز اإلنجازات التي حققتها 
الشركة العام الماضي:

وضع حجر األساس لفندق ماريوت الرياض حي السفارات وماريوت 
للشقق الفندقية الرياض حي السفارات

برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تم وضع حجر األساس لفندق ماريوت الرياض حي السفارات 
وماريوت للشقق الفندقية الرياض حي السفارات، والذي تم ابتكار تصميمه من المحيط الخالب لوادي حنيفة بأسلوب معماري 
روعي فيه أعلى مواصفات المباني الذكية والصديقة للبيئة. وقد تم اعتماد تصميم المشروع بحسب متطلبات شهادة القيادة 
في الطاقة والتصميم البيئي الذهبية LEED ويضم المشروع فندقًا ب 80 غرفة و 140 شقة فندقية ومطاعم فاخرة وصاالت 

اجتماعات ومركزا لرجال األعمال وتغطي مساحة المشروع 25 ألف متر مربع تقريبًا.

نبذة عن الشركة

صورة تذكارية خالل حفل وضع حجر األساس برعاية صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض 
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فندق كورت يارد وريزيدينس إن ينبع باكورة اتفاقية 
االمتياز مع ماريوت الدولية

وقعت شركة »دور للضيافة« اتفاقية امتياز مع »ماريوت الدولية«، حيث يشكل فندق كورت يارد وفندق ريزيدنس إن في ينبع 
باكورة هذه االتفاقية. وستقوم شركة دور بتطوير الفندق على أرض مساحتها 7,500 مترًا مربعًا تقريبًا، باستثمار وقدره 87 مليون 

ريال سعودي.

مكارم تطلق برنامج الوالء )كرم( وخدمة التوجيه 
الديني وموقعًا مطورًا بسبع لغاٍت

أطلقـــت فنـــادق مـــكارم، علـــى هامـــش ملتقـــى الســـفر العربـــي، خدمـــات جديـــدة وحصرية تأكيًدا لدورها الريادي فـــي قطاع الضيافة في 
المملكـــة، والتزامـــًا منهـــا فـــي مواكبـــة أحـــدث التوجهـــات العالميـــة فـــي تلبيـــة تطلعات واحتياجات الزوار. حيـــث أطلقت مكارم بطاقة 

الـــوالء »كـــرم«، وخدمـــة التوجيـــه الدينـــي، والموقـــع اإللكترونـــي المطـــّور بســـبع لغاٍت لخدمة زوار الفنـــدق الذي يقصده الزوار من 
مختلـــف أنحاء العالم.
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فنادق مكارم تحصد 
ثالث جوائز عالمية

فندق ماريوت الرياض 
وشقق ماريوت 

التنفيذية يحصدان جوائز 
في حفل جوائز الفنادق 

العالمية الفاخرة

حصد فندق ماريوت الرياض الذي ُيعد من أعرق الفنادق في المملكة جائزة أفخم فندق ومركز مؤتمرات. كما حازت شقق ماريوت 
التنفيذية مكارم على جائزة الشقق الفندقية الفاخرة ضمن حفل جوائز الفنادق العالمية الفاخرة لعام 2016. وتأتي هذه الجوائز 
تأكيدًا على جودة الخدمات المتميزة المقدمة للنزالء والتي يعمل فريق العمل باستمرار على االرتقاء بها إلى مستويات عالمية. 

كما تعّزز الجوائز مكانة الفندق كوجهة لرجال األعمال والسياح الذين يقصدون مدينة الرياض ويتميز بموقعه االستراتيجي وخدماته 
المتميزة ومرافقه المتكاملة.

تأكيدًا لسجلها الحافل بالنجاح، حازت »فنادق مكارم« على ثالثة جوائز ضمن مسابقة ترانسفورم الشرق األوسط وإفريقيا، الحدث 
العالمي المتخصص في مجال بناء وإدارة العالمات التجارية والذي يعتبر البرنامج الوحيد لتقييم أفضل العالمات التجارية في 

الشرق األوسط وإفريقيا. فحصدت الدرع الفضي عن جائزة »أفضل تطور لعالمة تجارية« والدرع الفضي عن جائزة »أفضل استخدام 
فني للمخطوطات العربية« والدرع البرونزي عن جائزة »أفضل هوية لعالمة تجارية في قطاع السفر والترفيه«.

نبذة عن الشركة
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إضافة وحدات سكنية 
جديدة في مشروع 

داراق السكني

قامت شركة دور للضيافة بإضافة وحدات سكنية جديدة في مشروعها السكني داراق، الدار األرقى في الحي الدبلوماسي، 
ليصبح اإلجمالي 453 وحدة سكنية فاخرة تتكون من 7 نماذج للفلل، ونموذجين للشقق السكنية مؤثثة بالكامل. وقد تم تصميم 

الوحدات السكنية الجديدة من خالل االستغالل األمثل للمساحات والتي تتسم بالوقت نفسه بالرحابة واالتساع، ونظام البيوت 
الذكية الذي يوفر الراحة واألمان وتراعي الحفاظ على البيئة من حيث ترشيد استهالك الطاقة والمياه.

التوسع في المدينة المنورة 
بتشغيل فندقين جديدين لصالح 

صندوق االستثمارات العامة

  أبرم صندوق االستثمارات العامة ممثاًل بشركة دار الهجرة للتنمية واالستثمار 
العقاري مذكرتي تفاهم مع شركة دور للضيافة، تنص على أن تقوم شركة دور 
بتشغيل فندقين بمشروع دار الهجرة والذي ُيعد واحدًا من المشاريع التنموية 

المقترحة لتطوير المدينة المنورة. وستقوم الشركة حسب االتفاقية، بتشغيل فندق 
يضم 614 غرفة وشقة فندقية من خالل عالمة مكارم الفندقية، وآخر يضم 380 

غرفة وشقة فندقية تحت عالمة كورت يارد من ماريوت.

توقيع عقد إدارة 
وتشغيل لفندق

قصر الرياض

 وقعت شركة دور للضيافة عقد 
إدارة وتشغيل مع الشركة السعودية 
للخدمات الفندقية تقوم بموجبه دور 

للضيافة بإدارة وتشغيل فندق قصر 
الرياض المملوك للشركة السعودية 
للخدمات الفندقية لمدة )20( عامًا، 

والذي تمتلك شركة دور للضيافة 70% 
من رأس مالها.
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تتكون محفظة منشآت شركة دور للضيافة من ثالثة فئات 
رئيسة وهي:

2.1.1( المنشآت المملوكة من قبل الشركة، حيث تضم المنشآت التي تملكها الشركة 
وتدار بواسطة مشغلين آخرين.

2.1.2( المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة بواسطة الشركة، وتضم المنشآت 
التي تملكها الشركة وتشغلها ذاتيًا من خالل أحد أذرعها التشغيلية والعالمات 

التجارية الفندقية.

2.1.3( المنشآت المملوكة للغير والمدارة بواسطة الشركة، وتضم المنشآت التي 
تعود ملكيتها لجهات أخرى وتقوم الشركة بتشغيلها من خالل أحد أذرعها التشغيلية.

 
وفيما يلي تفصيل هذه القطاعات:

1-2
منشآت الشركــة

المشغلالمالكالمواصفاتالمنشآت

شركة ماريوت العالميةشركة دور للضيافة 418 غرفة وجناحفندق ماريوت الرياض

شركة ماريوت العالميةشركة دور للضيافة117 جناحًا أجنحة ماريوت الفندقية

فندق دبلومات كورت يارد 
شركة ماريوت العالميةشركة دور للضيافة286 غرفة وجناحًاماريوت

2.1.1 قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة

قطاعات األعمال
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المشغلالمالكالمواصفاتالمنشآت

 112 فيال و21 شقة فندقيةفندق ومنتجع مكارم النخيل
43 غرفًة وجناحًا

شركة النخيل للمناطق السياحية 
وتملك شركة دور للضيافة 

%98.73 من رأسمالها

شركة دور للضيافة، 
مكارم

 411 غرفةفندق مكارم أجياد مكة
شركة مكة للفنادق المحدودة. 

وتملك شركة دور للضيافة 
%99.44 من رأسمالها

شركة دور للضيافة، 
مكارم

83 غرفًة وجناحًافندق هوليداي ان تبوك
شركة تبوك للفنادق المحدودة. 

وتملك شركة دور للضيافة 
%97.14 من رأسمالها

شركة دور للضيافة )تحت 
االمتياز من مجموعة فنادق 

)IHG انتركونتيننتال

304 غرفًة وجناحًافندق قصر الرياض
الشركة السعودية للخدمات 
الفندقية. وتملك شركة دور 
للضيافة %70 من رأسمالها

شركة دور للضيافة،
قصر الرياض

 الهيئة العامة للطيران المدني،  248 غرفًة وجناحًافندق مكارم الرياض
والمستأجر شركة دور للضيافة

شركة دور للضيافة،
مكارم

 الهيئة العليا لتطوير مدينة 214 وحدة سكنية فلل داراق
شركة دور للضيافةالرياض

شركة دور للضيافةشركة دور للضيافة 19 فيال و59 غرفةمجمع الجزيرة شرق

مركز التخصصي بالزا
أكثر من 20,000م2

شركة دور للضيافةشركة دور للضيافةمساحات تأجيرية

المشغلالمالكالمواصفاتالمنشآت

شركة دور للضيافة، مكارمشركة أصيلة لالستثمار336 غرفًة وجناحًا فندق مكارم أم القرى

شركة دور للضيافة، مكارمشركة أصيلة لالستثمار270 غرفة وجناحًافندق مكارم البيت

شركة دور للضيافة، مكارمورثة الشيخ محمد بن إبراهيم الغامدي294 غرفًة وجناحًافندق مكارم منى

شركة دور للضيافة، مكارمشركة شرفات الصفوة104 غرفةفندق مكارم الشرفات

شركة دور للضيافةشركة أصيلة لالستثمار30 فيالمجمع ريزيدنس األندلس

شركة دور للضيافةشركة أصيلة لالستثمار28 فيالمجمع ريزيدنس الروضة

شركة دور للضيافةشركة أصيلة لالستثمار40 فيالمجمع الجزيرة بدر

شركة دور للضيافةهيئة التخصصات الصحية73 فيالمجمع دور المعذر

شركة دور للضيافةشركة أصيلة لالستثمار 168 وحدة سكنيةمجمع دور الياسمين

2.1.2 قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

2.1.3 المنشآت المملوكة للغير والمدارة بواسطة الشركة
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أجنحة ماريوت الفندقية

تقـــع هـــذه األجنحـــة الفندقيـــة الفريـــدة مـــن نوعهـــا فـــي 
المملكـــة والتـــي تـــم افتتاحهـــا فـــي عـــام 2012 م، بجـــوار 
مثالـــي  بشـــكل  تفـــي  الريـــاض، وهـــي  ماريـــوت  فنـــدق 
مدينـــة  لزيـــارة  القادميـــن  األعمـــال  رجـــال  بمتطلبـــات 
لفتـــرات  فيهـــا  اإلقامـــة  أعمالهـــم  وتلزمهـــم  الريـــاض، 
ــا توفـــره  طويلـــة، فهـــي الحـــل األمثـــل بالنســـبة لهـــم لمـ
بأحـــدث  رحبـــة، مجهـــزة  مـــن شـــقق وأجنحـــة فندقيـــة 
يتكـــون  األعمـــال.  رجـــال  لخدمـــة  الالزمـــة  التجهيـــزات 
ماريـــوت لألجنحـــة الفندقيـــة مـــن 13 طابقـــًا تتضمـــن 117 
جناحـــًا بأحجـــام مختلفـــة، موزعـــة بيـــن غرفـــة نـــوم واحـــدة، 
أو غرفتيـــن أو ثـــالث غـــرف نـــوم، لتناســـب كافـــة األذواق 
واالحتياجـــات، باإلضافـــة إلـــى مطعم ونـــاد صحي وقاعات 
والخدمـــات. اإلمكانيـــات  بأحـــدث  مجهـــزة  اجتماعـــات 

1.1.2 قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة

فندق ماريوت الرياض

ُيعـــد فنـــدق ماريـــوت الريـــاض واحـــدًا مـــن أرقـــى فنـــادق 
الخمـــس نجـــوم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ويتميـــز 
مدينـــة  قلـــب  فـــي  واالســـتراتيجي  الحيـــوي  بموقعـــه 
الريـــاض النابـــض، وقـــد تـــم تجديـــد الفنـــدق مؤخـــرًا ويتكـــون 
مـــن 418 غرفـــة وجنـــاح، ويضـــم عـــددًا مـــن المطاعـــم 
اجتماعـــات  األعمـــال وقاعـــات  لرجـــال  الفخمـــة ومركـــز 
مجهـــزة بأحـــدث اإلمكانيـــات والخدمـــات. يضـــم كذلـــك 
قاعـــة مـــكارم لالحتفـــاالت، والتـــي تحتضـــن الكثيـــر مـــن 
والمناســـبات  واالحتفـــاالت  والمؤتمـــرات  االجتماعـــات 
ــة  ــق الهامـ ــن المرافـ ــي مـ ــادي الصحـ ــر النـ ــة. ويعتبـ الهامـ
للنـــزالء  يقـــدم  فهـــو  ماريـــوت  فنـــدق  يحتويهـــا  التـــي 
والضيـــوف، أرقـــى الخدمـــات الصحيـــة، وأكثرهـــا رفاهيـــة.

117 جناح

المشغل شركة
ماريوت العالمية

المالك شركة
دور للضيافة

الريـــاض 418 غرفة وجناح

المشغل شركة
ماريوت العالمية

المالك شركة
دور للضيافة

الريـــاض

قطاعات األعمال
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فندق دبلومات
كورت يارد ماريوت

العـــام  فـــي  افتتاحـــه  تـــم  الـــذي  الفنـــدق  هـــذا  يقـــع 
الســـفارات  لحـــي  الجنوبـــي  المدخـــل  مقابـــل  2012م، 
بالريـــاض، فـــي منطقـــة يســـهل الوصـــول إليهـــا، تمتـــاز 
بالهـــدوء، وهـــو أول فنـــدق يتـــم افتتاحـــه مـــن سلســـلة 
بطابـــع  ويمتـــاز  المملكـــة،  فـــي  يـــارد  كـــورت  فنـــادق 
األعمـــال مـــع الحفـــاظ علـــى مفهـــوم الهـــدوء واالســـترخاء 
ممـــا يوفـــر مناخـــًا مناســـبًا للعمـــل والراحـــة فـــي الوقـــت 
يـــارد ماريـــوت  كـــورت  يتكـــون فنـــدق دبلومـــات  ذاتـــه. 
مـــن 286 غرفـــة وجناحـــًا، باإلضافـــة إلـــى مطعـــم ونـــاد 
صحـــي متكامـــل، ومركـــز لرجـــال األعمـــال، وعـــدد مـــن 
المتكاملـــة  التجهيـــزات  ذات  االجتماعـــات  قاعـــات 
ـــات األعمـــال والشـــركات. والمتقدمـــة، ممـــا يلبـــي متطلب

286 غرفة وجناح

المشغل شركة
ماريوت العالمية

المالك شركة
دور للضيافة

الريـــاض
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فندق مكارم أجياد مكة

ـــد بجـــوار  ـــاد مكـــة بموقعـــه الفري ـــز فنـــدق مـــكارم أجي يتمي
المســـجد الحـــرام فـــي مكـــة المكرمـــة، علـــى بعـــد بضـــع 
دقائـــق ســـيرًا علـــى األقـــدام مـــن بـــاب الملـــك عبـــد العزيـــز، 
وهـــو مصنـــف مـــن فئـــة 5 خمـــس نجـــوم، ويضـــم الفنـــدق 
وثالثيـــة  وثنائيـــة  مفـــردة  بيـــن  تتفـــاوت  غرفـــة   411
ورباعيـــة، باإلضافـــة إلـــى أجنحـــة فاخـــرة. وقـــد تـــم خـــالل 
العـــام 2015م إطـــالق الفنـــدق بهويـــة مـــكارم الجديـــدة.

2.1.2 قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

فندق ومنتجع مكارم النخيل

ــر  يتربـــع فنـــدق ومنتجـــع مـــكارم النخيـــل علـــى خليـــج أبحـ
الشـــمالية بمدينـــة جـــدة، ويحتـــوي فنـــدق ومنتجـــع مـــكارم 
النخيـــل علـــى 112 فيـــال فاخـــرة، و21 شـــقة فندقيـــة، 
وفنـــدق يتكـــون مـــن 43 غرفـــة وجنـــاح، باإلضافـــة إلـــى 
قاعـــات اجتماعـــات ومطعـــم ونـــاد صحـــي للرجـــال، وآخـــر 
للنســـاء، ومرســـى بحـــري لليخـــوت واألنشـــطة البحريـــة، 
وشـــواطئ رمليـــة وبـــالزا مطلـــة علـــى البحـــر تتســـع ل 800 
شـــخص. وقـــد أتمـــت الشـــركة أعمـــال تجديـــد الفنـــدق 
وتجديـــد المراحـــل األربعـــة األولـــى مـــن الفلـــل والشـــقق.

411 غرفة وجناح مكة المكرمة  112 فيال

43 غرفة وجناح 21 شقة فندقية

المشغل شركة دور للضيافة 
- مكارم 

المالك شركة النخيل 
للمناطق السياحية وتملك 

شركة دور للضيافة 
%98.73 من رأسمالها

المالك شركة مكة للفنادق 
المحدودة. وتملك شركة 
دور للضيافة %99.44 من 

رأسمالها

جــدة

المشغل شركة دور للضيافة 
- مكارم 

قطاعات األعمال
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2.1.2 قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

فندق قصر الرياضفندق هوليداي ان تبوك

يقـــع فنـــدق هوليـــداي ان تبـــوك علـــى طريـــق المدينـــة 
وجناحـــًا.  غرفـــًة   83 يضـــم  حيـــث  تبـــوك.   – المنـــورة 
ــالل  ــركة خـ ــت الشـ ــد أكملـ ــابقًا، فقـ ــه سـ ــير إليـ ــا أشـ وكمـ
تحـــت  الفنـــدق  هـــذا  إطـــالق  إعـــادة  م   2015 عـــام 
علـــى  قدرتـــه  يعـــزز  ممـــا  تبـــوك  ان  هوليـــداي  اســـم 
بمطعـــم  الفنـــدق  ويشـــتهر  الخدمـــات.  أجـــود  تقديـــم 
»الوليمـــة« الـــذي يقـــدم قائمـــة واســـعة مـــن المأكـــوالت 
العالميـــة والشـــرقية، باإلضافـــة إلـــى قاعـــة لالحتفـــاالت 
شـــخصًا،   250 ل  تتســـع  والمؤتمـــرات  والمناســـبات 
كمـــا يقـــدم الفنـــدق خدمـــات النـــادي الصحـــي لنزالئـــه 
مـــن الضيـــوف ورجـــال األعمـــال. وقـــد قامـــت الشـــركة 
ليواكـــب  مؤخـــرًا  تأهيلـــه  وإعـــادة  الفنـــدق  بتجديـــد 
الفندقيـــة. الضيافـــة  مجـــال  فـــي  المتغيـــرات  أرقـــى 

وســـط  بموقعـــه  العريـــق  الفنـــدق  هـــذا  يتميـــز 
والهيئـــات  الـــوزارات  أهـــم  مـــن  وبقربـــه  العاصمـــة 
الـــدؤوب  الســـعي  إطـــار  وفـــي  التجاريـــة.  والمصـــارف 
شـــهد  الفندقيـــة،  الخدمـــة  معاييـــر  أرقـــى  لمواكبـــة 
مرافقـــه  لبعـــض  تجديـــد  عمليـــة  مؤخـــرًا  الفنـــدق 
واالجتماعـــات  المناســـبات  قاعـــات  أهمهـــا  مـــن 
الرياضـــي. والنـــادي  والبهـــو  األعمـــال  رجـــال  ومركـــز 

المالك شركة تبوك 
للفنادق المحدودة. 
وتملك شركة دور 

للضيافة %97.14 من 
رأسمالها

المالك الشركة 
السعودية للخدمات 

الفندقية. وتملك شركة 
دور للضيافة %70 من 

رأسمالها

المشغل شركة دور 
للضيافة )تحت االمتياز 
من مجموعة فنادق 
)IHG انتركونتيننتال

المشغل شركة دور للضيافة، 
قصر الرياض

304 غرفة وجناح83 غرفة وجناح الريـــاضتبـــوك
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فلل داراق

الفاخـــرة  الســـكنية  الوحـــدات  مـــن  مجموعـــة  وهـــي 
موزعـــة داخـــل حـــي الســـفارات بمدينـــة الريـــاض حيـــث 
تتوفـــر كافـــة مميـــزات الرفاهيـــة والخصوصيـــة واألمـــان، 
والحدائـــق  المميـــزة  العامـــة  المرافـــق  إلـــى  باإلضافـــة 
ومراكـــز  الرياضيـــة  والنـــوادي  النموذجيـــة  والمـــدارس 
المجمـــع  ويتألـــف  الخاصـــة.  والترفيـــه  االســـتجمام 
تتكـــون  األحجـــام،  مختلفـــة  ســـكنية  وحـــدة   214 مـــن 
مختلفـــة  بأحجـــام  فلـــل  بيـــن  تتـــراوح  نمـــاذج   6 مـــن 
الســـكينة  الوحـــدات  جميـــع  وتمتـــاز  ســـكنية،  وشـــقق 
بأنظمـــة البيـــوت الذكيـــة لتوفيـــر المزيـــد مـــن الحمايـــة 
أســـاليب  تطبيـــق  إلـــى  باإلضافـــة  والراحـــة  والرفاهيـــة 
الطاقـــة. اســـتهالك  وترشـــيد  المســـتدامة  التنميـــة 

2.1.2 قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة والمدارة من قبل الشركة

فندق مكارم الرياض

ُيعـــد فنـــدق مـــكارم الريـــاض، وهـــو مـــن فئـــة خمـــس نجـــوم، 
أقـــرب فنـــادق العاصمـــة الريـــاض إلـــى مطـــار الملـــك خالـــد 
الدولـــي، ويضـــم 248 غرفـــًة وجناحـــًا تـــم تجهيزهـــا علـــى أعلى 
المســـتويات وأرقـــى المعاييـــر الفندقيـــة. يضـــم فندق مكارم 
الريـــاض مجموعـــة مـــن المطاعـــم المميـــزة، منهـــا مطعـــم 
البانورامـــا الـــذي يقـــدم تشـــكيلة واســـعة مـــن األطبـــاق 
العالميـــة فـــي أجـــواء ســـاحرة، وإطاللـــة بانوراميـــة. يضـــم 
فنـــدق مـــكارم الريـــاض أيضـــا قاعـــات اجتماعـــات متعـــددة، 
وصالـــة للحفـــالت تتســـع ل 400 شـــخص، ومركـــزًا لرجـــال 
ــاد صحـــي ومالعـــب  ــدق نـ ــي الفنـ ــد فـ ــا يوجـ ــال، كمـ األعمـ
رياضيـــة. وكمـــا أشـــير إليـــه ســـابقًا، فقـــد تـــم توقيـــع اتفاقيـــة 
مـــع الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي لتطويـــر الفنـــدق، 
 100 بمقـــدار  االســـتيعابية  طاقتـــه  زيـــادة  ســـيتم  حيـــث 
غرفـــة ليصبـــح 348 غرفـــة باإلضافـــة إلـــى تطويـــر المرافـــق 
المســـاندة التـــي تشـــمل نـــادي صحـــي متكامـــل وتشـــغيل 
الفنـــدق بعـــد تطويـــره مـــن خـــالل عالمـــة تجاريـــة عالميـــة.

214 وحدة سكنية 248 غرفة وجناح

المشغل شركة دور 
للضيافة - مكارم 

المالك الهيئة العامة 
للطيران المدني، والمستأجر 

شركة دور للضيافة

المالك الهيئة 
العليا لتطوير 
مدينة الرياض

الرياضالرياض

المشغل
شركة دور للضيافة 

قطاعات األعمال
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مركز التخصصي بالزامجمع الجزيرة شرق

يغطـــي مجمـــع الجزيـــرة شـــرق الســـكني مســـاحة قدرهـــا 
ـــرًا مربعـــًا فـــي شـــرق مدينـــة الريـــاض ويتكـــون  20,000 مت
مخصصـــة  غرفـــة   59 إلـــى  باإلضافـــة  فيـــال،   19 مـــن 
لألفـــراد مؤثثـــة وموزعـــة علـــى مبنييـــن منفصليـــن عـــن 
العديـــد  المجمـــع  يتضمـــن  مســـتقلة.  بمداخـــل  الفلـــل 
ومالعـــب  حدائـــق  مـــن  الترفيهيـــة  المرافـــق  مـــن 
مختلفـــة باإلضافـــة إلـــى النـــادي الصحـــي الـــذي يشـــتمل 
علـــى صالتيـــن لأللعـــاب وحمـــام بخـــار وســـاونا ومســـبح 
ــب  ــراء ومالعـ ــطحات خضـ ــع مسـ ــار مـ ــر للصغـ ــار وآخـ للكبـ
الصيانـــة  خدمـــات  المجمـــع  يقـــدم  كمـــا  لألطفـــال. 
والمـــدارس. التســـوق  مراكـــز  إلـــى  والنقـــل  الشـــاملة 

ُيعـــد مـــن أهـــم المراكـــز التجاريـــة فـــي مدينـــة الريـــاض، حيـــث 
ـــق مكـــة  ـــى تقاطـــع طري ـــز بموقعـــه االســـتراتيجي عل يتمي
المكرمـــة مـــع شـــارع التخصصـــي، المجـــاور لمستشـــفى 
يضـــم  األبحـــاث،  ومركـــز  التخصصـــي  فيصـــل  الملـــك 
المركـــز نخبـــة مـــن العالمـــات التجاريـــة العالميـــة والمحليـــة 
المطاعـــم. مـــن  وعـــدد  للتســـوق  ومركـــزًا  الشـــهيرة 

المالك
شركة دور للضيافة 

المشغل
شركة دور للضيافة 

19 فيال و59 غرفة الريـــاضالريــاض

المالك
شركة دور للضيافة 

المشغل
شركة دور للضيافة 

أكثر من 20,000م2 
مساحات تأجيرية
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فندق مكارم البيت

ــي  ــة فـ ــة الشّشـ ــي منطقـ ــت فـ ــكارم البيـ ــدق مـ ــع فنـ يقـ
علـــى  عبدالعزيـــز  الملـــك  شـــارع  علـــى  المكرمـــة  مكـــة 
ــة  ــى مقربـ ــي، وعلـ ــرم المكـ ــن الحـ ــر مـ ــافة 3 كيلومتـ مسـ
نجـــوم  أربـــع  فئـــة  مـــن  مصنـــف  وهـــو  الجمـــرات.  مـــن 
ويضـــم  وجناحـــًا،  غرفـــة   270 مـــن  الفنـــدق  يتكـــون 
المتميـــزة  والخدمـــات  المرافـــق  مـــن  العديـــد  الفنـــدق 
كالمطاعـــم وقاعـــات االجتماعـــات والمحـــالت التجاريـــة.

3.1.2 قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة 

فندق مكارم أم القرى

يقـــع فنـــدق مـــكارم أم القـــرى والمصنـــف مـــن فئـــة خمـــس 
نجـــوم فـــي مكـــة المكرمـــة علـــى طريـــق أجيـــاد، بالقـــرب 
مـــن الطريـــق الدائـــري المـــؤدي إلـــى المشـــاعر المقدســـة، 
يســـتغرق  إذ  الحـــرام،  المســـجد  مـــن  بقربـــه  ويتميـــز 
ــم الفنـــدق  ــة. يضـ ــه بالحافلـ ــول إليـ خمـــس دقائـــق للوصـ
ــن  ــد مـ ــة والعديـ ــاحات رحبـ ــًا ذات مسـ ــًة وجناحـ 336 غرفـ
المطاعـــم وقاعـــات االجتماعـــات والمحـــالت التجاريـــة، 
80 ســـيارة. تتســـع ل  للســـيارات  تتوفـــر مواقـــف  كمـــا 

270 غرفة وجناح 336 غرفة وجناح

المالك شركة 
أصيلة لالستثمار

مكة المكرمةمكة المكرمة

المشغل شركة دور 
للضيافة - مكارم 

المشغل شركة دور 
للضيافة - مكارم 

المالك شركة 
أصيلة لالستثمار

قطاعات األعمال
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فندق مكارم الشرفاتفندق مكارم منى

يقـــع فنـــدق مـــكارم منـــى والمصنـــف مـــن فئـــة األربـــع 
المكرمـــة  مكـــة  فـــي  العزيزيـــة  منطقـــة  فـــي  نجـــوم، 
بجـــوار مشـــعر منـــى، يتكـــون الفنـــدق مـــن 294 غرفـــًة 
المرافـــق األخـــرى كالمطاعـــم،  وجناحـــًا، والعديـــد مـــن 
التجاريـــة. والمحـــالت  االجتماعـــات،  وقاعـــات 

ــكارم أم  ــدق مـ ــوار فنـ ــرفات بجـ ــكارم الشـ ــدق مـ ــع فنـ يقـ
القـــرى، وبالقـــرب مـــن منطقـــة كـــدى، على بعـــد 1800 متر 
مـــن الحـــرم المكـــي الشـــريف، والفنـــدق عبـــارة عـــن مبنـــى 
حديـــث يتكـــون مـــن 7 طوابـــق، يحتـــوي علـــى 104 غرفـــة.

104 غرفة وجناح294 غرفة وجناح

المالك ورثة 
الشيخ محمد بن 
إبراهيم الغامدي

المالك شركة 
شرفات الصفوة

مكة المكرمةمكة المكرمة

المشغل شركة دور 
للضيافة - مكارم 

المشغل شركة دور 
للضيافة - مكارم 
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المجمـــع  ويتكـــون  جـــدة  مدينـــة  فـــي  المجمـــع  يقـــع 
مـــن 28 فيـــال ســـكنية بمســـاحات مختلفـــة ومواقـــف 
ســـيارات ومبنـــى لـــإدارة والخدمـــات المســـاندة ونـــاٍد 
ـــة  ـــة العائلي ـــز المجمـــع بالهـــدوء والخصوصي صحـــي. ويتمي
التصميـــم. وروعـــة  الراقيـــة  الفندقيـــة  والخدمـــات 

3.1.2 قطاع المنشآت غير المملوكة والمدارة من قبل الشركة 

مجمع دور الياسمين

يقـــع المجمـــع فـــي حـــي الروضـــة بمدينـــة جـــدة، ويتكـــون 
مـــن 168 وحـــدة ســـكنية، ويضـــم عـــددًا مـــن الشـــقق 
الغـــرف  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة  األحجـــام  مختلفـــة 
للســـيارات. ومواقـــف  صحـــي،  ونـــادي  المســـتقلة 

168 وحدة سكنية

المالك شركة 
أصيلة لالستثمار

جـــدةجــــدة

المشغل
شركة دور للضيافة 

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك شركة 
أصيلة لالستثمار

مجمع ريزيدنس الروضة

28 فيــال

قطاعات األعمال
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مجمع دور المعذرمجمع الجزيرة بدر

يقـــع المجمـــع فـــي موقـــع فريـــد شـــرق مدينـــة الريـــاض 
فـــي حـــي الريـــان، ويتكـــون مـــن 40 فيـــال مؤثثـــة تأثيثـــًا 
فاخـــرًا. ويتميـــز المجمـــع بالخصوصيـــة وباألجـــواء العائليـــة 
الرياضيـــة  المرافـــق  مـــن  العديـــد  ويشـــمل  الهادئـــة، 
والمـــدارس. التجاريـــة  المراكـــز  إلـــى  التوصيـــل  وخدمـــة 

ــارع  ــن شـ ــرع مـ ــس المتفـ ــي األندلـ ــي حـ ــع فـ ــع المجمـ يقـ
التحليـــة فـــي مدينـــة جـــدة. ويضـــم المجمـــع 30 فيـــال 
األندلـــس  دور  مجمـــع  يتميـــز  فاخـــرًا.  تأثيثـــا  مؤثثـــة 
بعنصـــر الخصوصيـــة وطابـــع األمـــان، واألجـــواء العائليـــة 
رجـــال األعمـــال  إلـــى توفيـــر خدمـــات  الهادئـــة، إضافـــة 
للســـائقين. وغـــرف  وترفيهيـــة  رياضيـــة  ومرافـــق 

يقـــع فـــي حـــي المعـــذر بمدينـــة الريـــاض، ويتكـــون مـــن 
73 فيـــال مختلفـــة األحجـــام مـــع نـــاٍد صحـــي متكامـــل 
ـــز بموقعـــه االســـتراتيجي ممـــا  ومواقـــف ســـيارات، ويتمي
يســـهل لنازلـــه ســـهولة الوصـــول إلـــى الدوائـــر الحكوميـــة 
الريـــاض. مدينـــة  أطـــراف  بجميـــع  الكبـــرى  والشـــركات 

المالك شركة 
أصيلة لالستثمار

المالك
الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

المشغل
شركة دور للضيافة

المشغل
شركة دور للضيافة

الريــاضالريــاض 73 فيــال40 فيــال

مجمع ريزيدنس األندلس

المشغل
شركة دور للضيافة

المالك شركة
أصيلة لالستثمار

30 فيــال جــدة
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2-2
المشاريع تحت التطوير

يعتبر قطاع المشاريع المحور الرئيسي والحيوي لتنفيذ مشاريع الشركة كونه المسؤول عن التخطيط، الدراسات، التصاميم والتنفيذ. 
باإلضافة إلى تطوير وتحديث المشاريع والمرافق القائمة وذلك باالستفادة من خبراتنا العملية والعلمية لمواكبة األساليب الحديثة 

والتقنية، المحلية والعالمية في مجال التطوير والتنفيذ. وفيما يلي تفصيل لمشاريعنا التي أنجزناها خالل العام باإلضافة إلى مشاريعنا 
تحت التطوير والتنفيذ والمشاريع تحت الدراسة والتصميم:

المشاريع المنجزة

تجديد فندق ومنتجع مكارم النخيل

مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

فندق ماريوت وشقق ماريوت التنفيذية بحي 
السفارات )بمدينة الرياض(

داراق )المرحلة الثالثة(

بحي السفارات بمدينة الرياض

داراق )المرحلة الرابعة(

بحي السفارات بمدينة الرياض

مجمع طويق السكني

مجمع الوادي السكني

فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل

مشاريع تحت الدراسة والتصميم

إنشاء شقق فندقية وتوسعة فندق هوليداي إن تبوك

توسعة فندق ومنتجع مكارم النخيل

تجديد وتوسعة فندق مكارم الرياض

دراسة تطوير أرض طريق الملك خالد بمدينة الرياض

فندق األحساء

فندق جدة

فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن

تجديد وتوسعة فندق مكارم أجياد مكة

التخصصي بالزا

مجمع دور الهدا

داراق المرحلة الخامسة بحي السفارات بمدينة الرياض

قطاعات األعمال
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1.2.2 المشاريع المنجزة

تجديد فندق ومنتجع 
مكارم النخيل

أتممنا في هذا العام تجديد مبنى فندق 
ومنتجع مكارم النخيل الذي يحتوي على 112 

فيال فاخرة، و21 شقة فندقية، وفندق يتكون 
من 43 غرفًة وجناحًا، باإلضافة إلى قاعات 

اجتماعات ومطعم وناد صحي للرجال، وآخر 
للنساء، ومرسى بحري لليخوت واألنشطة 

البحرية، وشاطئ بحري.
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2.2.2 مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

فندق ماريوت وشقق
 ماريوت التنفيذية

بحي السفارات
)بمدينة الرياض(

يتم تطوير أرض مســـاحتها )25,000 
متر مربع( داخل حي الســـفارات في 
مدينـــة الرياض، مســـتأجرة من الهيئة 
العليـــا لتطويـــر مدينـــة الرياض، لتنفيذ 

مشـــروع فندق ماريوت وشـــقق ماريوت 
التنفيذيـــة عليهـــا. يتكون المشـــروع من 

فنـــدق يضـــم 80 غرفًة وجناحًا، و14 
شـــقة فندقيـــة فاخـــرة من فئة 5 نجوم 
باإلضافـــة إلى مطعم رئيســـي وقاعات 

اجتماعـــات واحتفـــاالت وناٍد صحي، ومن 
المتوقـــع اســـتكماله بالربـــع الثاني من 

عـــام 2018 ميالدي.

تطوير داراق
 )المرحلة الثالثة(

بحي السفارات
بمدينة الرياض

تعمل الشركة على تطوير مجموعة 
من األراضي المستأجرة من الهيئة 

العليا لتطوير مدينة الرياض داخل حي 
السفارات بمساحة 57,807 متر مربع، 
ويحتوي المشروع على 76 فيال، و35 
شقة. تمتاز الوحدات السكينة بأنظمة 

البيوت الذكية. ويتم تجهيز الشقق 
لتكون مؤثثة بالكامل. وقد تم تقدير 
تكلفة المشروع ب 198 مليون ريال. 

ومن المتوقع استكمال المشروع بالربع 
الثاني من عام 2017 ميالدي.

قطاعات األعمال
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تطوير داراق )المرحلة الرابعة( 
بحي السفارات بمدينة الرياض

يتم تطوير المشروع على مجموعة 
من األراضي المستأجرة من الهيئة 
العليا لتطوير مدينة الرياض داخل 
حي السفارات بمساحة 37,774 

متر مربع، ويحتوي على 41 فيال، 
و45 شقة. تمتاز الوحدات السكينة 

كسابقتها بأنظمة البيوت الذكية. ويتم 
تجهيز الشقق لتكون مؤثثة بالكامل 

كسابقتها. وقد تم تقدير تكلفة 
المشروع ب 132مليون ريال. ومن 
المتوقع استكمال المشروع بالربع 

األول من عام 2018 ميالدي.

مجمع طويق السكني

تم تخصيص أرض مساحتها 7,000 
متر مربع تقع غرب مدينة الرياض بحي 

طويق إلقامة مجمع سكني خاص 
بطاقم الفنادق التابعة للشركة.

وذلك حرصًا من شركة دور على توفير 
أفضل الخدمات لموظفيها. ويتم حاليًا 
تنفيذ أعمال اإلنشاء للمجمع المكون 
من 464 غرفة، والذي يتضمن العديد 

من المرافق الترفيهية من حدائق 
ومالعب باإلضافة إلى نادي صحي. 

ومن المتوقع استكمال المشروع في 
الربع الثاني من عام 2017 ميالدي.
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2.2.2 مشاريع تحت التطوير والتنفيذ

مجمع الوادي السكني

كما تم تخصيص أرض مساحتها 5,000 
متر مربع تقع غرب مدينة الرياض بحي 
وادي لبن إلقامة مجمع سكني خاص 

لعائالت موظفي الفنادق التابعة 
للشركة. وذلك حرصًا من شركة دور 

على توفير أفضل الخدمات لموظفيها. 
يتم حاليًا تنفيذ أعمال اإلنشاء للمجمع 
المكون من66 وحدة سكنية، باإلضافة 
إلى العديد من المرافق الترفيهية من 

حدائق ومالعب ونادي صحي وحمامات 
سباحة. ومن المتوقع استكمال 

المشروع في الربع الثالث من عام 
2018 ميالدي.

فندق وأجنحة هوليداي إن 
الجبيل 

تقوم شركة دور للضيافة بتطوير أرض 
تبلغ مساحتها حوالي 10,000 متر 

مربع تقريبا في مدينة جبيل الصناعية 
مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع. لبناء فندق تحت العالمة التجارية 
هوليداي إن يتكون من 144 غرفًة 

وجناحًا ونادي صحي ومطعم رئيسي. 
وقد تم االنتهاء من التصاميم المعمارية 

والداخلية للفندق. وسيتم دعوة 
المقاولين لتنفيذ هذا المشروع، ومن 

المتوقع استكمال المشروع بالربع األول 
من عام 2019 ميالدي.

قطاعات األعمال
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3.2.2 مشاريع تحت الدراسة والتصميم

توسعة فندق ومنتجع
مكارم النخيل

تعمل الشركة على توسعة فندق 
ومنتجع مكارم النخيل الذي يقع على 

خليج أبحر الشمالية بمدينة جدة، 
حيث سيتم إضافة 107 غرفًة وجناحًا 

باإلضافة إلى صالة أفراح.

إنشاء شقق فندقية وتوسعة 
فندق هوليداي إن تبوك

تعمل الشركة على تطوير شقق 
مفروشة، مكونة من 61 وحدة فندقية 

على أرض مساحتها 2,400 متر مربع. 
ومن المتوقع استكمال المشروع بالربع 

الثاني من عام 2019 ميالدي.

تجديد وتوسعة
فندق مكارم الرياض

تعمل الشركة حاليًا على تطوير فندق 
مكارم الرياض المستأجر من الهيئة 

العامة للطيران المدني ويقع داخل حرم 
مطار الرياض، ليشمل التطوير تجديد 

التصميم الداخلي للمبنى القائم بكافة 
الغرف والملحقات. المبنى مكون 

من 248 غرفة فندقية وجناح وجاري 
العمل حاليا مع شركة استشارية إلعادة 

التصميم الداخلي للمبنى. كما يشمل 
التطوير توسعة الفندق بإضافة 100 

غرفٍة وجناٍح بمبنى ملحق بالمبنى 
القائم الذي سينشئ به نادي صحي 

خاص للنساء.  تم االنتهاء من تصميم 
المبنى الجديد من قبل شركة استشارية 

ويتم اآلن دعوة المقاولين إلنشائه. 
ومن المتوقع استكمال المشروع في 

الربع األخير من عام 2019.

تطوير أرض طريق
الملك خالد بمدينة الرياض

تتم حاليًا دراسة أفضل الخيارات لتطوير 
أرض تملكها الشركة بمساحة إجمالية 

تبلغ 29,500 متر مربع تقع على طريق 
الملك خالد في مدينة الرياض.
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3.2.2 مشاريع تحت الدراسة والتصميم

تطوير فندق األحساء

تعمل الشركة على تطوير فندق وشقق 
فندقية على قطعة أرض مساحتها 

10,135 متر مربع تقريبًا بمدينة 
الهفوف بمحافظة األحساء. وسيتكون 

المشروع من 120 وحدة سكنية و60 
غرفة فندقيه و60 شقة فندقية مزودة 

بمرافق ترفيهية، وسيتم التعاقد مع 
أحد المكاتب االستشارية للقيام بأعمال 

التصميم.

فندق جدة

يتم العمل على تطوير فندق يتكون من 
238 وحدة سكنية ,149 غرفة فندقية 

و89 شقة فندقية على قطعة أرض 
تبلغ مساحتها 3,850 متر مربع تقريبًا 

على طريق المدينة بحي المحمدية في 
مدينة جدة، وقد تم التعاقد مع مكتب 
استشاري لتقديم التصاميم المعمارية 
بطابع عصري، ومن المتوقع استكمال 

المشروع بالربع األخير من عام 2019 
ميالدي.

تطوير داراق المرحلة الخامسة 
بحي السفارات بمدينة الرياض 

تطور الشركة مجموعة من األراضي 
المستأجرة من الهيئة العليا لتطوير 
مدينة الرياض داخل حي السفارات 

بمساحة 8,736 متر مربع, المشروع 
يحتوي على 13 قطعة أرض، و سيتم 

تطوير 55 وحدة سكنية وكسابقتها 
سيتم تجهيز الشقق لتكون مؤثثة 

بالكامل. وقد تم االنتهاء من مرحلة 
التصميم ويتم اآلن دعوة المقاولين 

لتنفيذ المشروع.

مجمع دور الهدا 

يتم حاليا دراسة تطوير مشروع »مجمع 
الهدا السكني« على أرض مساحتها 
19.900 مترًا مربعًا بحي الهدا في 

مدينة الرياض مملوكة للشركة. ومن 
المتوقع أن يضم المشروع 200 وحدة 

سكنية.

قطاعات األعمال
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فندق ينبع كورت
يارد وريزيدنس إن 

يتم اآلن تطوير فندق ينبع كورت 
يارد وريزيدنس إن على قطعة أرض 

تبلغ مساحتها 7,500 متر مربع تقريبًا 
مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع. ويحتوي المشروع على 150 

وحدة سكنية، 90 غرفة فندقية و60 
شقة فندقية. وقد تم التعاقد مع 
مكتب استشاري لتقديم التصاميم 

المعمارية بطابع عصري، ومن المتوقع 
استكمال المشروع بالربع األخير من عام 

2019 ميالدي.

تجديد وتوسعة فندق
مكارم أجياد مكة

يتم اآلن العمل على تجديد وتوسعة 
فندق مكارم »أجياد مكة«القريب من 
المسجد الحرام والذي تملكه وتشغله 

شركة دور للضيافة ويتكون الفندق من 
411 غرفًة وجناحًا ومطعمًا وقاعات 

احتفاالت. يشمل التجديد المبنى القائم 
ليتوافق مع الهوية الجديدة. وتشمل 
التوسعة للفندق بناء برج جديد متصٍل 

بالمبنى الحالي. إلضافة غرف جديدة 
بإطاللة أفضل على الحرم. يتم اآلن 
دعوة المكاتب االستشارية لتقديم 

التصاميم المعمارية الهندسية.

التخصصي بالزا 

ُيعد من أهم المراكز التجارية في مدينة 
الرياض، حيث يتميز بموقعه االستراتيجي 

على تقاطع طريق مكة المكرمة مع 
شارع التخصصي، المجاور لمستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث، 
يضم المركز نخبة من العالمات التجارية 

العالمية والمحلية الشهيرة ومركزًا 
للتسوق وعدد من المطاعم.
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يتميز قطاع التشغيل الفندقي الذي 
ُيعد الذراع التشغيلي لشركة دور 

للضيافة بإمكانياته وتنوع خياراته، 
مكنته ليكون الشريك األمثل للشركات 
االستثمارية والجهات المالكة للفنادق 

في المملكة العربّية الّسعودّية معتمدًا 
على قاعدة من الخبرات المحلية 
ومعرفة في الّسوق السعودية 

ومكتسبًا قدراته الّتشغيلّية من عمله 
الوثيق مع الّشركاء العالميين لتقديم 

الضيافة بمقاييس عالمية وبروح 
محلّية.

وقد أسست شركة دور من خالل 
قطاع التشغيل الفندقي عالقات 

متينة مع كبرى شركات الضيافة في 
العالم، حيث تمتلك حقوق امتياز 

الستخدام العالمات التجارية لفنادق 
ماريوت الدولية ومجموعة فنادق 

.IHG انتركونتيننتال 

3-2
التشغيل الفندقي في دور للضيافة 

ولم تقف إمكانيات شركة دور في 
التشغيل الفندقي باالعتماد على 

العالمات التجارية العالمية فحسب، 
بل ابتكرت العالمة الّسعودية الخاّصة 

بها »مكارم« المتخصصة في خدمة 
ضيوف مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وأطلقت خدماٍت فريدٍة من نوعها 
كبطاقة الوالء »كرم« وخدمة التوجيه 

الديني كما أطلقت مؤخرًا موقعًا بسبع 
لغاٍت ليسّهل من تواصلها مع ضيوفها 
من جميع أنحاء العالم وحازت العالمة 

الفندقية مكارم على جوائز عالمية 
أثبتت جدارتها وتميزها.

وتستند إدارة التشغيل الفندقي على 
اإلمكانيات التي تتمتع بها شركة 

دور للضيافة في التطوير الفندقي 
واالستثمار وإدارة األصول، فهي على 

علم بما يواجه المستثمرين ومالك 
الفنادق من تحدياٍت وصعوباٍت 

قطاعات األعمال

تشغيلية، وتقدم حلواًل متكاملة 
لتشغيل وإدارة الفنادق تشمل 

الّتصميم والهندسة والّتحضير لمرحلة 
ما قبل االفتتاح، والّتسويق والمبيعات 

وإدارة اإليرادات والمشتريات وتقنية 
المعلومات، باإلضافة لما تتميز به من 
استقطاب للكفاءات الخبيرة والماهرة 
لتشغيل الفنادق وتدريبهم وتطويرهم.

ومما يميز إدارة التشغيل الفندقي 
هو توجهها نحو إرساء وتطبيق معايير 
االستدامة واألبنية الخضراء في جميع 

ل نقلًة نوعيًة  فنادق مكارم التي ستشكِّ
في هذا المجال في المملكة.
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تختص إدارة تقنية المعلومات بشركة 
دور للضيافة بتوفير المتطلبات التقنية 
التي تضمن سير العمل بيسر وسهولة. 

وتشمل كل ما يختص بالبنية التحتية 
للتقنية مثل الخادمات الرئيسية، 

الشبكات، النسخ االحتياطية، األجهزة 
والطابعات وتأمين األنظمة التي تدير 
موارد الشركة مع تقليل نسبه التدخل 

البشرى لتقليل نسبه الخطأ واالستمرار 
بتطوير هذه األنظمة لتتماشى مع 

التوسعية.     استراتيجية الشركة 

وخالل العام 2016م تم بحمد الله إنجاز 
عدد من المشاريع وهي:

1.     االنتهاء من المرحلة األولى من 
نظام تخطيط الموارد والتي تتضمن 
برامج رئيسية وفرعية تشمل التالي:

المالية	 
الموارد البشرية	 
إدارة المشاريع	 
إدارة المشتريات	 
إدارة التطوير العقاري	 
إدارة األصول	 

2.     تم تفعيل الشركات الشقيقة 
لتشمل التالي:

شركة النخيل للمناطق السياحية	 
شركة تبوك للفنادق	 
شركة مكة للفنادق	 
شركة مكارم المعرفة للضيافة	 
شركة السواعد الكريمة	 
شركة جود العلياء	 
شركة المصدر األمني	 

3.     تم االنتهاء من تصميم وتنفيذ 
نظام ضمان استمرارية عمل أنظمة 

الشركة واستعادتها في حالة الكوارث
 ال قدر الله.

4-2
تقنية المعلومات

4.  تم االنتهاء من  أتمتة عدد من 
خدمات إدارة الموارد البشرية مثل: 

طلبات اإلجازة، طلبات رحالت العمل، 
خطابات الموظفين، طلبات القروض 
وغيرها من الخدمات كمرحلة أولى، 

وجاري العمل على أتمتة ما تبقى من 
إجراءات وخدمات في المرحلة الثانية.

وستتركز جهود إدارة تقنية المعلومات 
خالل العام 2017م على عدد من 

المشاريع من أهمها:

 التكامل األتوماتيكي بين الشركات. 1
تطوير برنامج إدارة االستثمارات. 2
 تطبيق برنامج شؤون الموظفين . 3

واحتساب الرواتب في منشآت 
الشركة التابعة

تطوير برنامج المشتريات في . 4
المنشآت ليدعم رقابة المشتريات 

المركزية.
توسيع خصائص برنامجي المشاريع . 5

والمشتريات لتحقيق االستفادة 
القصوى من البرنامج

استكمال المرحلة الثانية من . 6
مشروع أتمتة خدمات الموارد 

البشرية
ولمواكبة تطور مشاريع تقنية . 7

المعلومات بالشركة، سيتم العمل 
على أتمتة إجراءات نظام الدعم 
الفني إلدارة تقنية المعلومات 

بعد اعتماد السياسات واإلجراءات 
الجديدة.

إعداد دليل موحد لألنظمة الذكية . 8
بمختلف أنواعها لفنادق الشركة
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5-2
الموارد البشرية 

+330
245

6,352

موظف جديد

برنامج تدريبي

ساعة تدريبة

تعتبر شركة دور للضيافة مواردها 
البشرية محور عملياتها التشغيلية 

والمحرك األساس لخططها 
االستراتيجية. وعملت خالل العام 

2016م على التركيز على استقطاب 
وتعيين أفضل الكفاءات الوطنية 

بإضافة 330 موظفًا جديدًا. وفي إطار 
سعيها المستمر لتطوير موظفيها، 

فقد نفذت ما يزيد عن 6,352 ساعة 
تدريب من خالل 245 برنامج تدريبي 

مختلف. ولتقديم خدمات أفضل وأسرع 
لموظفينا، فقد تم تحويل العديد من 

إجراءات وخدمات الموارد البشرية 
المقدمة لهم من ورقية إلى الكترونية. 

ونظرًا ألهمية توفير بيئة عمل محفزة 
تمكن موظفينا من اإلبداع واالبتكار 

فقد تم إطالق العديد من المبادرات 
وتحديث للسياسات واإلجراءات بناًء 

على ما يرد من مالحظات ومشاركات 
من كافة الموظفين. واستمراًرا لنهج 

إدارة الموارد البشرية في الدعم 
المتواصل لموظفينا، فإن من أهم 

خططها خالل العام القادم هو التوسع 
بتعيين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص 

التدريب لهم، وكذلك تطبيق خطط 
تطوير المسار الوظيفي، وخطط اإلحالل 
والتعاقب للوظائف الهامة والحرجة في 

الشركة.

وفيما يلي أهم إنجازات إدارة الموارد 
البشرية خالل عام 2016م:
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أوال: التوظيف والتوطين

إيمانًا بالدور المحوري الذي يساهم به 
رأس مالنا البشري في تحقيق أهداف 

الشركة وتنفيذ خططها، فقد ركزت 
إدارة الموارد البشرية على وضع آليات 

حديثة في استقطاب وتعيين أفضل 
الكفاءات الوطنية، وقامت بإنشاء » 

دليل استقطاب الكفاءات« الذي يحتوي 
على آليات استقطاب واختيار وتعيين 

أفضل الكفاءات المتوفرة.

كما شاركت في تبني ودعم برنامج 
»تحسين« الذي أطلقته ماريوت الدولية 
بشراكة عدد من الشركات المحلية وهو 

برنامج مصمم لتدريب وتنمية مهارات 
القيادة لدى الشباب السعودي في أحد 
الجامعات المتخصصة في الضيافة لمدة 

من 12 إلى 18 شهرًا ومن ثم توفير فرص 
تطبيق ما اكتسبوه من معارف وقدرات 

في فنادقنا.

وتوسعت كذلك باستقطاب الكوادر 
البشرية الوطنية المؤهلة في جميع 

المستويات الوظيفية وخاصة في 
الوظائف العليا.

كما حافظت على مستويات توطين جيدة 
تصل إلى 50 % على مستوى اإلدارة 

العامة، و%33 على مستوى جميع 
المنشآت بشكل عام.

ثانيا: مسح الرضا الوظيفي

أولت إدارة الموارد البشرية اهتمامًا 
كبيرًا بتوفير قنوات تواصل متعددة مع 
الموظفين بهدف بناء بيئة عمل مثالية 

تمكن الموظفين من تقديم أفضل 
مستويات االنتاجية لديهم وتحفزهم 

على اإلبداع واالبتكار.

فقد قامت باستحداث
)ورش عمل دور – نحو بيئة عمل 
احترافية( والتي تعقد بشكل ربع 

سنوي ويتمكن فيها الموظفين بكافة 
مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية من إبداء 
رأيهم وتقديم اقتراحاتهم بشكل شفاف 

وصريح بهدف الرقي في بيئة العمل 
الحالية والوصول بها الى أعلى درجات 

االحترافية.

وواصلت شركتنا مشاركتها في 
االستفتاء السنوي )أفضل بيئة عمل( 

للمرة الثانية على التوالي، وأحرزت 
نتائجها تقدمًا كبيرًا.

ثالثا: أدلة الموارد البشرية

عملت إدارة الموارد البشرية على 
تحديث وإعداد دليل متكامل لسياسات 

وإجراءات الموارد البشرية يشمل 
جميع وظائف ومهام الموارد البشرية 
المختلفة من توظيف وتدريب وقياس 

وتطوير األداء وغيرها من الوظائف. 
وكذلك قامت اإلدارة بإعداد )دليل 

الموظف( الستقبال وتهيئة الموظف 
الجديد.

كما تم العمل خالل هذا العام إنهاء 
المرحلة األولى من )دليل الكفاءات 
الوظيفية( الذي يوضح المستويات 

المتعددة من المعارف والقدرات 
والمهارات المطلوبة والتميز في 

الوظائف المختلفة في الشركة.

كما تم االنتهاء من عمل األوصاف 
الوظيفية للوظائف القيادية واإلدارية.

فيما يلي األدلة التي تم االنتهاء 
تحديثها وإعدادها:

1.  دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية
2.  دليل الموظف الجديد

3.  دليل الكفاءات الوظيفية
4.  مكتبة الوصوف الوظيفية

5.  وثيقة االلتزام وسلوكيات الموظف
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رابعا: أنظمة التحفيز

إضافة الى المكافآت والحوافز القصيرة 
والطويلة المدى، فقد تم تنفيذ العديد 

من المبادرات لتحفيز الموظفين في عام 
2016 أهمها:

1.  مكافأة الموظفين ذوي اإلنجازات 
     االستثنائية بجوائز نقدية وعينية.

2.  مكافأة الموظفين ذوي الخدمة 
     الطويلة بجوائز تتناسب مع مدة 

      خدمتهم
3.  جائزة أفضل موظف على مستوى

     كل إدارة وقطاع
4.  مشاركة الموظفين المتميزين من 
     كافة منشآت الشركة في يوم دور 

     السنوي

خامسا: التدريب والتطوير
 

يعتبر االستثمار في تطوير وتدريب 
الموارد البشرية من أهم ركائز العمل 

لدينا. ولمواكبة خطط التوسع الطموحة 
والمستهدفة فقد تم التركيز على 

عمليات التدريب والتأهيل لبناء قدرات 
ومهارات الموظفين بكافة مستوياتهم 

القيادية واإلدارية واإلشرافية والتنفيذية. 
حيث تم عقد حوالي 245 برنامج تدريبي 

فردي وجماعي وبرامج التدريب على رأس 
العمل، وذلك لمختلف موظفي الشركة 
خالل عام 2016 وبما يقرب من 6,352 

ساعة تدريبية مقارنة بعام 2015 م الذي 
بلغ 3,478 ساعة تدريبية، و2,250 ساعة 

في عام 2014م

وقد شملت البرامج التدريبية كافة 
مجاالت العمل والوظائف من برامج 

فنية وإدارية وقيادية وبرامج لغات 
وحاسوب وتقنية. 

سادسا: شراكة المعرفة

واصلنا في عام 2016 م توجهنا في 
عقد ورش العمل الداخلية التي تسهم 

في تبادل المعارف والخبرات بين 
األقسام الداخلية للشركة، حيث تم عقد 
10 ورش في هذا العام ليبلغ مجموعها 

منذ انطالقها منتصف عام 2014 إلى 
26 ورشة عمل في مختلف المواضيع 

ذات العالقة بتنمية وتطوير بيئة العمل، 
ومن األمثلة على ذلك:

·  العادات السبع لألشخاص ذوي 
   الفعالية العالية

·   تجربة الفنادق التراثية
  ICP برنامج التحكم بإجراءات االستثمار  ·

·  استراتيجية دور
·  الطريق إلى برلين لحضور منتدى 

   االستثمار الفندقي العالمي
·  التحول إلى المعايير الدولية إلعداد 

   التقارير المالية

سابعا: األتمتة
والخدمات االلكترونية

لزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد 
البشرية، فقد تم التركيز على أتمتة 

العديد من اإلجراءات والخدمات 
المقدمة إلى الموظفين، بحيث تم 

تحويل العديد من طلبات الخدمة 
المقدمة من ورقية إلى الكترونية مثل: 

طلبات اإلجازة، طلبات رحالت العمل، 
خطابات الموظفين، طلبات القروض 
وغيرها من الخدمات كمرحلة أولى، 

وجاري العمل على أتمتة ما تبقى من 
إجراءات وخدمات في المرحلة الثانية.



47 التقرير السنوي لعام 2016التقرير السنوي لعام 2016

نظرة نحو المستقبل

سنســـعى خالل العام القادم بمشـــيئة 
اللـــه إلـــى البناء علـــى المنجزات التي 
تحققـــت فـــي عام 2016م وإضافة 
المزيد من النشـــاطات والخدمات 

النوعيـــة أهمها:

	 الوصول إلى نسبة توطين قدرها
   35% بنهاية عام 2017 م.

	 التوسع في عمليات التدريب والتأهيل 
   للموظفين باستعمال بوابة برامج 

    تدريبية إلكترونية موسعة.

	 استكمال العمل بإعداد األوصاف 
   الوظيفية للوظائف اإلشرافية 

   والتنفيذية والخدمية. 

	 استكمال أتمتة عمليات الموارد 
   البشرية وإضافة المزيد من الخدمات 

   اإللكترونية الذاتية للموظفين.

	 استمرار العمل على ورش دور
   )نحو بيئة عمل احترافية( وتفعيل 

   المزيد من المبادرات التي تم الوصول 
   إليها من خالل مشاركة الموظفين، 

   وذلك لتحقيق درجة أفضل في 
   استبيان )أفضل بيئة عمل(.

	 تطبيق خطط تطوير المسار الوظيفي، 
   وخطط اإلحالل والتعاقب للوظائف  

   الهامة

نسب التوطين خالل 
األعوام األربعة الماضية

*ألغراض تنظيمية ولاللتزام بتعديالت قوانين وأنظمة العمل، تم 
العمل على فصل بعض السجالت التجارية عن السجل الرئيسي 

لشركة دور مما أدى إلى ثبات نسبة التوطين على الرغم من ارتفاع 
نسبة التوطين بشكل عام على مستوى جميع الشركات.

20152016* 2014

24%

33%

33%

21%

2013
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6-2
المسؤولية 
االجتماعية
برنامج »دورنا« 

الستضافة الفعاليات 
الخيرية 

من منطلق مسؤولية شركة دور للضيافة 
تجاه المجتمع، احتضنت فنادق دور ضمن 
برنامج دورنا عددًا من الفعاليات الهادفة 

التي تدعم مختلف القضايا اإلنسانية 
واالجتماعية والخيرية. ويسعى برنامج 

دورنا إلى تعزيز عالقته مع مختلف 
الجمعيات الخيرية واالجتماعية غير 

الربحية في المملكة، وتؤمن لهم الدعم 
الالزم ومساعدتهم على التركيز على 

تحقيق أهدافهم، وقد شهد هذا العام 
احتضان عدٍد من الفعاليات التالية:

1. ملتقى أوشينات 4

هي مبادرة لمد جسر التواصل بين 
العقول المبدعة والمستثمرين، وفرصة 
لرواد األعمال لعرض مشاريعهم التقنية 

عبر تطبيقات الجوال، أقيمت بفندق 
مكارم الرياض. وقد شهد الملتقى 

حضورًا وإقبااًل كبيرًا مما يبرهن نجاحه 
في جذب المهتمين بهذا المجال.

2. ورشة عمل تدعم ثقافة      
    المرأة السعودية من الناحية 

    التسويقية واالقتصادية

هي ورشة عمل تحت عنوان 
»استراتيجية رفع الوعي التجاري ودخول 
السوق التجاري« بالتعاون مع مؤسسة 

بصمة الفكر، وأقيمت في مدينة الرياض 
بفندق الكورت يارد. وتهدف الدورة 
إلى توجيه النساء أصحاب المنتجات 

والمشاريع الصغيرة وذوات المواهب 
اللواتي يعملن على استثمارها تجاريًا 

لتعزيز مهاراتهن القيادية وبالتالي 
تمكينهن من العمل بشكل فعال في 

إطار بيئة تنافسية على الصعيدين 
المحلي واإلقليمي.
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3. أطفال دسكا في اليوم الوطني

بمناسبة االحتفال باليوم الوطني 
السعودي احتفلت دور للضيافة 

بأطفال الجمعية الخيرية لمتالزمة داون 
»دسكا« في فندق ماريوت الرياض. 

حيث استمتع األطفال بالفعاليات 
واألنشطة الترفيهية.

4. رعاية ملتقى التجارب الناجحة 
     للعمل التطوعي

شاركت شركة دور للضيافة في ملتقى 
التجارب الناجحة للعمل التطوعي كراعي 

ذهبي، والذي أقيم بالتزامن مع يوم 
التطوع العالمي. وتهدف رعاية شركة 

دور لهذا الملتقى إلى نشر وغرس 
ثقافة العمل التطوعي لدى األفراد 

والجماعات في المملكة، كواحدة 
من برامج االستدامة والمسؤولية 

االجتماعية في الشركة التي من شأنها 
تقديم أفضل ما لديها لخدمة العمل 

التطوعي داخل المملكة.

مبادرة )دفء( 
هي مبادرة أطلقتها شركة دور للضيافة 
وتنص على التبرع بالبياضات والمناشف 

والشراشف والوسادات والبطانيات 
واألغطية المستخدمة في جميع فنادق 

دور للضيافة، إلى الجمعيات المختصة 
بالعناية بالمحتاجين والفقراء، باإلضافة 
إلى التبرع بجزء من األقمشة لجمعيات 

الرعاية والرفق بالحيوان.

سلة البركة
في تجسيد لقيمة العمل التطوعي في 

الشركة قام موظفو المركز الرئيسي 
بشركة دور للضيافة بالتبرع بتجهيز 172 
صندوقًا مكونًا من 14 عنصرًا من عناصر 
الغذاء األساسية والضرورية وتقديمها 

لألسر المحتاجة خالل شهر رمضان 
المبارك.
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قطاعات األعمال

دور تساهم في برنامج 
»إقامة وعطاء«

اتفاقية  وقعت شركة دور الضيافة 
المعوقين  تعاون مع جمعية األطفال 

برنامج »إقامة وعطاء«  لتنفيذ 
والذي يهدف لدعوة نزالء فنادق 

دور للضيافة لإسهام في مساندة 
الخيرية في  وبرامجها  الجمعية  رسالة 

ُتعد تدشينًا لشراكة خيرية  خطوة 
بين الجمعية ودور الضيافة، في 

الجمعية  التي تقدمها  الخدمات  ظل 
الفئة من فئات المجتمع، كما  لهذه 

والتبرعات لصالح  الدعم  تسعى لحشد 
والتي  المتنوعة،  مشاريعها  تنفيذ 

تتوافق مع رغبة مسؤولي الشركة 
الجمعية  في المساهمة في دعم 

لديها  المتاحة  بالوسائل  وأنشطتها 
ضمن شروط هذه االتفاقية. 

مبادرة حفظ النعمة

قامت شركة دور للضيافة بتنطبيق 
آليات حفظ بقايا الطعام وفق معايير 
الجودة والسالمة العالمية واإلفادة 
منه بالتعاون مع عدد من الجمعيات 

المتخصصة في حفظ النعمة منها بنك 
الطعام السعودي »إطعام«.

جاءت هذه المبادرة تأكيدًا على حرص 
الشركة على مساهمتها االجتماعية 
في اإلفادة من بقايا الطعام ونشر 
الوعي لضرورة التعامل الصحيح مع 
النعمة، والحفاظ عليها باالستخدام 
األمثل، والتخلص منها بطريقة أكثر 

نفعًا.

6-2
المسؤولية 
االجتماعية
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رحلة صيف »بناء«
رحلـــة أطلقتهـــا الجمعيـــة الخيريـــة لرعايـــة 

االيتـــام بالمنطقـــة الشـــرقية »بناء«، 
وتـــم تصميمهـــا لتحقيـــق مجموعـــة من 
األهـــداف تســـاعد على تنشـــئة األبناء 

وتعويدهـــم علـــى االعتمـــاد علـــى النفس 
وتحمـــل المســـؤولية والتطلـــع لبنـــاء 
المســـتقبل. وتضمنـــت الرحلـــة عدة 

محطات حيث اســـتضافت شـــركة دور 
للضيافـــة األيتـــام ومنظمـــي الرحلـــة في 

فنـــدق قصـــر الريـــاض وفندق مكارم 
أجيـــاد مكة.

حملة للتبرع بالدم
استمرت شركة دور للضيافة بحملة 

للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى 
الملك فيصل التخصصي في المقر 

الرئيسي للشركة. وتقوم الشركة 
بتنظيم حملة التبرع بالدم كل عام في 

المركز الرئيسي وعدد من فنادقها.

دور للضيافة وجمعية 
إنسان في شراكة 

مجتمعية
عقدت شركة »دور للضيافة« شراكة 
مجتمعية مع الجمعية الخيرية لرعاية 
األيتام »إنسان«، تنص على أن تقوم 

شركة دور للضيافة برعاية ودعم 
الفعاليات واألحداث التي تتبناها 
الجمعية من خالل توفير المرافق 

التابعة للشركة. ولكي يكون للقطاع 
غير الربحي فاعلية أكبر ستقوم شركة 

دور للضيافة بتسخير خبراتها في 
مجال االستثمار لتقديم االستشارات 
للجمعية، وتحقيق االستغالل األمثل 
للموارد التي تملكها الجمعية، وعمل 

دراسات الجدوى لضمان استمرار 
عمل الجمعية وتعظيم العائد ليعود 

بالمنفعة الكبرى على المستفيدين.
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3-1 النتائج المالية لخمس سنوات سابقة
1.1.3 قائمة الدخل لخمس سنوات سابقة

        توضح قائمة الدخل أدناه ملخص النتائج المالية لخمس سنوات سابقة :

البيان
)بآالف الرياالت(

 التغّير 2016م2015م2014م2013م2012م
16/15

 نسبة التغّير 
16/15

%6.3-)33,407(499,213 396,103432,438479,548532,620إيرادات النشاط

%0.5-1,707 )351,714()353,421()312,078()294,055()235,080(تكلفة النشاط

%17.7-)31,700(147,499 161,023138,383167,470179,199مجمل ربح النشاط

%4.5)1,600()37,463()35,863()31,567()19,114()17,000(مصروفات عمومية وإدارية

%26.3)314()1,509()1,195()588(ــمصروفات بيع وتسويق 

انخفاض قيمة الممتلكات 
-- -   ـ)49,733(ــوالمعدات 

انخفاض غير مؤقت في 
%100.0-2,411 -   )2,411(ـــاستثمارات متاحة للبيع

إيرادات استثمارات في 
شركات مستثمر فيها بطريقة 

حقوق الملكية
5,98611,9036,9432,808)1,727()4,535(-161.5%

أرباح محققة من بيع 
-6,9176,917----استثمارات أوراق مالية لإلتجار

%20.2-)28,821(113,717 150,010131,17392,525142,538الربح التشغيلي

أرباح من استبعاد استثمارات 
في شركات مستثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية
---893-)893(-100.0%

%100.0-)1,563(-1,563---ربح ناتج من عملية االستحواذ

%45.9-)3,862(4,557 57,76818,79219,6678,419إيرادات أخرى

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق 
%22.9-)35,139(118,274 207,778149,965112,192153,413الملكية غير المسيطرة

%8.1-437)4,984()5,421()8,052()6,630()8,011(مخصص الزكاة

صافي الربح قبل حقوق 
%23.4-)34,702(199,768143,335104,140147,992113,290الملكية غير المسيطرة

حصة حقوق الملكية غير 
المسيطرة في صافي أرباح 

الشركات التابعة
)90()314()373()1,162(4061,568-134.9%

%22.6-)33,134(199,676143,021103,767146,830113,696صافي الربح
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تم إعادة تبويب بعض أرقام القائمة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.

البيان
)بآالف الرياالت(

 التغّير 2016م2015م2014م2013م2012م
16/15

 نسبة التغّير 
16/15

%6.3-)33,407(499,213 396,103432,438479,548532,620إيرادات النشاط

%0.5-1,707 )351,714()353,421()312,078()294,055()235,080(تكلفة النشاط

%17.7-)31,700(147,499 161,023138,383167,470179,199مجمل ربح النشاط

%4.5)1,600()37,463()35,863()31,567()19,114()17,000(مصروفات عمومية وإدارية

%26.3)314()1,509()1,195()588(ــمصروفات بيع وتسويق 

انخفاض قيمة الممتلكات 
-- -   ـ)49,733(ــوالمعدات 

انخفاض غير مؤقت في 
%100.0-2,411 -   )2,411(ـــاستثمارات متاحة للبيع

إيرادات استثمارات في 
شركات مستثمر فيها بطريقة 

حقوق الملكية
5,98611,9036,9432,808)1,727()4,535(-161.5%

أرباح محققة من بيع 
-6,9176,917----استثمارات أوراق مالية لإلتجار

%20.2-)28,821(113,717 150,010131,17392,525142,538الربح التشغيلي

أرباح من استبعاد استثمارات 
في شركات مستثمر فيها 

بطريقة حقوق الملكية
---893-)893(-100.0%

%100.0-)1,563(-1,563---ربح ناتج من عملية االستحواذ

%45.9-)3,862(4,557 57,76818,79219,6678,419إيرادات أخرى

صافي الربح قبل الزكاة وحقوق 
%22.9-)35,139(118,274 207,778149,965112,192153,413الملكية غير المسيطرة

%8.1-437)4,984()5,421()8,052()6,630()8,011(مخصص الزكاة

صافي الربح قبل حقوق 
%23.4-)34,702(199,768143,335104,140147,992113,290الملكية غير المسيطرة

حصة حقوق الملكية غير 
المسيطرة في صافي أرباح 

الشركات التابعة
)90()314()373()1,162(4061,568-134.9%

%22.6-)33,134(199,676143,021103,767146,830113,696صافي الربح
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إيرادات النشاطالربح التشغيليصافي الربح
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أقر مجلس اإلدارة النتائج المالية الختامية للشركة لعام 2016م والتي سّجلت انخفاضًا في إيرادات النشاط لتصل إلى )499.2( مليون ريال تقريبًا 
وذلك بانخفاض قدره )33.4( مليون ريال وبنسبة )%6.3( عن العام السابق 2015م.

وبلغ صافي الربح التشغيلي لعام 2016م )113.7( مليون ريال تقريبًا بانخفاض قدره )28.8( مليون ريال وبنسبة )20.2(% عن العام السابق 2015م. 

وقد انخفض صافي الربح ليصل إلى )113.2( مليون ريال تقريبًا خالل عام 2016م منخفضًا بنسبة )%22.9( مقارنة بعام 2015م 
نتيجة انخفاض إيرادات بعض منشآت الشركة نظرًا لتأثر القطاع الفندقي من انخفاض الطلب من قبل شريحة قطاع األعمال، 

باإلضافة إلى تأثر سوق العمرة والحج، وارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية لمواكبة احتياجات الخطط المستقبلية للشركة، 
باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات األخرى خالل العام الحالي. كما تضمن عام 2015م إضافة مبلغ )2.4( مليون ريال في قائمة الدخل 

عبارة عن أرباح ناتجة عن تحديد القيمة العادلة لعملية االستحواذ على حصص إضافية في الشركة السعودية للخدمات الفندقية 
التي تمت في عام 2015م.
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2.1.3 بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة

يمثل الجدول التالي بيان األصول والخصوم لخمس سنوات سابقة:

البيان
2016م2015م2014م2013م2012م)بآالف الرياالت(

297,541306,078408,692334,281315,774إجمالي األصول المتداولة

إجمالي األصول غير 
206,661264,986303,608295,185413,413المتداولة

صافي الممتلكات 
1,543,4901,535,3181,424,4671,648,0751,683,442والمعدات

2,047,6922,106,3822,136,7672,277,5412,412,629إجمالي األصول

 251,754 197,294178,228209,284204,559إجمالي الخصوم المتداولة

إجمالي الخصوم غير 
336,418 54,258123,295144,252238,788المتداولة

588,172 251,552301,523353,536443,347إجمالي الخصوم

إجمالي حقوق 
1,786,986 1,789,0561,801,2091,779,2701,796,162المساهمين

حقوق الملكية غير 
37,471 7,0843,6503,96138,032المسيطرة

إجمالي الخصوم وحقوق 
2,412,629 2,047,6922,106,3822,136,7672,277,541المساهمين

نسبة حقوق المساهمين 
%74%79%83%86%87إلى األصول 

تم إعادة تبويب بعض أرقام القائمة لتتماشى مع طريقة العرض للسنة الحالية.
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2-3
القـــــروض

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

إجمالي مبلغ البيان
القرض

إجمالي الدفعات 
المستلمة من 

القرض

المستلم من 
القرض خالل 

العام

إجمالي الدفعات 
المسددة من القرض 

خالل عام 2016م

إجمالي 
المسدد

الرصيد بنهاية 
عام 2016م

الدفعات 
المستحقة 

السداد خالل 
عام 2017م 

إيضاح

--5,000,00080,000,000-80,000,00080,000,000قروض حكومية
تم االنتهاء من 

السداد خالل عام 
1438هـ.

قروض من بنوك 
محلية )مرابحة 

إسالمية(
609,200,000324,222,304127,894,5356,219,6369,329,453314,892,86022,422,123

سيتم سداد 
القرض على 

دفعات خالل 
فترة زمنية تتراوح 
من 7-10 سنوات 

اعتبارًا من عام 
2016م.

689,200,000404,222,304127,894,53511,219,63689,329,453314,892,86022,422,123اإلجمالي

3.1.3 بيان التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

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

حقوق المساهمين العام
نسبة التغير )%(الزيادة )النقص()بآالف الرياالت(

2016 1,786,986)9,176(-0.5%

20151,796,16216,8920.9%

20141,779,270)21,939(-1.2%

20131,801,20912,1530.7%

20121,789,05682,4864.8%
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البيان
)بآالف الرياالت(

الفنادق 
المملوكة

العقارات 
المملوكة

الخدمات 
المعامالت أخرىوالتشغيل

اإلجماليالمتبادلة

 499,213  )29,641( 600  28,814  72,862  426,578 اإليرادات

 )351,714( 30,364  )13,266( )15,390( )19,042( )334,380(التكاليف

 147,499  723  )12,666( 13,424  53,820  92,198 إجمالي الربح

صافي الربح قبل الزكاة 
وحقوق الملكية غير 

المسيطرة
 72,278 36,077 11,548 295 )1,924(118,274

3-3
األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات

يمثل الجدول التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة وبعض األوجه األخرى لعام 2016م:

األرقام )بماليين الرياالت(

الفنادق المملوكة

)15.4)

)19.0)

التكاليف

)334.4)

28.8 

اإليرادات

426.6 72.9 

11.5 

صافي الربح
قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

72.3

الخدمات والتشغيلالعقارات المملوكة

13.4

اجمالي الربح

92.253.836.1
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4-3
التحليل الجغرافي 

لإيرادات

اإليرادات حسب كل منطقة )بماليين الرياالت(

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

تتوزع أعمال شركة دور للضيافة في ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومنطقة مكة المكرمة وتبوك، وقد 
بلغت إيرادات كل منطقة خالل العام المالي 2016م كما يلي: 

اإليراداتالمنطقة )بآالف الرياالت(

394,572الرياض

120,330مكة المكرمة

13,952تبوك

528,854المجموع

)29,641(المعامالت المتبادلة

499,213اإلجمالي )الصافي(

120

14

395
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5-3
المدفوعات النظامية 

المستحقة

تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام 
المالي 2016م كما يلي:

المستحق بنهاية العامالبيان
)بالريال السعودي(

474,565اشتراكات التأمينات االجتماعية

تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل في 
المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنويًا وتحميله على 
قائمة الدخل في نهاية كل سنة وبعد مراجعتها من قبل المحاسب القانوني، وقد بلغ 

مخصص الزكاة للشركة وشركاتها التابعة في عام 2016م )4,983,911( ريال.

وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصوره مستقلة بناًء على 
القوائم المالية الخاصة بكل شركة، وقد قامت شركة دور للضيافة بتقديم إقراراتها 

للمصلحة وتسديد الزكاة حتى نهاية العام المالي 2015م ولم تتمكن الشركات التابعة 
من تسديد المبالغ المستحقة عليها حتى العام المالي 2015م بسبب طلب المصلحة 
لبعض المستندات والتي تعمل الشركة على استيفائها. وتبلغ الزكاة المستحقة على 

الشركات التابعة ولم تسدد حتى العام المالي 2016م مبلغ )4,594,935( ريال.
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يوضح الجدول التالي ملخصًا عن األرباح الصافية المحققة
خالل السنوات الخمس الماضية والتوزيعات النقدية: 

العام 
صافي الربح 
)ريال سعودي(

التوزيعات النقدية
)ريال سعودي(

90,000,000*2016113,696,429م

2015146,829,645120,000,000م

2014103,989,443120,000,000م

2013143,020,655120,000,000م

2012198,869,434150,000,000م

* خاضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين

3-6 سياسات توزيع األرباح

)1( توزع أرباح الشركة  الصافية وفقًا 
لما نصت عليه المادة )42( من نظامها 

األساسي وذلك على النحو التالي:

تجنب الزكاة المفروضة شرعًا.	 

يجنب ٪10 من األرباح الصافية 	 
لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 

للجمعية العامة العادية وقف 
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

المذكور نصف رأس المال، علمًا بأن 
رصيد االحتياطي قد بلغ ٪50 من 

راس المال.

تجنب كذلك ٪5 من األرباح 	 
الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي 

يخصص ألعمال الصيانة واألغراض 
التي يحددها مجلس اإلدارة، 

ويجوز وقف هذا التجنيب متى 
بلغ االحتياطي المذكور ُعشر 

رأس المال، علمًا بأن رصيد هذا 
االحتياطي بلغ أكثر من ٪10 من 

رأس المال.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة 	 
أولى للمساهمين تعادل ٪5 من 

رأس المال.

يخصص بعد ما تقدم نسبة من 	 
الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة 

بمقدار تسمح به التعليمات 
الصادرة من الجهات المختصة، 
ويوزع المتبقي بعد ذلك على 

المساهمين جزئيًا أو كليًا كحصة 
إضافية في األرباح أو يرحل لألعوام 

القادمة.

)2( انطالقًا من حرص الشركة على 
التجاوب مع تطلعات المساهمين 
وتحقيق عوائد مجزية لهم، وفي 

ضوء التوسع الجيد والنمو المتواصل 
ألعمال الشركة وإيراداتها، فقد قرر 

مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين 
عن النصف األول من عام 2016م 

بواقع 45 هللة للسهم الواحد، وبمبلغ 
إجمالي وقدره 45 مليون ريال. كما 
أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه 

المنعقد بتاريخ 2017/2/07م بتوزيع 
أرباح للمساهمين بواقع 45 هللة 

للسهم الواحد عن النصف الثاني من 
عام 2016م وبمبلغ إجمالي قدره 

45 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي 
األرباح المقترح توزيعها عن عام 2016م     

90مليون ريال وبنسبة %9 من رأس 
المال وذلك بعد الحصول على موافقة 

الجمعية العامة للمساهمين حسب 
التاريخ الذي سيتم اإلعالن عنه على 

موقع تداول. 
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3-7 المخاطر

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد 
تواجه الشركة فيما يلي: 

مخاطر السوق وطبيعة 
نشاط العمل

تتمثل المخاطر السوقية المحتملة 
والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة 

فيما يلي: 

تأثر موسم الحج والعمرة  لظروف 	 
أو عوامل تنظيمية خارجية

تزايد المنافسة بسوق الفنادق  	 
بمدينة الرياض مما قد يؤثر على 

أداء فنادق الشركة في نفس 
المدينة

تغير السياسات واألنظمة للجهات 	 
الحكومية  ذات العالقة وخاصة 

أنظمة مكتب العمل ونسبة توطين 
الوظائف

ارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات 	 
األساسية مثل الطاقة والمياه 

والمواد االستهالكية

العوامل الخارجية واالقتصادية 	 
التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز 

المشاريع

الظروف االقتصادية وانخفاض 	 
أسعار النفط التي قد تؤدي إلى 

خفض اإلنفاق العام

مخاطر االئتمان

ھي المخاطر الناجمة عن فشل أحد 
األطراف بالوفاء بالتزاماته المالیة حین 

استحقاقھا مما یتسبب في خسائر مالیة 
للطرف اآلخر، الموجودات المالیة التي من 

المحتمل تعرضھا لتركیز مخاطر االئتمان 
تتكون بشكل رئیسي من النقد لدى 

البنوك والذمم المدینة التجاریة، یتم إیداع 
النقدیة التي تمتلكھا الشركة في بنوك 
محلیة ذات تصنیف ائتماني جید لذا فإن 

مخاطر االئتمان محدودة كذلك فإن خطر 
االئتمان المتعلق بالذمم المدینة التجاریة 

محدود ألن معظم تعامالت الشركة تتركز 
مع عمالء ذوي مراكز مالیة قویة، وتقوم 

إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة 
الذمم المدینة التجاریة لتقلیل أي مخاطر 

ائتمان مرتبطة بھا ومتابعة تحصیلھا 
واتخاذ أي إجراءات الزمة بشأنھا لحفظ 

حقوق الشركة.

مخاطر العمالت

تتمثل في تذبذب القیمة المالیة 
لألصول وااللتزامات المالیة بالعمالت 

األجنبیة، ونظرا ألن جمیع المعامالت 
الجوھریة للشركة تتم بالريال السعودي 

فإن مخاطر العمالت وأسعار الصرف 
التي تتعرض لھا الشركة محدودة جدًا.

مخاطر سعر القیمة العادلة 
والتدفقات النقدیة لسعر 

العمولة

وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة 
بتأثیر تذبذب أسعار العمولة السائدة 

على المركز المالي والتدفقات النقدیة 
للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار العمولة 

للشركة من المرابحات اإلسالمیة 
والقروض البنكیة قصیرة األجل والدیون 

طویلة األجل والتي تكون بأسعار عمولة 
معومة. وتخضع جمیع الدیون والودائع 

إلعادة التسعیر بصورة منتظمة. وتراقب 
اإلدارة التغیرات التي تطرأ على أسعار 

العمولة وبرأیھا أن مخاطر القیمة العادلة 
والتدفقات النقدیة ألسعار العمولة غیر 

جوھریة بالنسبة للشركة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على 
توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها 

المتعلقة باألدوات المالية. حيث تنتج 
مخاطر السيولة عند عدم القدرة على 
بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب 

قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة 
وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من 

توفر السيولة الكافية من خالل متابعة 
جداول التحصيل المتوقع للمستحقات 

من العمالء وكذلك أدوات التمويل 
البنكي المتاحة للشركة للوفاء بالتزاماتها 

المستقبلية حين حلولها.
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اإلفصاح
والشفافية 

انطالقًا من حرص مجلس إدارة 
شركة دور للضيافة على عالقته مع 
المساهمين والشركاء والمستثمرين 

وأصحاب المصالح، وإيمانًا بأهمية 
اإلفصاح والشفافية والتزامًا منه بذلك، 

فيسر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم 
أهم اإلفصاحات، بجانب النتائج المالية 
والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب 
الئحة حوكمة الشركات الصادرة من 

هيئة السوق المالية السعودية الموقرة 
واألنظمة األخرى ذات العالقة وهي 

كما يلي:

1-4
الشركات التابعة

بلغ عدد الشركات التي تستثمر بها 
شركة دور للضيافة 12 شركة ذات 

مسؤولية محدودة )فيما عدا »الشركة 
السعودية للضيافة التراثية« فهي عبارة 

عن مساهمة مقفلة(، تم تأسيسها 
وتزاول جميع أنشطتها داخل المملكة 
العربية السعودية. وتتركز أغراضها في 

األنشطة الفندقية والعقارية.

نسبة مساهمة دورالمنشأة المملوكة للشركة التابعةرأس المال )ريال(سنة التأسيسالنشاط الرئيسيالشركة التابعة
)٪( 

إجمالي إيرادات الشركة لعام 
2016م )ريال(

77,083,952%99.44فندق مكارم أجياد بمكة1982165,600,000مفندقيشركة مكة للفنادق

شركة النخيل للمناطق 
43,353,343%98.73قرية مكارم النخيل بجدة199259,250,000مفندقي – عقاريالسياحية

13,977,799%97.14فندق هوليداي إن بتبوك  198527,300,000مفندقيشركة تبوك للفنادق

الشركة السعودية للخدمات 
25,139,271%70فندق قصر الرياض بالرياض197670,000,000مفندقيالفندقية

الشركة الوطنية للسياحة 
1989422,000,000مفندقي – عقاري)سياحية(

عدد من المنشآت بمنطقة 
عسير

1.65%
لم يتم االنتهاء من إعداد

حساباتها الختامية

شركة مكارم المعرفة 
%50إنشاء فندق بالمدينة المنورة201221,400,000معقاريللضيافة

لم تسجل هذه الشركات 
التابعة إيرادات بعد 

%95ــ2015100,000ماألمن والسالمةشركة المصدر األمني

%99ـ2014100,000مالتشييد والبناءشركة جود العلياء

%99-2015100,000متقديم خدمات المساندةشركة السواعد الكريمة

الشركة السعودية للضيافة 
%25فندق سمحان – تحت التصميم 201562,500,000مفندقيالتراثية )نزل(

%50-19831,000,000مفندقي – عقاريشركة المدينة للفنادق

تحت التصفية
الشركة اإلعالمية لخدمات 

التسويق
تسويق- ترويج- عالقات 

عامة
%25-19962,000,000م

يوضح الجدول التالي الشركات التي تستثمر بها شركة دور للضيافة:
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نسبة مساهمة دورالمنشأة المملوكة للشركة التابعةرأس المال )ريال(سنة التأسيسالنشاط الرئيسيالشركة التابعة
)٪( 

إجمالي إيرادات الشركة لعام 
2016م )ريال(

77,083,952%99.44فندق مكارم أجياد بمكة1982165,600,000مفندقيشركة مكة للفنادق

شركة النخيل للمناطق 
43,353,343%98.73قرية مكارم النخيل بجدة199259,250,000مفندقي – عقاريالسياحية

13,977,799%97.14فندق هوليداي إن بتبوك  198527,300,000مفندقيشركة تبوك للفنادق

الشركة السعودية للخدمات 
25,139,271%70فندق قصر الرياض بالرياض197670,000,000مفندقيالفندقية

الشركة الوطنية للسياحة 
1989422,000,000مفندقي – عقاري)سياحية(

عدد من المنشآت بمنطقة 
عسير

1.65%
لم يتم االنتهاء من إعداد

حساباتها الختامية

شركة مكارم المعرفة 
%50إنشاء فندق بالمدينة المنورة201221,400,000معقاريللضيافة

لم تسجل هذه الشركات 
التابعة إيرادات بعد 

%95ــ2015100,000ماألمن والسالمةشركة المصدر األمني

%99ـ2014100,000مالتشييد والبناءشركة جود العلياء

%99-2015100,000متقديم خدمات المساندةشركة السواعد الكريمة

الشركة السعودية للضيافة 
%25فندق سمحان – تحت التصميم 201562,500,000مفندقيالتراثية )نزل(

%50-19831,000,000مفندقي – عقاريشركة المدينة للفنادق

تحت التصفية
الشركة اإلعالمية لخدمات 

التسويق
تسويق- ترويج- عالقات 

عامة
%25-19962,000,000م

نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله. 
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جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية 
وبكل شفافية، فيما يلي وصف لتلك اإلفصاحات:

يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

 أن سجالت الحسابات ُأعّدت 	 
بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على 	 
أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.

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

ال يوجد فروقات عن معايير 	 
المحاسبة الصادرة عن الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين. 
فيما عدا تقييم استثمارات الشركة 
اإلعالمية لخدمات التسويق نظرًا 

لدخولها طور التصفية.

لم تستلم الشركة أي بالغ عن 	 
أي مصلحة في فئة األسهم 

ذات األحقية في التصويت تعود 
ألشخاص )عدا أعضاء مجلس 

إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك 

الحقوق بموجب المادة )45( من 
قواعد التسجيل واإلدراج لدى هيئة 

السوق المالية.

ال توجد لدى الشركة أية فئات أو 	 
أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية 

أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات 
حق االكتتاب أو حقوق مشابهة 
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل 

السنة المالية.

 2-4
إفصاحات

ال توجد لدى الشركة أي حقوق 	 
تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات 

دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو 
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

الشركة

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو 	 
إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها 

التابعة ألي أدوات دين قابلة 
لالسترداد.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل 	 
بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة 

الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن 
أي راتب أو تعويض.

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل 	 
بموجبه أحد مساهمي الشركة عن 

أي حقوق في األرباح.

ال توجد أية استثمارات محددة 	 
أو احتياطيات مجنبة، أنشئت 

لمصلحة موظفي الشركة ما عدا 
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة 
كما نص عليها نظام العمل في 

المملكة العربية السعودية. حيث 
بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة 

للموظفين في شركة دور للضيافة 
كما في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 

)53,025,255( ريال سعودي.

ال يوجد أي تحفظ من المحاسب 	 
القانوني على القوائم المالية 

السنوية.

لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال 	 
المحاسب القانوني قبل انتهاء 

الفترة المعين من أجلها.

لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات 	 
أو قيود احتياطية على الشركة 

من جهات رقابية أو تنظيمية أو 
إشرافية أو قضائية خالل العام 

المالي 2016م.
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3-4
نتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تعمل الشركة بشكل مستمر على 
تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه 

بفاعلية، كما أنه يوجد لدى الشركة 
إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بالتأكد 

من تطبيق األنظمة الرقابية المناسبة 
وتحديد التصور العام عن المخاطر 

التي تواجه الشركة والتعامل معها 

4-4
الحوكمة

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

أسباب عدم االلتزامنص المادة/ الفقرةرقم المادة

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويتمادة 6/ فقرة ب
 الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

لم يتم اتباع التصويت التراكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء المجلس لدورته 

الحالية التي بدأت من تاريخ 01 يناير 
2016م نظرًا لعدم موافقة الجمعية 

العامة للمساهمين على ذلك. وسيتم 
اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند 
التصويت الختيار أعضاء المجلس في 

دورته القادمة.

مادة 6/ فقرة د

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 
يتصرفون بالنيابة عن غيرهم -مثل صناديق االستثمار - اإلفصاح عن 
سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد 
يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

نظرًا لعدم انطباق ذلك على الشركة، 
كما لم يقم أي من تلك الشخصيات 

االعتبارية بتزويد الشركة بما يفيد ذلك 
خالل العام 2016م.

مادة 12/ فقرة ط
ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام 
الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة - التصويت على اختيار 

األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة.

نظرًا لعدم انطباق ذلك على الشركة، 
حيث يتم اختيار جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة عن طريق التصويت في الجمعية 
العامة.

بكل شفافية، وتقوم كذلك بمراجعة 
عمليات الشركة المختلفة حسب 

خطة المراجعة المعتمدة واالطالع 
على كافة المستندات والمعامالت 

وترفع تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة 
المراجعة ومجلس اإلدارة. 

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية 
خالل العام برفع تقارير عن نتائج 

أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه ال 
توجد مالحظات جوهرية تستدعي أي 

إجراءات تصحيحية، وأن ما ورد فيها من 
مالحظات يتم متابعتها وتالفيها.
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4-5 أعضاء مجلس اإلدارة 
بدأت دورة المجلس الحالية بتاريخ 2016/01/01م، ويبّين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة الشركة، ملكيتهم في الشركة بداية 

ونهاية عام 2016م، باإلضافة إلى عضويتهم في الشركات المساهمة األخرى: 

العضوية في الشركات المساهمة األخرى  التغيرعدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العامصفة العضويةاالسـم

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسـى
)رئيس مجلس اإلدارة(

-1,4491,449غير تنفيذي

1. بنك الرياض
2. الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

3. شركة التعدين العربية السعودية )معادن(
4. شركة إتحاد اتصاالت )موبايلي(

--1,4491,449مستقلالدكتور/ صالــح بن عـلـي الهذلــول

المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف
)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

الشركة السعودية للضيافة التراثية )غير مدرجة(-16,628,45816,628,458غير تنفيذي

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

الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه )غير مدرجة(-1,743,2151,743,215مستقل

-1,0001,000مستقلاألستاذ/ ناصـر بن محمد السبيعي

1. بنك البالد 
2. شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده )غير مدرجة(

3. شركة أكوان العقارية )غير مدرجة(
4. شركة مشاريع األرجان )غير مدرجة(

األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار
)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية(
--6,540,5916,540,591غير تنفيذي

-1,4851,485غير تنفيذياألســتاذ/ بـدر بن عبدالله العيسى

1. مجموعة صافوال
2. البنك السعودي الفرنسي

3. شركة المراعي
4. شركة صافوال لألغذية )غير مدرجة(

5. الشركة المتحدة للسكر )غير مدرجة(
6. شركة بنده للتجزئة )غير مدرجة(

7. أصيلة لالستثمار )غير مدرجة(

-1,1001,100مستقلاألستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم

1. شركة دلة للخدمات الصحية
2. شركة جرير للتسويق

3. مجموعة صافوال
4. بنك البالد

5. شركة ناقل إكسبريس )غير مدرجة(
6. شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه )غير مدرجة(

7. شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار )غير مدرجة(
8. الشركة السعودية للضيافة التراثية )غير مدرجة( ممثاًل عن شركة دور

-1,0001,000مستقلاألستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

1. عدة شركات من مجموعة المهيدب )غير مدرجة(
2. جولدمان ساكس السعودية )غير مدرجة(

3. شركة مصدر لمواد البناء )غير مدرجة(
4. شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

5.  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكو(

	  يقر مجلس اإلدارة بأنه، باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول أعاله، ال توجد مصالح 
ر في الشركة أو شركاتها         خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم القصَّ

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

	   ال توجد أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس اإلدارة وأوالدهم القصر في الشركة. كما ال توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات 
     االعتبارية في مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر. 
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العضوية في الشركات المساهمة األخرى  التغيرعدد األسهم نهاية العامعدد األسهم بداية العامصفة العضويةاالسـم

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسـى
)رئيس مجلس اإلدارة(

-1,4491,449غير تنفيذي

1. بنك الرياض
2. الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

3. شركة التعدين العربية السعودية )معادن(
4. شركة إتحاد اتصاالت )موبايلي(

--1,4491,449مستقلالدكتور/ صالــح بن عـلـي الهذلــول

المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف
)ممثل صندوق االستثمارات العامة(

الشركة السعودية للضيافة التراثية )غير مدرجة(-16,628,45816,628,458غير تنفيذي

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

الشركة الوطنية للسياحة – سياحيه )غير مدرجة(-1,743,2151,743,215مستقل

-1,0001,000مستقلاألستاذ/ ناصـر بن محمد السبيعي

1. بنك البالد 
2. شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده )غير مدرجة(

3. شركة أكوان العقارية )غير مدرجة(
4. شركة مشاريع األرجان )غير مدرجة(

األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار
)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية(
--6,540,5916,540,591غير تنفيذي

-1,4851,485غير تنفيذياألســتاذ/ بـدر بن عبدالله العيسى

1. مجموعة صافوال
2. البنك السعودي الفرنسي

3. شركة المراعي
4. شركة صافوال لألغذية )غير مدرجة(

5. الشركة المتحدة للسكر )غير مدرجة(
6. شركة بنده للتجزئة )غير مدرجة(

7. أصيلة لالستثمار )غير مدرجة(

-1,1001,100مستقلاألستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم

1. شركة دلة للخدمات الصحية
2. شركة جرير للتسويق

3. مجموعة صافوال
4. بنك البالد

5. شركة ناقل إكسبريس )غير مدرجة(
6. شركة د. محمد راشد الفقيه وشركاه )غير مدرجة(

7. شركة فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم وأبناؤه للتجارة واالستثمار )غير مدرجة(
8. الشركة السعودية للضيافة التراثية )غير مدرجة( ممثاًل عن شركة دور

-1,0001,000مستقلاألستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب

1. عدة شركات من مجموعة المهيدب )غير مدرجة(
2. جولدمان ساكس السعودية )غير مدرجة(

3. شركة مصدر لمواد البناء )غير مدرجة(
4. شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

5.  شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكو(
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سجــل حضــور اجـتـمـاعــات مجلس اإلدارة
اجتمع مجلس اإلدارة )6( مّرات خالل عام 2016م، ويوضح الجدول التالي سجل حضور األعضاء لهذه االجتماعات:

االسمم
االجتماع 

األول
2016/02/15

االجتماع 
 الثاني

2016/03/29

االجتماع
  الثالث

2016/04/21

االجتماع
  الرابع

2016/06/14

االجتماع
  الخامس

2016/9/20

االجتماع
  السادس

ي 2016/12/25
مال

إلج
ا

6المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى1

6 الدكتور/ صالح بن علي الهذلول2

المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف3
6)ممثل صندوق االستثمارات العامة( 

األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ4
6)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد( 

6األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي5

6
األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار
)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية(  
6

6األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى 7

6األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم 8

6األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب 9
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المكافآت والتعويضات
المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة 

تقاضى أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2016م بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه باإلضافة إلى مكافأة عن 
العام المالي 2015م، والتي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام، 

وذلك على النحو التالي )المبالغ بالريال السعودي(:

االسـم
بدل حضور 
االجتماعات

المكافأة بعد توزيع 
المجموعاألرباح

المهندس/ عبدالله بن محمد العيسـى
  227,000 200,000 27,000 )رئيس مجلس اإلدارة(

  239,000  200,000 39,000 الدكتور/ صالــح بن عـلـي الهذلــول

المهندس/ فهد بن عبدالله الشريف
242,000  200,000 42,000 )ممثل صندوق االستثمارات العامة(

األستاذ/ عبدالله بن محمد العبدالجبار
227,000 200,000 27,000 )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

األستاذ/ طالل بن عبدالمحسن المالفخ
242,000  200,000 42,000 )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

221,000  200,000 21,000 األستاذ/ ناصـر بن محمد السبيعي

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

 239,000  200,000 39,000 األستاذ/ فهدبن عبدالله القاسم 

  227,000 200,000  27,000 األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب 

2,103,000 1,800,000  303,000 اإلجمالي

كما تم في عام 2016م صرف مكافأة سنوية إضافية قدرها )200,000( ريال لرئيس مجلس اإلدارة نظير جهوده في خدمة 
الشركة، ومكافأة مقطوعة قدرها )50,000( ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من غير أعضاء المجلس وذلك عن العام 

المالي 2015م وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بذلك.
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6-4
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت :
بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية، فقد تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو مبين أدناه. وقد 

عقدت اللجنة اجتماعين خالل عام 2016م ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة. وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م ضوابط عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة الترشيحات 

والمكافآت من:

االجتماع األولالمنصباالسمم
2016/2/10

االجتماع الثاني
2016/12/20

اإلجمالي

1
المهندس/ عبدالله بن محمد 

العيسى
2رئيسًا

2
األستاذ/ عبدالله بن محمد 

العبدالجبار
2عضوًا

3
األستاذ/ مصعب بن سليمان 

المهيدب
2عضوًا

4
األستاذ/ فوزي بن عبدالرحمن 

بوبشيت 
2عضوًا 

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح 	 
لعضوية المجلس وفقًا للسياسات 

والمعايير المعتمدة، مع مراعاة 
عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته 

بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات 	 
المطلوبة من المهارات المناسبة 

لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد 
وصف للقدرات والمؤهالت 

المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، 
بما في ذلك تحديد الوقت الذي 

يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 
مجلس اإلدارة.

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع 	 
التوصيات في شأن التغييرات التي 

يمكن إجراؤها.

تحديد جوانب الضعف والقوة في 	 
مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها 

بما يتفق مع مصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللية 	 
األعضاء المستقلين، وعدم وجود 
أي تعارض مصالح إذا كان العضو 

يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 
أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات 	 
ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع 
تلك السياسات استخدام معايير 

ترتبط باألداء.
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1
المهندس/ فهد بن 
عبدالله الشريف  

)عضو مجلس اإلدارة(
7رئيسًا 

2
األستاذ/ طالل بن 

عبدالمحسن المالفخ
)عضو مجلس اإلدارة( 

7عضوًا

األستاذ/ إبراهيم بن 3
7عضوًاسالم الرويس  

4
األستاذ/ عبدالرحمن بن 

صالح الخليفي
6عضوًا 

لجنة المراجعة:

بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية، فقد تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة كما هو مبين أدناه. وقد عقدت لجنة 
المراجعة خالل عام 2016م )7( اجتماعات. وقد اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2013/3/19م 

ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون اللجنة من كل من:

وتتضمن مهام لجنة المراجعة ما يلي : 

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

شأنها.

دراسة السياسات المحاسبية 	 
والمالية التي تتبناها الشركة 

وأي تغيير في هذه السياسات 
إلبداء الرأي والتوصية بشأنها قبل 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

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

الشركة لمراقبة ومواجهة هذه 
المخاطر.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع 	 
تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها 

في شأنه ورفعه دوريًا لمجلس 
اإلدارة للتقرير حول فاعليته.

التأكد من وجود آلية سليمة 	 
الستخدام موارد الشركة وأصولها 

بما يخدم مصلحتها بأفضل وجه، 
والنظر في كفاءة استخدام 
الصالحية من قبل منسوبي 

الشركة.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 	 
المراجع الخارجي وتحديد أتعابه 

باالسترشاد بضوابط ترشيح 
المراجع الخارجي المرفقة بالضوابط 

المنظمة لعمل لجنة المراجعة، 
ويراعى عند التوصية بالتعيين 

التأكد من استقالليته.

دراسة التقارير والمالحظات التي 	 
يقدمها المراجع الخارجي للشركة 

على القوائم المالية ومتابعة 
ما تم بشأنها ودراسة التقارير 

والمالحظات التي تقدمها الجهات 
الرقابية الخارجية وإبداء الرأي 

حيالها، ومتابعة اإلجراءات المالئمة 
لمعالجة المالحظات التي تضمنتها 

هذه التقارير.

االشراف على المراجعة الداخلية 	 
من أجل التحقق من مدى فاعليتها 
في تنفيذ األعمال والمهمات التي 

حددها لها مجلس اإلدارة والتأكد 
من استقالليتها.

تقوم اللجنة بدراسة طلبات 	 
الترشيح لوظيفة مدير المراجعة 

الداخلية والمكافآت والبدالت 
والمزايا األخرى المخصصة له 

وترشيح الشخص األكثر مالئمة 
مع بيان األسباب والنظر في 

إنهاء عمل مدير المراجعة الداخلية 
سواء بسبب االستقالة أو العجز أو 

اإلعفاء ورفع ما يتم التوصل إليه 
من توصيات في هذا الشأن إلى 

مجلس اإلدارة.

االستعانة كلما دعت الحاجة بمن 	 
تراه اللجنة مناسبًا للقيام بأعمال أو 

دراسات متخصصة تساعدها في 
تنفيذ مهامها وتحديد أتعابهم.
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لجنة االستثمار

بعد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية، فقد تم إعادة تشكيل لجنة االستثمار كما هو مبين أدناه. وقد عقدت لجنة 
االستثمار خالل عام 2016م )6( اجتماعات، ورفعت تقاريرها لمجلس اإلدارة. وتتكون اللجنة من كل من:
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6رئيسًا  األستاذ/  فهد بن عبدالله القاسم1

6عضوًاالدكتور/ صالح بن علي الهذلول2

6عضوًااألستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى3

6عضوًا الدكتور/ بدر بن حمود البدر 4

تتلخص مهام اللجنة بما يلي : 

التوصية بأولويات االستثمار 	 
للشركة ووضع معايير ومقاييس 

االختيار للمشاريع االستثمارية 
والتوصية والعمل على اعتمادها 
وإقرارها من قبل مجلس اإلدارة.

التوصية أو الموافقة على فرص 	 
االستثمار وشراء وبيع الممتلكات 

واألراضي ضمن حدود أولويات 
االستثمار.

مراجعة خطط االستثمار للشركة، 	 
ورفع التوصيات الالزمة بشأنها.

مراجعة وتقييم مدى فعالية 	 
وشمول ضوابط لجنة االستثمار 

سنويًا وطلب موافقة مجلس 
اإلدارة على التغيرات المقترحة.

القيام بأي مهام أخرى يتم طلبها 	 
من مجلس اإلدارة.
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4-7 اإلدارة التنفيذية
تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه ورؤساء 

القطاعات والشركات التابعة. وتتولى هذه اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية 
والمالية واإلدارية والفنية والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع األنشطة ذات العالقة بأعمال الشركة، ويساعد في متابعة بعض 

األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذها لجاٌن يتم تشكيلها من اإلدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة.

بيان كبار التنفيذيين بالشركة خالل عام 2016م:

الصفةاالسم

الرئيس التنفيذيالدكتور/ بدر بن حمود البدر

نائب الرئيس للممتلكات واألصولاألستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي 

مدير إدارة المحاسبةاألستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 2016م*:

المبلغ )ريال سعودي(البيان 

3,809,139الرواتب والتعويضات

1,333,199البدالت

2,064,561المكافآت والحوافز

7,206,899اإلجمالي

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

بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2016م*:

نسبة التغّير %التغّير خالل العامالملكية نهاية العامالملكية بداية العاماالسم 

--2,4292,429الدكتور/ بدر بن حمود البدر

----األستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي 

----األستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

*ال توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأوالدهم القصر في الشركة.
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* الزال مجمع دور الياسمين السكني في طور االفتتاح التجريبي وال يوجد حتى اآلن مبالغ تعامالت معه

8-4
معامالت مع أطراف ذات عالقة

2016م2015مسنة التعاقدالبيان )ريال سعودي(

 533,308 1995494,738ممجمع ريزدنس األندلس

 894,317 20081,376,957مفندق مكارم أم القرى 

 356,875 2010471,496ممجمع ريزدنس الروضة 

 203,601 2008366,619مفندق مكارم البيت 

 490,818 1998488,469ممجمع الجزيرة بدر 

--2014ممجمع دور الياسمين*

 2,478,919 3,198,279اإلجمالي

ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة 
طرفًا فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض 

أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس 
التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص 

ذو عالقة بأي منهم باستثناء ما يلي: 

عقود إدارة وتشغيل مدتها 10 	 
سنوات ُتجّدد تلقائيًا لمجمع 

ريزدنس األندلس وفندق مكارم 
أم القرى وفندق مكارم البيت 

ومجمع ريزدنس الروضة ومجمع 

يمتلك األستاذ عبدالرحمن عبدالله 	 
الدحيم والذي يشغل منصب أمين 

سَر مجلس اإلدارة ما نسبته 1% 
من رأس مال شركة جود العلياء 
المحدودة، وتمتلك شركة دور 

للضيافة نسبة %99 من رأسمال 
تلك الشركة. 

تم في عام 2008م توقيع عقد 	 
إدارة وتشغيل مدته 10 سنوات 
ُيجّدد تلقائيًا لفندق مكارم منى 

الجزيرة بدر، ومجمع دور الياسمين 
السكني والمملوكة لشركة أصيلة 
لالستثمار، والتي من ضمن إدارتها 

كل من رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس عبدالله بن محمد 

العيسى وعضو مجلس اإلدارة 
األستاذ بدر بن عبدالله العيسى. 

الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود 
إدارة وتشغيل تقوم الشركة بموجبها 

بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة 

والمملوك لورثة الشيخ محمد 
بن إبراهيم الغامدي )أحد كبار 
المساهمين( والذي يملك ما 

نسبته %5 من رأس مال شركة دور 
للضيافة، وقد حصلت الشركة خالل 
عام 2016م على مبلغ )930,176( 

ريال عبارة عن أتعاب اإلدارة 
والتشغيل للفندق.

وقعت شركة دور للضيافة مذكرتي 	 
تفاهم بتاريخ 17 أغسطس 2016م 

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

وقد حصلت الشركة على أتعاب بما 
مجموعه 2,478,919 ريال خالل عام 

2016م مقارنة بمبلغ 3,198,279 ريال 
خالل العام السابق 2015م لقاء إدارة 

وتشغيل تلك المنشآت. 

ويوضح الجدول التالي تفصيل تلك 
األتعاب: 

مع شركة دار الهجرة للتنمية 
واالستثمار العقاري )المملوكة 

لصندوق االستثمارات العامة 
والذي يعتبر طرف ذو عالقة(، 

تقوم بموجبهما شركة دور للضيافة 
بتشغيل فندقين جديدين بمشروع 

دار الهجرة بالمدينة المنورة 
لمدة 15 سنة تبدأ من االفتتاح 

التشغيلي. الجدير بالذكر أن شركة 
دار الهجرة للتنمية واالستثمار 

العقاري ستقوم بتطوير الفندقين 
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ضمن مشروع دار الهجرة بالمدينة 
المنورة، والذي يعتبر أحد المشاريع 

العمالقة المقترحة لتطوير 
المدينة، ويقع على بعد ثالثة 

كيلومترات جنوب غرب المسجد 
النبوي الشريف.  

وحيث إن »شركة أصيلة لالستثمار« 	 
و»شركة عبدالله بن محمد 

تم بتاريخ 2015/06/10م توقيع 	 
عقد بين كل من شركة دور 

للضيافة وشركة أصيلة لالستثمار 
والتي من ضمن إدارتها كل من 

رئيس مجلس اإلدارة المهندس/ 
عبدالله بن محمد العيسى 

وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ 
بدر بن عبدالله العيسى، تقوم 
شركة أصيلة بموجبه باستئجار 

مساحة مكتبية قدرها )400م2( 
في فندق كورت يارد ماريوت 
المملوك لشركة دور للضيافة 

لقاء إيجار سنوي قدره )400,000( 
ريال سنويًا ولمدة ثالث سنوات 

ميالدية.

تم بتاريخ 2015/6/18م توقيع 	 
اتفاقية بين شركة دور للضيافة 

والشركة السعودية للضيافة 
التراثية )نزل( تقوم دور بموجبها 

بتقديم الخدمات المساندة والفنية 

االسم
عدد األسهم بداية 

العام
عدد األسهم نهاية 

العام
التغير

نسبة التملك نهاية 
العام

%27.1-27,143,78427,143,784شركة أصيلة لالستثمار

%0.03- 28,98228,982شركة عبدالله محمد العيسى وأوالده

العيسى وأوالده« من ضمن 
مساهمي شركة دور للضيافة، 

فإنه ينبغي التنبيه أن المهندس 
عبدالله بن محمد العيسى )رئيس 
مجلس اإلدارة( و األستاذ بدر بن 

عبدالله العيسى )عضو مجلس 
االدارة( لهما مصلحة مع »شركة 

أصيلة لالستثمار«. كما أن كاًل 
من المهندس عبدالله بن محمد 

للشركة السعودية للضيافة التراثية 
لتطوير أول مشاريعها وهو فندق 

سمحان التراثي بالدرعية وذلك 
بهدف االستفادة من الخبرات 

العريقة التي تمتلكها شركة دور 
للضيافة في هذا المجال. 

يقوم بعض أعضاء مجلس اإلدارة 	 
)أو الشخصيات االعتبارية التي 

يمثلونها( بالمتاجرة في بعض أوجه 
النشاط المماثلة لنشاط الشركة 

)فنادق وعقارات(، ووفقًا للمادة 
الثامنة من الئحة حوكمة الشركات 

الصادرة من هيئة السوق المالية، 
فقد تم الحصول على ترخيص بذلك 

من الجمعية العامة بتاريخ 29 
مارس 2016م لمدة سنة وسيتم 
عرض ذلك على الجمعية القادمة 

بإذن الله لتجديده وفقًا لالئحة 
الحوكمة. وهؤالء األشخاص أو 

الشخصيات االعتبارية هم كالتالي:

العيسى واألستاذ بدر بن عبدالله 
العيسى لهما مصلحة مع »شركة 

عبدالله بن محمد العيسى 
وأوالده«.

ويوضح البيان أدناه التغير في ملكية 
األسهم لهاتين الشركتين خالل عام 

2016م:

شركة أصيلة لالستثمار والذين . 1
من ضمن إدارتها رئيس مجلس 

اإلدارة المهندس عبدالله بن محمد 
العيسى وعضو مجلس اإلدارة 

األستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
صندوق االستثمارات العامة.. 2
المؤسسة العامة للتأمينات . 3

االجتماعية. 
المؤسسة العامة للتقاعد.. 4
عضو مجلس اإلدارة األستاذ ناصر . 5

بن محمد السبيعي. 
عضو مجلس اإلدارة الدكتور صالح . 6

بن علي الهذلول.
عضو مجلس اإلدارة األستاذ فهد . 7

بن عبدالله القاسم.
عضو مجلس اإلدارة األستاذ . 8

مصعب بن سليمان المهيدب.
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ب( مستحق إلى أطراف ذات عالقة )بالريال السعودي(:

وفيما يلي بيان بمبالغ المعامالت مع األطراف ذات العالقة والرصيد الناتج عنها خالل السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر، 
2015م و2016م: 

أ( مستحق من أطراف ذات عالقة )بالريال السعودي(:

طبيعة االسم
المعامالت

الرصيدمبلغ المعامالت 

2015م2016م2015م2016م

 4,107,424  2,847,223  6,413,625  2,962,225 خدماتفندق مكارم البيت

مصروفات شركة المدينة المحدودة
 2,960,235  13,327,063  960,000  1,825,027 باإلنابة

 2,273,114  1,607,549  2,618,123  862,460 خدماتفندق مكارم منى

 545,518  382,536  2,358,263  545,517 خدماتمجمع الجزيرة الرياض

18,164,3719,886,291اإلجمالي

طبيعة االسم
المعامالت

الرصيدمبلغ المعامالت 

2015م2016م2015م2016م

 78,743  2,568,033 10,305,6662,255,967خدماتفندق مكارم أم القرى

 712,231  1,667,076 1,090,109715,340خدماتشركة مكارم المعرفة

 164,145  983,228 659,815743,879خدماتمجمع ريزيدنس االندلس

 868,171  978,305 1,147,8605,602,716خدماتالجزيرة بدر

 15,405  354,277 1,850,9271,340,920خدماتمجمع ريز يدنس الروضة

 295,904 1,958,6171,813,900286,846خدماتالشركة السعودية للضيافة التراثية

 -    -   -470,943خدماتشركة أصيلة لالستثمار

6,837,7652,134,599اإلجمالي
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9-4
كبار المساهمين

األسهم المملوكة بداية العامالمساهم
األسهم المملوكة نهاية 

العام
نسبة التملك نهاية العام

%27,143,78427,143,78427.1شركة أصيلة لالستثمار

%16,628,45816,628,45816.6صندوق االستثمارات العامة

%12,001,44912,001,44912الشيخ/ محمد بن إبراهيم العيسى

%6,540,5916,540,5916.5المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

%5,000,0005,000,0005ورثة الشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي

10-4
تطبيق المعايير

المحاسبية الدولية 

وفقًا لتعميم هيئة سوق المال بتاريخ 
2014/3/25م القاضي بتطبيق المعايير 

المحاسبية الدولية دفعة واحدة بعد 
استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين على القوائم 
المالية المعدة عن الفترات المالية التي 

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

المالية يجب إعدادها وفقًا للمعايير 
المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة 

السعودية للمحاسبين القانونيين.

لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك، خالل عام 2016م )من أشخاص باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
وعائالتهم وأوالدهم القصر الواردة تفاصيلهم بشكل منفصل أعاله(، وفقًا للمادة 45 من قواعد التسجيل واإلدراج. وعلى أي حال، 

فقد امتلك المساهمون التالية أسماؤهم خالل عام 2016م ما ال يقل عن %5 من رأسمال الشركة:

فقد تم البدء بحمد الله في مشروع 
المحاسبية  المعايير  لتطبيق  التحّول 

الدولية، حيث تم تطبيق خطة العمل 
المستشار  مع  بالتعاون  الموضوعة 

تتلخص  والتي  للمشروع  الخارجي 
يلي: فيما 

تشخيص المعايير الدولية المحتمل . 1
تأثيرها على تقارير الشركة المالية 

والمحاسبية.
دراسة وتقييم أثر التغيرات الناتجة . 2

من التحول على نظام المعلومات 
المعمول به.

تصميم، وتطوير، وتطبيق المعايير . 3
الخاصة بالتحول للمعايير المحاسبية 

الدولية.
تدريب العاملين ضمن اإلدارات . 4

المختصة على ذلك.
إصدار التقارير المالية والمحاسبية . 5

للشركة وفقًا لهذه المعايير ابتداًء 
من الربع األول للعام المالي 

2016م ألغراض التحليل والمقارنة.
اعتماد السياسات المحاسبية . 6

لتتوافق مع تطبيق المعايير 
.)IFRS( المحاسبية الدولية
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لالستفسار يرجى التواصل
مع قسم عالقات المستثمرين
T: +966 11 481 6666 Ext. 500
E: IR@dur.sa

شركة دور للضيافة
شركة مساهمة عامة
رأس المال المدفوع مليار ريال
سجل تجاري: 1010010726

Dur Hospitality Co.
Diplomatic Quarter
P. O. Box 5500
Riyadh 11422, Saudi Arabia
T: +966 11 481 6666
F: +966 11 480 1666

www.dur.sa


