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 اإلدارة مجلس كلمة

 ، وبعد:لّسالم عليكم ورحمة الله وبركاتها، السادة مساهمي شركة دور للضيافة

 

نتائجها الذي يكشف عن التقرير السنوي لشركة دور للضيافة، و مفي مثل هذا الوقت من كل عا نضع بين أيديكمأن  نايطيب ل

ستراتيجيتها التي ترتكز على قيمة الشركة من خالل تنفيذ اعزيز والتقدم الذي تم إحرازه في ت ،م2018ام في عالمالية المحققة 

 هدافمع أوبما ينسجم  متطلبات السوق الحالية والمستقبلية،  معتماشيًا  ،التوسع في التطوير والتشغيل الفندقي والعقاري

 رى.ستثمار في قطاع الضيافة أهمية كبم التي أولت اال2030 المملكةرؤية 

على الرغم مما  تطورات عدة في مسار الشركة، متجاوزًة جملًة من التحديات الداخلية والخارجية م2018العام لقد أظهرت نتائج 

تلك إذ سجلت . لتعزيز تنوع مصادر دخل الشركةخطة طويلة المدى  على وذلك باالرتكاز، تعرض له قطاع الضيافة من انخفاض

( مليون ريال 483.6مقارنة بمبلغ ) (%6.1منخفضة بنسبة ) ،م2018عام ( مليون ريال خالل 454.1إيرادات إجمالية بقيمة )النتائج 

مقارنة  (%27.1بانخفاض نسبته ) ،م2018خالل عام  ( مليون ريال69.532تشغيلية بلغت ) أرباح، وسجلت م2017خالل العام 

 . م2017 ( مليون ريال خالل العام.93195بمبلغ )

افتتاح فندق ماريوت مطار الرياض  اعادة تم سجل الشركة، حيثى لإعدة إنجازات تضاف  2018شهد عام  من منحى االنجازات

امتياز لفندق كراون  اتفاقية تّم اإلعالن عن ( مليون ريال. كذلك50جمالية ناهزت )إإتمام عملية تطويره بقيمة و تغيير هويته بعد 

 ،المسجد الحرامتجديد فندق مكارم "أجياد مكة" القريب من بدء في كما تم ال ،انتركونتيننتالبالزا قصر الرياض مع مجموعة فنادق 

السكني الفاخر في حي السفارات بالرياض وهو  "داراق"البدء في تأجير الوحدات السكنية للمرحلة الخامسة من مشروع لى إإضافة 

وحدة سكنية فاخرة، وهي عبارة ( 425)  المشروع مشروع نوعي ضمن فئة المجمعات السكنية على مستوى المملكة، حيث يضّم 

 .عن فلل عصرية، وشقق سكنية مؤثثة بالكامل

والمتخصصة في  لخدمات المعتمرين فرع شركة دور للضيافةم بتأسيس 2018خالل عام  أيضاً  قامت شركة دور للضيافةو

عمال أفي الرئيسي ع ستقطاب مجموعات المعتمرين من الخارج، حيث تعكس هذه الخطوة مدى األهمية المستقبليه والتوسا

 30إلى  والتي يتوقع أن تصل ،بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرينالشركة فيما يتعلق بخدمات العمرة، وذلك 

 م.2030بحلول عام  مليون معتمر سنوياً 

التي شاركت  الدولية في سلسلة من الفعاليات والمعارض مثلت، تللعالمة التجارية "مكارم"انتشارًا دوليًا م 2018ولقد شهد عام 

لعّل أهم ما تميزت به مشاركة فنادق مكارم الحائزة على جوائز عالمية هو نجاحها في تثبيت مكانتها الدولية كعالمة و فيها،

شكل أكبر بتشغيل حيث ستسهم مستقباًل في التوسع ب ،سعودية متخصصة في خدمة المدن المقدسة وفقًا للمعايير العالمية

  .من مكة المكرمة والمدينة المنورة مجموعة من الفنادق الجديدة في كّل 

لتكون  ،قطاع الضيافة السعوديتقديم خدمات التشغيل للمستثمرين في  في بمواصلة التطوير والتوسعد التزامنا ختامًا، نجدّ 

الذي تعّول عليه المملكة كركيزة مستقبلية لتنويع ولقطاع، بما تمثله من قيمة مضافة لهذا ا شركة دور للضيافة الشريك األفضل

 تقطاب الكوادر السعودية الشابة. واس ،مصادر الدخل

ين الشكر وعظيم االمتنان لجميع شركائنا المخلصين، وللمساهمين الكرام على دعمهم، وللموظفجزيل ه بيفوتنا التوجّ  وال

نوعية ستسهم بالتأكيد  الفريق الواحد الذي أثمر إنجازاتلما بذلوه من جهد دؤوب خالل العام المنصرم، وعملهم بروح  لتفانيهم

 ، وتمنحها مزيدًا من التميز محليًا وعالميًا. المسيرة المستقبلية لشركة دور للضيافة في تعزيز 

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

 مجلس اإلدارة
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 رؤيتنا

وفقًا  في المملكة، والعقاري الفندقي والتطوير والتشغيل االستثمار في ،مجال الضيافة في األفضل الشريك نكون أن

 .محلية وروح  عالمية لمقاييس

 

 الشركة عن نبذة  (1

م في المملكة العربية 1976شركة دور للضيافة، هي شركة مساهمة عامة رائدة متخصصة في مجال الضيافة تأسست عام 

 ،ر عقود في إدارة وتطوير وتشغيل الفنادقببسجلها الحافل وخبرتها الواسعة التي اكتسبتها ع تتميزوالسعودية، 

منشأة تتنوع بين منشآت  20 ة الشركةمحفظ السعودية. وتضّم عات السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية موالمج

 جديدة تحت التطوير في مختلف مدن المملكة. منشآت  8لى إإضافة  ،ومجمعات سكنية ،فندقية

 

 للشركة الرئيسي النشاط .1.1

 سعودية مساهمة كشركة( السياحية والمناطق السعودية للفنادق الشركة (السابق باسمها للضيافة دور شركة تأسيس تّم 

هـ( 1395ب رج 28 بتاريخ 69 م رقم المرسوم الملكيه )1395 الحجة ذو 18 بتاريخ 1776 رقم الوزراء مجلس بموجب قرار

 ريال مليار الشركة مال رأس ويبلغ مدينة الرياض، في والمسجل ،هـ 1397 محرم 6 بتاريخ 1010010726 رقمسجل تجاري 

 :باآلتي األساسي النظام بحسب الشركة أغراض وتتمثل ،سعودي

 

 واألجنحة  والمطاعم للفنادق ،واإليجار ستئجارواإل والمشاركة والشراء واالستثمار والتشغيل واإلدارة والتملك اإلنشاء

 مستوياتها ختالفإعلى  الخاصة والشواطئ والسياحة السفر ووكاالت الترفيه ومراكز ستراحاتواإل الفندقية

  .والمناطق السياحية العامة والطرق في المدن ،حجامهاأو

  ّالسكنية والتجارية المباني وإقامة ،وتقسيمها وفرزها وتطويرها ،والعقارات والمنشآت األراضي وشراء كتمل 

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

 والصيانة. التشغيلبأعمال  والقيام ،الغير لحساب

 الشريف النبوي وزوار المسجد لمعتمرينل خدماتال تقديم. 

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

 .أجلها من المخصصة يتالءم واألغراض بما ،الذكر

 وذلك ،درجتها يتناسب مع بما وتجهيزها ،هذه األماكن في مةالمقدّ  والخدمات ،الخدمة من عال   مستوى تحقيق 

  .اإلدارة مجلس هاالتي يقرّ  بالطريقة

 العقود كافة تبرم أن لهايحّق و ،الغير مع باالشتراك أو، بواسطتها مباشرة ، األعمال منذكره  تقدم بما الشركة وتقوم 

 هذه األعمال.  تنفيذ حسنضمان الالزمة ل
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 للشركة االستراتيجي التوجه .1.2

 وهو كما يلي: ،م2013جي الذي أعلنت عنه في العام ه االستراتياستمرت الشركة في تطبيق التوجّ 

 

 نجوم، والمجمعات السكنية الراقية 4إلى  3 ـالتركيز على االستثمار في تطوير الفنادق فئة ال. 

 .تطوير أداء المنشآت واالستثمارات الحالية 

 مع الشركات والعالمات التجارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل  ،اتيجية والتحالفاتبناء الشراكات االستر

 .المدن األخرىفي و ،في نشاط التشغيل الفندقي الخاص بالشركة في مدن المملكة الرئيسة ،الفنادق

كثب خالل  عن فقد عمدت الشركة إلى دراسة التغيرات على صعيد االقتصاد الكلي والجزئي ،باإلضافة إلى ذلك

، وشمل 2030ه االستراتيجي ليواكب التطورات تماشيًا مع توجهات رؤية السنتين الماضيتين، وقامت بتحديث التوجّ 

 ذلك: 

ار الحرمين كونها العالمة الفندقية المتخصصة في خدمة زّو  ،تشار فنادق مكارمان في عرفع أهداف التوّس  -

لخدمة األعداد  ،ل لنموذج أعمال الشركةمات العمرة المكّم ضمن قطاع خدع ويصاحب ذلك التوّس  .الشريفين

 .2030حسب رؤية المملكة  ،المتزايدة من الحجاج والمعتمرين

 ،2030وذلك تماشيًا مع رؤية  ،المحليوالتي تستهدف سوق السياحة  ،الفندقيةالدخول في قطاع الشقق  -

 للتوسع بنطاق السياحة المحلية النوعية.

 

وبالتالي زيادًة في  ،ه سابقة الذكر مجتمعة، عوامل استثمارية هامة لتحقيق نمو متواصل في اإليراداتتشكل عناصر التوجّ 

نطمح إلى زيادة اإليرادات العامة السنوية للشركة  كما ،شركة دور للضيافة حفاظًا على حقوق وثقة مساهمي ،صافي األرباح

 .م بمشيئة الله 2023إلى مستوى المليار ريال بحلول عام
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 للشركة التنظيمي الهيكل   .1.3
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 م2018عام  في األحداث برزأ .1.4

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

 :م2018لتي شهدتها الشركة خالل عام ا األحداث ألبرز موجزاً  عرضاً  يلي

 لكراون بالزا قصر الرياض لنتركونتيننتاإاتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق  توقيع .1

" كراون بالزاوذلك الستخدام العالمة التجارية " ،لنتركونتيننتاإوقعت شركة دور للضيافة اتفاقية مع مجموعة فنادق 

غرفة، وقاعة  304الفندق يضم قصر الرياض.  -ى الجديد فندق كراون بالزا ، ليصبح المسّم قصر الرياض لفندق

لألعمال، باإلضافة إلى مسبح خارجي، ونادي رياضي، ومركز صحي  اً متر مربع، ومركز   1400جتماعات بمساحة لال

  بهو.في المطعم الخاص ومقهى الالعالمية م الفندق مجموعة من المأكوالت يقدّ و ،وتجديد النشاط لالسترخاء

 فندق ماريوت مطار الرياض افتتاح .2

تجديده حديثًا.  الذي تّم و ،ماريوت العالمية عن افتتاح فندق ماريوت مطار الرياضو من شركة دور للضيافة كّل  أعلنت

ثاني فندق تحت  عدّ يتميز فندق ماريوت مطار الرياض بموقعه االستراتيجي بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وي  و

جناح مجهزة بأحدث التجهيزات، كما يوفر  24غرفة و 248الفندق  يضّم و ،الرياض في مدينة العالمة الفندقية ماريوت

 .متر مربع مخصصة للمناسبات 1500عصرية، ومساحة أكثر من  اً غرف

 ISO 9001 شهادة الجودة العالمية .3

وذلك عن تقديمها لخدمات الصيانة وإدارة المرافق  ،ISO 9001على شهادة الجودة العالمية  "مجتمعات دور"حصلت 

    وفقًا ألفضل الممارسات والمواصفات العالمية على يد نخبة من الكوادر المؤهلة والمدربة.

 Great Place to Workمن مؤشر م 2018جائزة أفضل بيئة عمل لعام  .4

ن الموظفين من اإلبداع والتميز في تمكّ تتويجًا لجهود وأنشطة وورش عمل الشركة العديدة في تطوير بيئة عمل 

أحد الفائرين بجائزة أفضل بيئة عمل  الموظفين، فقد تمكنت الشركة من أن تكون ىخدمة العمالء ورفع مستوى رض

 .العالمي Great place to workحسب مؤشر  ،م2018لعام 

 م2018جائزة هوت جرانديور العالمية للفنادق لعام  .5

المدن المقدسة بالمملكة العربية السعودية، على  الضيافة فيالمتخصصة في تقديم خدمات  حازت فنادق مكارم

تقديرًا لخدمات  وذلك جائزة هوت جرانديور العالمية لمجموعة الفنادق الرائدة في المملكة العربية السعودية،

 الضيافة األصيلة ذات المستوى العالمي التي تقدمها. 

 م2018جوائز السفر العالمية  .6

فازت فنادق مكارم بجائزة مجموعة الفنادق الرائدة في المملكة العربية السعودية في جوائز السفر العالمية للعام 

اختيار فندق مكارم مطار الرياض للفوز بجائزة فندق األعمال والمؤتمرات الرائد في  الثاني على التوالي. كما تّم 

صنيف مكارم كفندق األعمال الرائد في المملكة العربية السعودية ت ، وتّم م2018المملكة العربية السعودية لعام 

من خالل جائزة المنتجع الرائد في  ،النخيل على قائمة المنتجعات في المملكةمكارم  ، وتربعت قريةم2018لعام 

 . م2018المملكة العربية السعودية لعام 

 م2018معرض هوريكا  .7

فندق كراون بالزا الرياض، وفندق ماريوت مطار الرياض، وفندق مكارم أجياد مكة،  فيمجموعة من الطهاة  مثل

نوفمبر، حيث فازوا في مسابقة الطهي  29إلى  27 بتاريخالذي أقيم و ،م2018شركة دور للضيافة في معرض هوريكا 

 باإلضافة إلى شهادات استحقاق.  ،بميداليات ذهبية وفضية
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 م2018وق السفر العربي شركة دور للضيافة تشارك في س .8

معرض سوق السفر العربي الذي عقد في دبي، حيث أعلنت لشاركت فنادق مكارم في الدورة الخامسة والعشرين 

من خالل زيادة عدد  ،المنورةوالمدينة المكرمة خالله عن خطتها التوسعية االستراتيجية لزيادة محفظتها في مكة 

 . م2023غرفة بحلول عام  5,000الغرف التي تشغلها مكارم إلى أكثر من 

 ألول مرة في المملكة م2018مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي لعام  .9

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن  ،م2018إطالق مؤتمر االستثمار الفندقي السعودي لعام  تّم 

عرض  حيث تّم خالل دورة المؤتمر.  ،سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني )سابقًا(

المجال من منطقة الشرق األوسط وشمال في هذا الفرص االستثمارية في قطاع الضيافة، بحضور خبراء  أحدث

 أفريقيا.

 تمر االستثمار العربي الفندقي في رأس الخيمةمؤ .10

الذي عقد في فندق "والدورف ومن مؤتمر االستثمار العربي الفندقي،  14الـ شاركت شركة دور للضيافة في الدورة 

، بالشراكة مع "هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة"، بحضور بالتينيأستوريا رأس الخيمة"، كشريك استراتيجي وراعي 

 ن كبار خبراء السياحة والضيافة.عدد م

 معرض التوظيف الخامس والعشرين الذي نظمته كلية التقنية بالرياض .11

دور للضيافة في إطار جهودها لتمكين وإشراك الكوادر الشابة في قطاع الضيافة، ورفع توطين  شركة مشاركةتأتي 

 قطاع اإليواء وجذب الكوادر الوطنية.

في معرض الوظائف الذي نظمته كلية التقنية في مكة المكرمة، وغرفة التجارة إدارة الموارد البشرية  كما شاركت

والصناعة في مكة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومكتب العمل، والبوابة الوطنية للعمل )طاقات(، والهيئة 

وفي المجاالت  ،قطاع اإليواء السياحيتوطين المهن في ى لإ ، والذي يهدفالسعودية للسياحة والتراث الوطني

 الفنية والهندسية في غرفة تجارة مكة المكرمة.

 سوق السفر العالمي في لندن  .12

، الحدث العالمي الذي م2018شاركت فنادق مكارم للسنة الرابعة على التوالي في معرض سوق السفر العالمي 

 .م2018نوفمبر  7إلى  5ي لندن من لي صناعة الضيافة في العالم، والذي أقيم فيجمع كبار مشّغ 

تجارية رائدة في مجال الضيافة  كعالمة، وفي تشغيل الفنادق خبرتهاتهدف مشاركة مكارم إلى تسليط الضوء على 

وأهدافها لتعزيز مكانتها كعالمة تجارية سعودية متخصصة في خدمة  ،السعودية، وتحقيق استراتيجيتها التوسعية

 .ايير الضيافة الدوليةوفقًا لمع ،المدن المقدسة

 ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي  .13

الذي و، ةفي دورته الحادية عشر م2018شاركت فنادق مكارم في ملتقى السفر واالستثمار السياحي السعودي 

في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية صاحب السمو الملكي األمير سلطان  م2018أبريل  1أقيم في 

  خالل دورة الملتقى. ،)سابقًا(رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  ،بن سلمان بن عبد العزيز
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 األعمال قطاعات  (2

 منشآت الشركة 2.1

 :وهي ثالثة فئات رئيسةللضيافة من  يتكون قطاع منشآت شركة دور

 

 آخرينمشغلين والمدارة من قبل  ،المنشآت المملوكة من قبل الشركة 2.1.1

 " مكارم" و "مجتمعات دور"والمدارة من قبل  ،المنشآت المملوكة أو المستأجرة 2.1.2

 "مجتمعات دور"" مكارم" ووالمدارة من قبل  ،المنشآت المملوكة للغير 2.1.3

 

 :هذه القطاعاتوفيما يلي تفصيل 

 آخرينمشغلين والمدارة من قبل  ،قطاع المنشآت المملوكة من قبل الشركة2.1.1 

 

 نجوم ويقع في مدينة الرياض 5من فئة  وجناحا   غرفة  418 - الرياض ماريوت فندق

 المشغل: شركة ماريوت العالمية -

 وتقع في مدينة الرياض جناحا    118 - الفندقية ماريوت شقق

 ماريوت العالميةالمشغل: شركة  -

 ويقع في مدينة الرياض وجناحا   غرفة 286 - ماريوت يارد دبلومات كورت فندق

 المشغل: شركة ماريوت العالمية -
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 " مكارم" و "مجتمعات دور"والمدارة من قبل  ،قطاع المنشآت المملوكة أو المستأجرة 2.1.2

 

نجوم ويقع في مدينة مكة  5من فئة  غرفة   وجناحا   411 - مكة أجياد مكارم فندق

 المكرمة

وتقع في مدينة  غرفة   وجناحا   43شقة فندقية و 21فيال و 83 - النخيل مكارم قرية

 جدة

 ويقع في مدينة تبوك غرفة   وجناحا    83  - تبوك نإ هوليداي فندق

  نجوم يقع بمدينة الرياض 5من فئة  غرفة   وجناحا    248 - ماريوت مطار الرياض فندق

 نجوم يقع بمدينة الرياض 4من فئة  غرفة   وجناحا   304 - الرياض قصر فندق كراون بالزا 

 تقع داخل حي السفارات بمدينة الرياضوحدة سكنية  425 - داراق منازل 

 يقع بمدينة الرياضغرفة  59فيال و 19 - السكني دور الشرق مجمع

مساحات من ال مترا  مربعا   20,000أكثر من مركزا  تجاريا  يحوي  - التخصصي بالزا

 بمدينة الرياض تأجيريةال
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 " مكارم" و "مجتمعات دور"والمدارة من قبل  ،قطاع المنشآت غير المملوكة2.1.3 

 

 نجوم بمدينة مكة المكرمة 5من فئة  غرفة   وجناحا    336 - فندق مكارم أم القرى

 فندق مكارم البيت

 

 نجوم بمدينة مكة المكرمة 4من فئة  غرفة   وجناحا    270 -

 فندق مكارم منى

 

 نجوم بمدينة مكة المكرمة 4من فئة  غرفة   وجناحا    294 -

 فندق مكارم الشرفات

 

 نجوم بمدينة مكة المكرمة 3من فئة  غرفة   وجناحا    104 -

 بمدينة جدة فيال سكنية مؤثثة 30 - السكني األندلس دور مجمع

 بمدينة جدة مؤثثةسكنية  فيال  28 - السكني الروضة دور مجمع

 بمدينة الرياضسكنية مؤثثة  فيال 40 - السكني بدر دور مجمع

 السكني المعذر دور مجمع

 

 بمدينة الرياض مؤثثةسكنية  فيال 73 -

 السكني الياسمين دور مجمع

 

 بمدينة جدة مؤثثة سكنية وحدة 168  -
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 قطاع المشاريع 2.2

 التخطيط عن المسؤول كونه ،الشركة مشاريع لتنفيذ والحيوي الرئيسي المحور الفندقي والعقاريالتطوير  قطاع دّ عي  

ة شركة خبر من باالستفادة وذلك ،القائمة والمرافق المشاريع وتحديث تطوير إلى باإلضافة .والتنفيذ التصاميمو الدراساتو

 تفصيل يلي وفيما، والتنفيذ التطوير مجال المحلية والعالمية فيوالتقنية  الحديثة األساليب لمواكبة والعلمية العمليةدور 

لى جانب المشاريع التي إ وقيد التنفيذ، التطوير التي هي تحتالمشاريع  إلى باإلضافة، العام خالل نجازهاإ تّم  التي مشاريعلل

 :والتصميم الدراسة تحت مازالت

 

 المشاريع المنجزة

 السفارات  داراق بحيتطوير المرحلة الرابعة من مشروع  .1

 السفارات من مشروع داراق بحي Aتطوير المرحلة الخامسة  .2

 ماريوت الدوليةتحت عالمة  ،مطار الرياض مكارمتجديد فندق  .3

 ون بالزااتحت عالمة كر ،تجديد وتطوير المرحلة األولى لفندق قصر الرياض .4

 التحسينات للواجهات والمواقف لمجمع التخصصي بالزا .5

مشاريع تحت التطوير 

 والتنفيذ 

 تطوير فندق ماريوت وشقق ماريوت الفندقية بحي السفارات .1

 السفارات من مشروع داراق بحيB تطوير المرحلة الخامسة  .2

 تطوير مجمع طويق السكني .3

 السفارات تطوير المرحلة السادسة من مشروع داراق بحي .4

 إن تبوكفندق هوليداي  مناسباتضافة صالة إتطوير شقق فندقية و .5

 تطوير مجمع الوادي السكني .6

 تطوير فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل .7

 تجديد فندق مكارم أجياد مكة .8

 مطار الرياض اريوتتوسعة فندق م .9

 توسعة قرية مكارم النخيل .10

مشاريع تحت الدراسة 

 والتصميم 

 في فندق كراون بالزا المرحلة الثانية تطوير وتجديد المناطق العامة  .1

 وأجنحة هوليداي إن األحساءتطوير فندق  .2

 تطوير فندق جدة كورت يارد وريزيدنس إن .3

 فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إنتطوير  .4

 توسعة فندق مكارم أجياد مكة .5

 (ض طريق الملك خالد بمدينة الرياض)أر ةتصميم مجمع فلل فاخر .6

 بمدينة الرياض تطوير مجمع دور الهدا .7
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 التشغيل الفندقي 2.3 

وقد ابتكرت الشركة من خاللها  ،اإلداري والتشغيلي للفنادق في شركة دور للضيافة إدارة التشغيل الفندقي الذراعتمّثل 

وقد حرصت على التقيد  ،لتكون متخصصة في خدمة ضيوف مكة المكرمة والمدينة المنورة ،"مكارم"العالمة السعودية 

ماريوت العالمية،  :والعمل على تأسيس شراكات متينة مع أفضل مشغلي الفنادق العالمية، مثل ،بالمعايير العالمية

 .IHGومجموعة فنادق انتركونتيننتال 

 

إلى أن تكون الشريك األمثل ألكثر العالمات التجارية العالمية في المملكة العربية السعودية  للضيافة وتهدف شركة دور

ومعرفة في السوق السعودية، ومكتسبة قدراتها  ،عاًما من الخبرات المحلية 40ثر من معتمدة على قاعدة امتدت ألك

 لتقدم ضيافًة بمقاييس عالمية وبروح محلية.  ،التشغيلية من عملها مع الشركاء العالميين

 

تسعى من  وهي  .يات وصعوباتمن تحدّ  ،والقطاع العام ،ك الفنادقوماّل  ،نوالشركة على علم بما يواجهه المستثمر إّن 

وتسعى دومًا  ،لما تمتلكه من المعرفة والدراية ،ي العقبات نظراً مساعدتهم على تخّط  لىإخالل إدارة التشغيل الفندقي 

وتستمر  ،م عروضًا شاملة تبدأ بتصميم المبانيتقدّ وألن تكون سّباقة في طرح الحلول إلدارة المشاريع الفندقية بنجاح، 

 .يل اليومّيةلتغطي جميع عمليات الّتشغ

 

 التوسع االستراتيجي 2.3.1

 دمات المعتمرينلخ للضيافة دور شركة فرعتأسيس 

والمتخصصة في  ،عبر عالمتها التجارية "مكارم" إدارتها من قبل شركة دور للضيافة تتّم  مو عدد الغرف التين مع استجابة

شركة تأسيس  تّم ضمان توفير الدعم الكافي لتحقيق أفضل الخدمات، لفي المدن المقدسة، وتقديم خدمات الضيافة 

 . م2018عام  المنورة والمدينةالمكرمة متخصصة لخدمة المعتمرين في مكة 

 

 التوسع في تشغيل وإدارة الفنادق "مكارم"

المدن المقدسة. لى تنمية محفظتها، وخاصة توسعة فنادق مكارم في إ م2018سعت إدارة التشغيل الفندقي في عام 

الشركة المواقع الرئيسة والفرص االنتقائية، مما أدى إلى نجاح  تحديدإعادة هيكلة قسم التطوير و علىالعمل  تّم  وقد

غرفة وجناح، ويقع على  416 الذي يضّم وفندق مكارم جبل الكعبة في مكة،  عقد استئجار وإدارة وتشغيلفي توقيع 

عد   م.2020ث من المقرر افتتاحه في الربع األول من العام متر من الحرم الشريف، حي 800ب 

 

 التميز التشغيلي 2.3.2

على  على تعزيز وبلورة الترابط مع ضيوفها، وتحسين الكفاءة والربحية م2018عملت إدارة التشغيل الفندقي في عام 

والتطبيقات في قطاع  استخدام أحدث أنظمة التكنولوجيا حيث تّم زيادة المنافسة والتحديات االقتصادية.  الرغم من

لى رفع مستوى الرضى لكل من إإضافة  ،للمساهمة في رفع مستوى كفاءة التشغيل وتحسين اإليرادات ،الضيافة

 الضيوف والموظفين على حد سواء.

 

 تنمية القدرات 2.3.3

على التعامل يركز البرنامج وعبر برنامج "رحلتي" لمكارم.  تدريبوجلسات ساعة  300موظف إلى أكثر من  400خضع حوالي 

تنفيذ  تّم فقد . باإلضافة إلى ذلك، م2018٪ في ديسمبر  84الضيوف ى مع الضيوف، وكان نتيجته أن تجاوزت نسبة رض

كما خضع  .تدريبهم على األنظمة الجديدة وفريق المبيعات على مدار العام، حيث تّم  ،برامج تحسين مهارات المدراء

  .ن لبرنامج مصغر عن ماجستير إدارة األعمالوالمديرون التنفيذيو ،المديرون العامون
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 مجتمعات دور   2.4

والتي من خاللها يتم  والمرافق السكنية لشركة دور للضيافة. تمّثل مجتمعات دور الذراع اإلداري والتشغيلي للممتلكات

ير والمبيعات وعمليات التأجية، اضافة الى خدمات التسويق األمنالخدمات وتقدم خدمات التشغيل والصيانة والنظافة 

وخدمات الدعم ومراقبة الجودة للمجمعات السكنية، حيث تسخر خبرتها الواسعة في الضيافة وإدارة األصول بتقديم حلول 

 تشغيلية وإدارية للمستثمرين في القطاع العقاري.

 

كنية لتقدم من خاللها منتجًا سكنيًا بهدف إدارة وتشغيل المشاريع الس التجارية مجتمعات دورها صممت دور للضيافة عالمت

مجمعات سكنية موزعة على المناطق الرئيسة في المملكة العربية السعودية،  9مبتكرًا ومتكاماًل. تضم مجتمعات دور 

 عالية.وحدة سكنية بفئات وأحجام متنوعة، ومساحات خضراء، ومرافق رياضية وترفيهية، تدار باحترافية  1372تحتضن حيث 

 

مشروع سكني راقي متكامل يضم وحدات سكنية فاخرة من " والذي يعد بمثابة مشاريع السكنية "منازل داراقز الومن أبر

فلل عصرية وشقق سكنية متنوعة المساحات ومؤثثة بالكامل. تمنح داراق والمستمد اسمها من الدار الراقية، قاطنيها 

ض، باإلضافة إلى االستفادة من المرافق العامة والحدائق ميزة ومتعة ورفاهية الحياة في حي السفارات بمدينة الريا

 .والمدارس النموذجية والنوادي الرياضية ومراكز االستجمام والترفيه الخاصة

 

 عدد الوحدات المجمع م

 وحدة سكنية 425 داراق منازل 1

 وحدة سكنية  40 مجمع دور بدر 2

 وحدة سكنية  78 مجمع دور الشرق 3

 وحدة سكنية 30 األندلسمجمع دور  4

 وحدة سكنية  28 مجمع دور الروضة 5

 وحدة سكنية 168 مجمع دور الياسمين 6

 وحدة سكنية 73 مجمع دور المعذر 7

 وحدة سكنية  66 الوادي دور مجمع 8

 وحدة سكنية  464 طويق مجمع 9

 سكنية وحدة 1,372 الوحدات عدد مجموع
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 البشرية الموارد2.5  

جاز لتحقيق استراتيجية الشركة وخططها نتشجعهم على اإلبداع واإل ،لهم مناسبة وفير بيئة عملتتحفيز الموظفين و إّن 

 .التوسعية

 التوظيف والتوطين  2.5.1

لدعم خططها التوسعية  ،وكذلك الطاقات الشابة ،واصلت الشركة جهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية القيادية

% منهم  80حوالي  م2018موظف جديد خالل عام  200تعيين ما يقارب  واستعدادًا لتشغيل المنشآت الجديدة. حيث تّم 

والتي تستهدف رفع نسبة التوطين في الشركة، وذلك  ،تواصل العمل على تنفيذ خطة توطين الوظائفكما  من السعوديين.

 و خطط التوظيف معها. ،جات خطط القوى العاملةمن خالل التأكد من توافق مخر

 والتطويرالتدريب   2.5.2

مثل  ،تكثيف التدريب بطرق ابتكارية غير تقليدية تّم  ،هاالمستمر لتطوير كفاءات وقدرات موظفي ي شركة دورفي إطار سع

وزيادة  ،لتحقيق أقصى عائد من نشاطات التدريب ،ولعب األدوار ،واألسلوب القصصي ،استخدام الشخصيات الكرتونية

 التفاعل من المشاركين. 

وذلك بهدف ضمان إتقانهم  ،تشغيلها تحت إدارة ماريوت و كروان بالزابات التركيز على تدريب موظفي المنشآت التي  تّم و

 لمعايير التشغيل العالمية التي يّتبعونها. وفقا ًو ،ألساليب وإجراءات العمل

"، والذي استهدف تقوية  Leadership Building Programتنفيذ "برنامج التدريب القيادي  م2018خالل عام  كما تّم 

في بيئة الفريق من خالل التركيز على الكفاءات والمهارات المطلوبة للعمل  ،في الشركةالقيادي ق العمل يديناميكية فر

من  854دريبية تلقاها ت ةدور 84وذلك من خالل تقديم إجمالي عدد تسعى إلى تحقيق أهداف ورؤية الشركة.  ،الواحد

 الموظفين.  

 مبادرات تطوير بيئة العمل  2.5.3

دورها في توفير بيئة عمل صحية مبنية على تنوع ثقافات وخبرات موظفيها، فقد استمر تطبيق ورش  بإيمانًا من الشركة 

مما نتج عنها العديد من المبادرات التطويرية التي تصب في  ،حول تطوير بيئة العمل في مختلف مواقع الشركةدور عمل 

 تقديمها لعمالء وضيوف الشركة في كافة المنشآت.  وبالتالي رفع مستوى الخدمات التي يتّم  ،لموظفينى ارفع رض

 HCMالنظام اإللكتروني الموحد للموارد البشرية  2.5.4

رنامج االنتهاء من تطبيق برنامج موحد لجميع بيانات وإجراءات الموارد البشرية في كافة منشآت الشركة، حيث تضمن الب تّم 

وكذلك توحيد نظام الرواتب  ،جميع التفاصيل الخاصة بالموظفين على اختالف مواقعهملتوفير قاعدة بيانات موحدة 

 ،كذلك إنجاز نظام تخطيط األهداف الوظيفية للموظف وتّم  اف،ونظام الحضور واالنصر ،وإجراءات خدمات الموظفين

وتحديد  ،وتقويم أداء الموظفينتحقق واإلنتهاء من نظام مراجعة ال كما تّم  .وربطها بأهداف إدارتهم وأهداف الشركة

تعاقب والتطوير الوالتدريب والتطوير و جراءات التوظيف والتعيينلكتروني إلل اإلباإلضافة إلى التحّو  مناطق التطوير.

  جراءات المساندة.وغيرها من اإل ،الوظيفي
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  تقنية المعلومات  2.6

 هامة، أبرزها: مبادراتحققت إدارة تقنيه المعلومات عدة إنجازات تمثلت في تفعيل وإطالق 

 

  التحسين المستمر لبرنامجERP 

 ويتيح لإلدارة رؤية مكتملة وموحدة  ،الفنادقل إدارة حجوزات النزالء في والذي يسّه  ،تطبيق برنامج الحجز الموحد

 للحجوزات في كل منشأت الشركة

 تحديث وتطوير نظام جدار الحماية للشركة 

 تحديث وتطوير نظام اجتماعات مجلس االدارة 

 ودعم العمالء الموحد لفلل داراق ،تجهيز وتشغيل مركز االتصال 

 ة للفنادقلكيتحديث وتطوير الشبكة الالس 

 البنية التحتية واألنظمة للتحول الفندقي ترقية وتجهيز 

  أنظمة وخدمات الشركة إلى الحوسبة السحابيةمن تحويل بعض 

 

 االجتماعية المسؤولية2.7    

تفتخر شركة دور للضيافة بأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية االجتماعية في المملكة العربية 

 السعودية. 

من و ،فادة من موارد الشركةستاألساسي الذي تقوم عليه جميع مبادرات المسؤولية االجتماعية في االيتمثل المنطلق 

تحديد ثالثة مجاالت رئيسة ضمن االستراتيجية المتبعة  وتّم  .وتوجيهها لخدمة المجتمع ،وطاقاتها البشرية ،منشآتها وخبراتها

 :وهي ،في المسؤولية االجتماعية

 .البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيةحماية  :المجال األول •

 .تمكين الكوادر الوطنية :المجال الثاني •

 .نشطة االجتماعيةدعم األ :المجال الثالث •

 

 :م2018 إنجازه من مبادرات المسؤولية االجتماعية خالل عام  وفي ما يلي نبذة عن ما تّم 

 

 حملة سلة البركة الثالثة 2.7.1

األسر ع على لتوزّ  ،وجمعية إغاثة ملهوف الخيرية ،سلة غذائية لجمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية 300التبرع بـ تّم  

 .وقد أشرف على إعدادها وتوزيعها فريق المسؤولية االجتماعية ،المحتاجه

 

 استضافة المعتمرين الصينيين 2.7.2

 53لدعوة واإلرشاد بالنسيم استضافت شركة دور للضيافة بالتعاون مع مكتب دعوة الصينيين التابع للمكتب التعاوني ل

معتمًرا من المسلمين الصينيين، ضمن مبادرات الشركة في المسؤولية االجتماعية الستضافة الحجاج والمعتمرين من 

 حتاجين.المسلمين الجدد والم
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 حمالت التبرع بالدم 2.7.3

حيث ،الرئيس بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، في المقرّ قامت شركة دور بتنظيم حمالت للتبرع بالدم، وذلك 

 والتي تساهم في دعم الجانب اإلنساني. ،شارك منسوبي الشركة في هذه الحمالت

 

 كفل يتيم بجهازك القديمإمبادرة  2.7.4

ساهمت شركة  والكهربائيةلكترونية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان" و"تدوير" إلعادة تدوير األجهزة اإل

تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على البيئة وحماية المجتمع و ،كفل يتيم بجهازك القديم"إفي دعم مبادرة "للضيافة دور 

كيلو غرام من نفايات األجهزة  27,602جمع الشركة من تأثيرات النفايات اإللكترونية والكهربائية الضارة، استطاعت 

 .مختلف منشآت الشركةلكترونية والكهربائية من اإل

 

 استضافة المعتمرين األيتام 2.7.5

بالتعاون مع جمعية اإلمام محمد بن سعود الخيرية في فنادقها  عدد من األيتامقامت شركة دور للضيافة باستضافة 

 لأليتام. 

 

 حملة إعادة تدوير الورق وتصنيف المخلفات 2.7.6

فات، والتي وتصنيف المخلّ  ،عادة تدوير الورقحول إية لجميع العاملين في دور للضيافة مت شركة دور حملة داخلية تثقيفنّظ 

كما قامت  ،منها أهمية إعادة التدوير والحد من النفايات، وإعادة استخدام المواد القابلة إلعادة التدويرعّدة تضمنت جوانب 

 . م2018كيلوغرام خالل عام  11,703الشركة بالتعاون مع شركة سكراب كو بتدوير 

 

 تنظيف المساجد 2.7.7

 ،بالشركة بدعم من فريق الصيانة في إدارة الممتلكات والمرافق ،دور للضيافةشركة قام فريق المسؤولية االجتماعية في 

 ك.بتنظيف المساجد المجاورة لها خالل شهر رمضان المبار

 

 مع جمعية األطفال المعاقين استمرار شراكة ومبادرات شركة دور للضيافة 2.7.8

فرد من جمعية األطفال المعاقين خالل شهر رمضان الكريم، حيث  96أسرة مؤلفة من  32دعت شركة دور للضيافة 

جمع التبرعات استضافتهم في منشآتها بمختلف مناطق المملكة. وقامت جمعية األطفال المعاقين بوضع عدة أكشاك ل

في جميع منشآت شركة دور للضيافة خالل شهر رمضان المبارك لجمع التبرعات المتنوعة. كما استضافت الشركة أبناء وبنات 

ذوي االحتياجات الخاصة وإدارتها على مأدبة عشاء بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض، إلطالق مبادرة هال بالغاليين احتفااًل 

 م.2018عاقة بـاليوم العالمي لإل

 كسوة العيد 2.7.9

إتاحة الفرصة و ،خالل شهر رمضان المبارك قام فريق عمل المسؤولية االجتماعية في الشركة بإطالق مبادرة كسوة العيد

كلغ من المالبس لجمعية  197جمع حوالي  تّم قد و ،لمحتاجينبين اأمام جميع الموظفين للمساهمة بنشر البهجة والسرور 

 التي بدورها عرضتها في سوقها الخيري.و ،سريةالنسائية للتنمية األيان الخيرية بن
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 استضافة أطفال دسكا في اليوم الوطني 2.7.10

طفل وطفلة وذويهم من أطفال الجمعية الخيرية  48 ـبمناسبة اليوم الوطني السعودي احتفلت شركة دور للضيافة ب

واألركان  ،ستمتع األطفال بالفعاليات واألنشطة الترفيهيةحيث ا ،سكا" في فندق ماريوت مطار الرياضلمتالزمة داون "د

 باإلضافة إلى الهدايا المقدمة من الشركة. ،المتنوعة

 

 ترميم منازل جمعية بنيان 2.7.11

عدد من وترميم  ،ت زيارة منازل وقف تابعة للجمعية في حي الغروبعطفًا على االتفاقية المبرمة مع جمعية بنيان، تّم 

 ة. المستفيدألسر لمنازل ال

 

 فعالية توعوية للوقاية من سرطان الثدي 2.7.12

حرصًا من شركة دور للضيافة على المشاركة في مختلف المبادرات االجتماعية، أقام فريق المسؤولية االجتماعية فعالية 

ر وزوجات لسكان حي السفارات وموظفات دو ،وهيئة حي السفارات ،بالتعاون مع جمعية زهرة ،توعوية خاصة بـسرطان الثدي

 الموظفين، اشتملت على محاضرة توعوية من طبيبة مختصة، وحصص رياضية متنوعة مخصصة للوقاية من المرض. 

 

 الدفعة األولى من برنامج تحسين تخريج 2.7.13

بالتعاون  ،طالب من برنامج تحسين، البرنامج التدريبي الذي أنشأته مجموعة ماريوت العالمية 30احتفلت شركة دور بتخريج 

واستقطاب كوادر مؤهلة للعمل في قطاع الضيافة،  ،لدعم الكوادر الوطنية والكفاءات السعودية ،مع جامعة كورنیل

 لترتقي لمستوى يليق بمستقبل وتوقعات قطاع الضيافة السعودي. ،استفاد الخريجين من تنمية مهاراتهم الرياديةو
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 البيانات المالية ونتائج األعمال  (3

 نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة 3.1

 :األخيرةخمس للسنوات المالية ال األعمالنتائج ل اً أدناه ملخصالبيان وضح ي

 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 البيان )بآالف الرياالت(

 454,062 483,604 499,213 532,620 479,548 إجمالي اإليرادات

 (345,981)  (353,093) (352,117) (353,421) (312,078) تكلفة اإليرادات

  108,081  130,511 147,096 179,199 167,470 إجمالي الربح

  69,532  95,344  116,165 142,538 92,525 الربح التشغيلي

  57,462  90,631  111,495 146,830 103,767 صافي الربح

 

 السنة السابقة للسنة الحالية معالنتائج التشغيلية  مقارنة 3.2

 :السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهريةال فروقاتالأدناه البيان وضح ي

 نسبة التغير التغير م2018 م2017 البيان )بآالف الرياالت(

 (%6.1) (29,542) 454,062 483,604 إجمالي اإليرادات

 (%2.0) 7,112 (345,981)  (353,093) تكلفة اإليرادات

 (%17.2) (22,430)  108,081  130,511 إجمالي الربح

 (%36.7) 612 (1,056)  (1,668) مصروفات بيع وتسويق

 %11.9 (3,994) (37,493)  (33,499) مصروفات عمومية وإدارية

 (%27.1) (25,812)  69,532  95,344 الربح التشغيلي

 %505.7 (5,527) (6,620)  (1,093) مالية أعباء

 %113.9 756  1,420  664 تمويلية إيرادات

 %6.2 323  5,501  5,178 أخرى إيرادات

 حقوق بطريقة فيها مستثمر شركات في استثمارات خسائر

 الملكية

(4,162)  (1,083) 3,079 (74.0%) 

 - (7,354) (7,354)  - قانونية قضية مخصص

 (%36.0) (34,535)  61,396  95,931 الزكاة قبل الربح

 %1.5 (76) (5,141)  (5,065) الزكاة

 (%38.1) (34,611)  56,255  90,866 الربح صافي

 الربح العائد إلى:

 (%36.6) (33,169)  57,462  90,631 مساهمي الشركة

 (%613.6) (1,442) (1,207)  235 حقوق الملكية غير المسيطرة

 90,866  56,255  (34,611) (38.1%) 

 

مليون ريال  (29.5)يرادات قدره إجمالي اإلفي  انخفاضاً م والتي سّجلت 2018المالية الختامية للشركة لعام أقر مجلس اإلدارة النتائج 

مليون ريال  (25.8)قدره  انخفاضمليون ريال ب (69.5)م 2018م. وبلغ الربح التشغيلي لعام 2017عن العام السابق  (6.1%)وبنسبة 
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 م. 2017عن العام السابق  (27.1%)وبنسبة 

مقارنة  (36.6%)بنسبة  منخفضاً م 2018مليون ريال خالل عام  (57.5)ليصل إلى العائد على مساهمي الشركة صافي الربح  انخفضوقد 

 المضطرد للتزايد نظراً  األعمال قطاع قبل من الطلب بانخفاض الرياض بمدينة الفندقية الشركة منشآت إيرادات تأثرلم نتيجة 2017بعام 

 اليومي التأجير سعر متوسط انخفاض إلى باإلضافة الجديدة، االفتتاحات نتيجة الفندقي بالسوق المعروضة الفندقية الغرف عدد في

 المنافسة لمواجهة وتجديدها تأهيلها بإعادة الشركة لقيام الرياض بمدينة الشركة منشآت لبعض الجزئي اإلغالق وكذلك الرياض، بمدينة

باإلضافة  .تنفيذها من االنتهاء تم التي بالمشاريع الخاصة التمويلية للمصاريف المحاسبية بالمعالجة الحالي العام تأثر تم كما. السوق في

 والمتعلق ريال مليون( 15) ليصبح ريال مليون( 7.3) بمبلغ المخصص رفع إلى أّدى نهائي قضائي حكم بصدورإلى تأثر العام الحالي 

 بعام منه التخارج للشركة سبق والتي الروضة بحديقة سابق استثمار إيجار زيادة حول الرياض منطقة وأمانة الشركة بين المقامة بالقضية

 .ريال مليون( 40.2) والبالغ األمانة به طالبت الذي بالمبلغ مقارنة الشركة لصالح نهائي حكم صدور بعد وذلك م2014

 

   لخمس سنوات سابقة والمطلوبات الموجودات 3.3

 لخمس سنوات سابقة: الموجودات والمطلوباتالتالي  البيانيمثل 

 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 البيان )بآالف الرياالت(

 312,333  302,941  315,774  334,281  408,692 المتداولة الموجوداتإجمالي 

 717,612  416,830  413,414  295,185  303,608 غير المتداولة الموجوداتإجمالي 

 1,894,298  1,886,311  1,677,267  1,648,075  1,424,467 الممتلكات والمعداتصافي 

 2,924,243  2,606,082 2,406,455  2,277,541  2,136,767 الموجوداتإجمالي 

 401,239  294,409  251,754  204,559  209,284 المتداولة المطلوباتإجمالي 

 712,006  486,442  338,950  238,788  144,252 غير المتداولة المطلوباتإجمالي 

 1,113,245  780,851  590,704  443,347  353,536 المطلوباتإجمالي 

 1,774,665 1,787,621  1,778,458  1,796,162  1,779,270 إجمالي حقوق المساهمين

 36,333 37,610 37,293 38,032  3,961 حقوق الملكية غير المسيطرة

وحقوق  المطلوباتإجمالي 

 المساهمين
2,136,767 2,277,541 2,406,455 2,606,082 2,924,243 

نسبة حقوق المساهمين إلى 

  الموجودات
83% 79% 74% 69% 61% 

 .في النسخة المصممةسيتم مراعاة إضافة الرسم البياني لهذا الجدول 
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 التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة 3.4

 التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية: البيانيوضح 

 

 العام

 حقوق المساهمين 

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

2018  1,774,665  (12,956) -0.7% 

2017  1,787,621  9,163 0.5% 

2016  1,778,458   (17,704) -1.0% 

2015  1,796,162   16,892  0.9% 

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

 

 القروض 3.5

 حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي )بآالف الرياالت(:

 

 مبلغ أصل القرض اسم الجهة المانحة للقرض

مدة 

 القرض

إجمالي 

المسحوب من 

 القرض

المسّدد خالل 

 إجمالي  المسّدد العام

المديونية 

اإلجمالية للشركة 

بنهاية عام 

 م2018

 بنوك من قروض

 محلية
1,494,798 

ما بين 

 7إلى  5

 سنوات

992,078 37,490 244,061 748,017 
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 األنشطة الرئيسية المساهمة في اإليرادات 3.6

 م:2018يمثل البيان التالي إسهام األنشطة الرئيسية الثالث للشركة في إيرادات الشركة لعام 

 

 %النسبة )آالف الرياالت( إيرادات القطاع القطاع

 %78  352,801  الضيافة

 %21  95,872  إدارة األصول

 %1  5,389  أتعاب اإلدارة

 %100  454,062  اإلجمالي

 

 الجغرافي لإليراداتالتحليل  3.7

شركة دور للضيافة في ثالث مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة هي الرياض ومكة المكرمة وتبوك، وقد بلغت  إيراداتتتوزع 

 م كما يلي: 2018إيرادات كل منطقة خالل العام المالي 

 

 اإليرادات المنطقة )بآالف الرياالت(

 324,943 الرياض

 114,094 مكة المكرمة

 15,025 تبوك

 454,062 اإلجمالي

 فروع أو منشآت خارج المملكة العربية السعودية. أيلشركة ل يوجد ال* 
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 المدفوعات النظامية المستحقة 3.8

 م كما يلي:2018تبلغ المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 

 

 )ريال( المستحق بنهاية العام البيان

 946,163 االجتماعيةاشتراكات التأمينات 

 5,140,558 الزكاة

 275,277 ضريبة القيمة المضافة

 
تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة 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 والمستشار الزكوي.

 

م كما تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم إقراراتها الزكوية بصوره مستقلة بناًء على القوائم المالية الخاصة بكل شركة، حيث تم تقدي

 م والحصول على الشهادات الزكوية.2017اإلقرارات الزكوية للهيئة وتسديد الزكاة المستحقة حتى نهاية العام المالي 
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 توزيع األرباح ةسياس 3.9

( 42يه المادة )لما نصت عل وفقاً  –السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وزع أرباح الشركة الصافية ت   (1)

 على النحو التالي: وذلك – من نظامها األساس

 ب جنَّ  .شرعاً  المفروضة الزكاة ت 

 جّنب  بلــغ متى التجنيب هـذا وقف العــادية العامــة للجمعية ويجــوز نظامي، احتياطي لتكوين الصــافية األرباح من (%10) ي 

 .المال رأس من (%30) المـذكور االحتياطي

 وّزع  .المدفوع المال رأس من( %5) تعادل للمساهمين أولى دفعة بذلك بعد الباقي من ي 

 ل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر أخرى احتياطيات تكوين ذلك بعد العادية العامة للجمعية يجوز  ثابتة أرباح توزيع يكف 

 .المساهمين على

 ع وزَّ ل أو األرباح في إضافية كحصة كلياً  أو جزئياً  المساهمين على ذلك بعد الباقي ي  رحَّ ره لما وفقاً  القادمة، لألعوام ي  قرِّ  ت 

 .للمساهمين العادية العامة الجمعية

د للمساهمين العادية العامة الجمعية من بتفويض اإلدارة لمجلس ويجوز جدَّ  سنوي نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع يقوم أن سنة كل ي 

 .المختصة الجهة من الصادرة للضوابط وفقاً  وذلك سنوي ربع أو

 

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

كما هو موضح في البيان م 2018ألعمال الشركة وإيراداتها، فقد قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح للمساهمين عن عام المتواصل 

  التالي:

  

نسبة األرباح التي تم توزيعها 

نسبة األرباح المقترح توزيعها  خالل السنة

 في نهاية السنة
 إجمالي األرباح

 م06/09/2018

 5% 2.5% %2.5 النسبة )%(

 0.50 0.25 0.25 المبلغ للسهم الواحد )ريال(

 50 25 25 اإلجمالي )مليون ريال(

 

 .التوزيع وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار اً وفق األرباح في حصته المساهم يستحق (3)

 في والمقيدين، لالستحقاق المحدد اليوم نهاية في المساهمين سجالت في المسجلين األسهم لمالكي األرباح أحقية وتكون

 مجلس وعلى .االستحقاق تاريخ يلي تداول يوم ثاني بنهاية( إيداع) المالية األوراق إيداع مركز شركة لدى الشركة مساهمي سجل

 .لذلك المحددة المدة خالل األرباح توزيع بشأن العادية العامة الجمعية قرار تنفيذ اإلدارة
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 لمخاطرا 3.10

 تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

 مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

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

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

 بمدينتي الرياض ومكة المكرمة مما قد يؤثر على أداء فنادق الشركة في تلك المدينتين.تزايد المنافسة في سوق الفنادق  .2

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

 الرسوم األخرى المستجدة.االرتفاع في رسوم وأسعار الخدمات األساسية مثل الطاقة والمياه والمواد االستهالكية و .4

 العوامل الخارجية واالقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختالف سعر صرف العملة باألسواق المستهدفة. .5

 الظروف االقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض اإلنفاق العام. .6

 

 مخاطر االئتمان

للطرف اآلخر، حيث  المخاطر الناجمة عن فشل أحد األطراف بالوفاء بالتزاماته المالیة حین استحقاقھا مما یتسبب في خسائر مالیة ھي

تتركز المخاطر المتعلقة بالموجودات المالیة التي من المحتمل تعرضھا لتركیز مخاطر االئتمان تتكون بشكل رئیسي من النقد لدى 

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

المرتبطة باإليداعات النقدية محدودة، كذلك فإن خطر االئتمان المتعلق بالذمم المدینة التجاریة محدود ألن معظم تعامالت   االئتمان

الیة قویة، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة الذمم المدینة التجاریة لتقلیل أي مخاطر الشركة تتركز مع عمالء ذوي مراكز م

 ومتابعة تحصیلھا واتخاذ أي إجراءات الزمة بشأنھا لحفظ حقوق الشركة. ائتمان مرتبطة بھا

 

 مخاطر العمالت

الجوھریة للشركة تتم  األجنبیة، ونظرا ألن جمیع المعامالتتتمثل في تذبذب القیمة المالیة لألصول وااللتزامات المالیة بالعمالت 

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

 

 العمولة لسعر ةیالنقد والتدفقات العادلة مةیالق سعر مخاطر

تذبذب أسعار العمولة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة. وتنشأ  وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر

مخاطر أسعار العمولة للشركة من المرابحات اإلسالمیة والقروض البنكیة قصیرة األجل والدیون طویلة األجل والتي تكون بأسعار عمولة 

منتظمة. وتراقب اإلدارة التغیرات التي تطرأ على أسعار العمولة وبرأیھا معومة. وتخضع جمیع الدیون والودائع إلعادة التسعیر بصورة 

 أن مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العمولة غیر جوھریة بالنسبة للشركة.

 

 مخاطر السيولة

المالية. حيث تنتج مخاطر السيولة عند هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات 

عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر 

المتاحة للشركة  السيولة الكافية من خالل متابعة جداول التحصيل المتوقع للمستحقات من العمالء وكذلك أدوات التمويل البنكي

 للوفاء بالتزاماتها المستقبلية حين حلولها.
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 اإلفصاح والشفافية (4

المستثمرين وأصحاب المصالح، وإيمانًا ء وشركاالمساهمين والمع  هعلى عالقتشركة دور للضيافة  انطالقًا من حرص مجلس إدارة

بجانب النتائج المالية والتي تم  ،فصاحاتلكم أهم اإل يقدمأن اإلدارة  مجلس بذلك، فيسر هبأهمية اإلفصاح والشفافية والتزامًا من

بحسب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة واألنظمة األخرى ذات العالقة  إيضاحها فيما سبق

 :وهي كما يلي

 

 تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات  4.1

طبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية  طبق وأسباب ذلك:، وفيما يلي بيان بالمواد االسترشادية التي لم ت  ت 

 التطبيق عدم أسباب المضمون الفقرة المادة

 هولجان هوأعضائس أداء المجل الالزمة لتقييم اآللياتوضع  - 41

 ىعل اءً نب –اإلدارة  سمجلمن قبل ويًا نفيذية سنواإلدارة الت

 .ة الترشيحاتناقتراح لج

حاليًا الشركة وتقوم الفقرة استرشادية، 

 باستكمال اإلجراءات لتحقيق ذلك.

حاليًا الشركة تطبق واسترشادية،  المادتين .ة إدارة المخاطرنلج تشكيل - 70

المهام واالختصاصات المتعلقة بهذه اللجنة 

 .المراجعةعن طريق مجلس اإلدارة ولجنة 

 .إدارة المخاطراختصاصات ومهام لجنة وضع  1 71

مع  ظيم العالقةنياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتوضع س 1-4 83

من قبل  المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم أصحاب

 مجلس اإلدارة.

الفقرة استرشادية، وجاري العمل على عرضها 

 على المجلس العتمادها.

ح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح نمبرامج ( 2 3و 2 85

دوق مستقل نص سوتأسي التي تحققها وبرامج التقاعد،

 .تلك البرامج ىلإلنفاق عل

 إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. (3

وتعمل الشركة حاليًا على استرشادية،  فقرتينال

 .وضع هذه البرامجدراسة 

 ساقتراح من مجل ىعل اءً نب –تضع الجمعية العامة العادية  - 87

بين أهدافها واألهداف  تكفل إقامة التوازن سياسة –اإلدارة 

بغرض تطوير األوضاع  مجتمع إلى تحقيقها؛التي يصبو ال

 واالقتصادية للمجتمع. االجتماعية

تقوم حاليًا الشركة لكن واسترشادية،  المادة

بادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم مب

وضعها كمقترح لعرضه مجلس اإلدارة بدراسة 

 على الجمعية العامة.

الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة  وتحديدالبرامج  وضع 1-4 88

 .االجتماعي في مجال العمل

بتنفيذ حاليًا الشركة تقوم واسترشادية،  المادة

 .المادةتلك المذكورة في  بعض البرامج

وسيراعى ما ورد في المادة استرشادية،  المادة .ة مختصة بحوكمة الشركاتنلجتشكيل  - 95

 .عند تشكيل اللجنة
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 أعضاء مجلس اإلدارة 4.2

 وملكية أعضائه في الشركة مجلس اإلدارةتكوين 

، ويبّين الجدول التالي م2018ديسمبر  31لمدة ثالثة سنوات ميالدية تنتهي بتاريخ  م2016يناير  01بدأت دورة المجلس الحالية بتاريخ 

 :م2018وملكيتهم في الشركة بداية ونهاية عام  مجلس إدارة الشركةتكوين 

 االسم م

صفة 

 العضوية

عدد األسهم 

 بداية العام

عدد األسهم 

 التغير نهاية العام

 - 1,449 1,449 غير تنفيذي (رئيس مجلس اإلدارة) عبدالله بن محمد العيسـى /المهندس 1

 - 1,000 1,000 مستقل )نائب رئيس المجلس( ناصـر بن محمد السبيعي /األستاذ 2

 (449) 1,000 1,449 مستقل صالــح بن عـلـي الهذلــول /الدكتور 3

  فهد بن عبدالله الشريف /المهندس 4

 (ممثل صندوق االستثمارات العامة)

 - 16,628,458 16,628,458 غير تنفيذي

  عبدالله بن محمد العبدالجبار /األستاذ 5

 (االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة ممثل)

 - 6,540,591 6,540,591 غير تنفيذي

  طالل بن عبدالمحسن المالفخ /األستاذ 6

 (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

 - 1,743,215 1,743,215 مستقل

 - 1,100 1,100 مستقل فهد بن عبدالله القاسم /األستاذ 7

 - 1,000 1,000 مستقل مصعب بن سليمان المهيدب /األستاذ 8

 - 1,485 1,485 غير تنفيذي بـدر بن عبدالله العيسى /األســتاذ 9
 

  أعاله، ال توجد مصالح خاصة أو يقر مجلس اإلدارة بأنه، باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول

ر في الشركة أو شركاتها التابعة سواًء أكانت في  حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو ارتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم القصَّ

 أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخالفه.

  كما ال توجد أسهم يمتلكها ممثلو الجهات االعتبارية . اإلدارة وأوالدهم القصر في الشركةال توجد أسهم تمتلكها زوجات أعضاء مجلس

 .في مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر

  م، فقد عقدت الشركة الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر 2018ديسمبر  31نظرًا النتهاء دورة مجلس اإلدارة المذكور أعاله بتاريخ

للدورة  –عن طريق التصويت التراكمي  –م، وكان ضمن جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 2018سبتمبر  11بتاريخ 

م، حيث تم انتخاب األعضاء التالية 2021ديسمبر  31م وتنتهي بتاريخ 2019يناير  01القادمة ومدتها ثالث سنوات ميالدية تبدأ بتاريخ 

 أسمائهم من بين المرشحين:

 مهندس/ عبدالله بن محمد العيسىال (1

 األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي (2

 الدكتور/ صالح بن علي الهذلول (3

 األستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي )ممثاًل عن صندوق االستثمارات العامة( (4

 األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني )ممثاًل عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( (5

 طالل بن عبدالمحسن بن مالفخ )ممثاًل عن المؤسسة العامة للتقاعد(األستاذ/  (6

 األستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (7

 األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (8

 األستاذ/ إبراهيم بن علي العبود )ممثاًل عن شركة مجموعة النفيعي لالستثمار( (9

  م قبول استقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي 2019يناير  01كذلك فقد قرر مجلس اإلدارة الجديد بالتمرير بتاريخ

نظرًا لظروفه الخاصة، وتعيين األستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم كعضو في مجلس اإلدارة بداًل عنه حتى نهاية دورة المجلس القادمة 

عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة إلقراره. 2021سمبر دي 31بتاريخ  َعّد نهائية، وسوف ي  م. علمًا بأن موافقة المجلس ال ت 

 م.2019يناير  01كما قرر المجلس تعيين األستاذ/ فهد القاسم نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة اعتبارًا من تاريخ 
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تي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا  في مجالس إداراتها الحالية أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها ال

 والسابقة أو من مديريها:

 الكيان القانوني الشركات السابقة الكيان القانوني الشركات الحالية االسم م

عبدالله  /المهندس 1

 العيسـى

 . بنك الرياض1

 مساهمة مدرجة

 . شركة أسمنت العربية1

 مساهمة مدرجة

الشركة السعودية للصناعات األساسية . 2

 )سابك(

. الشركة الوطنية للرعاية 2

 الطبية )رعاية(

شركة التعدين العربية السعودية . 3

 )معادن(

. الشركة الوطنية السعودية 3

 للنقل البحري

 . شركة جدوى لالستثمار4 . شركة إتحاد اتصاالت )موبايلي(4

 مساهمة غير مدرجة

. شركة صناعات منتجات 5 

 األسمنت

. الشركة الوطنية لنقل 6

 الكيماويات

2 
ناصـر  /األستاذ

 السبيعي

 مساهمة مدرجة . بنك البالد1

 ال يوجد

 . شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده2

 كوان العقارية أ. شركة 3 ةمدرجغير مساهمة 

 ع األرجاني. شركة مشار4

3 
صالــح  /الدكتور

 الهذلــول

 شركة صالح الهذلول للتنمية المحدودة
ذات مسؤولية 

 محدودة

 مساهمة مقفلة شركة رؤى المدينة 

4 
فهد  المهندس/

 الشريف

 الشركة السعودية للضيافة التراثية. 1

 ةمدرجغير مساهمة  )نزل(

 . شركة بداية لتمويل المنازل2

طالل  /األستاذ 5

 المالفخ
 يوجدال 

 – ةلسياحل ةالوطني الشركة

 سياحيه

 ةغير مدرج مساهمة

عبدالله  /األستاذ 6

 العبدالجبار
 ال يوجد

بـدر  /األســتاذ 7

 العيسى

 . مجموعة صافوال1

 ةمدرجمساهمة 

 مساهمة مدرجة . شركة مدينة المعرفة1

 . شركة الفرنسي كابيتال2 البنك السعودي الفرنسي. 2

 مساهمة غير مدرجة

 . شركة ماسك القابضة4 شركة المراعي. 3

 شركة صافوال لألغذية. 4

 ةمدرجغير مساهمة 

. شركة صافوال ألنظمة 5 . الشركة المتحدة للسكر5

 التغليف

. شركة كنان الدولية للتطوير 6 . شركة بنده للتجزئة6

 العقاري

للتنمية . شركة العقيق 7 لالستثمار أصيلةشركة . 7

 العقارية

 . شركة سكون العالمية8 . شركة عافية العالمية8

فهد  /األستاذ 8

 القاسم

 . شركة دلة للخدمات الصحية1

 ةمدرجمساهمة 

. مجموعة عبداللطيف 1

 العيسى القابضة

 ةمدرجغير مساهمة 

 . شركة جرير للتسويق2

 . مجموعة صافوال3

 البالد بنك. 4

 القاسم عبدالعزيز عبدالله فهد شركة. 5

 واالستثمار للتجارة وأبناؤه

 ةمدرجغير مساهمة 

 ؤهوشركا الفقيه راشد محمد. د شركة. 6

. شركة ركين نجد الدولية لالستثمار 7

 والتطوير التجاري

 – التراثية للضيافة السعودية الشركة. 8

 للضيافة( دور شركة عن ممثاًل نزل )

 . مؤسسة البريد السعودي9

)ممثاًل عن  إكسبريس ناقل شركة. 10

 مؤسسة البريد السعودي(

لالستثمار  الراجحي اتحاد شركة. 11
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 العقاري

مساهمة مقفلة غير  . شركة فينكورب لالستشارات المالية 12

 سعودية

 . شركة أموال لالستشارات المالية13

 ذات مسؤولية

 محدودة

 . شركة أريز لالستثمار التجاري14

 . شركة راج العقارية15

. شركة الراجحي ألفا لالستثمار 16

 القابضة

 . شركة ركين نجد العالمية17

مصعب  /األستاذ 9

 المهيدب

 . عدة شركات من مجموعة المهيدب1

 ةمدرجغير مساهمة 

 ةمدرجغير مساهمة  . شركة الريان1

 . جولدمان ساكس السعودية2

 البناء لمواد مصدر. شركة 3

 شاكر شركة الحسن غازي إبراهيم. 4

. شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج 5 ةمدرجمساهمة 

 الورق )مبكو(

 .أمامها ذلك خالف ذكر ما عدا ما ،سعودية شركات هي أعاله الجدول في المذكورة الشركات جميع: مالحظة
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 الخبرات المؤهالت السابقة ةفيالوظ الحالية يفةالوظ االسم م

المهندس/  1

عبدالله 

 العيسـى

 الرئيس -رجل أعمال 

 لشركة التنفيذي

 .لالستثمار أصيلة

 التنفيذي الرئيس

ماسك  لشركة

 القابضة.

 في الماجستير درجة على حاصل

 البكالوريوس ودرجة الهندسية اإلدارة

 جامعة من الصناعية الهندسة في

 الواليات في ميثوديستسوثيرن 

 .األمريكية المتحدة

خبرة عملية طويلة في مجاالت األعمال المصرفية 

والعقارية والغذائية والضيافة امتدت منذ العام 

 م.1981

األستاذ/  2

ناصـر 

 السبيعي

 في البكالوريوس درجة على حصل رجل أعمال  رجل أعمال

 .محاسبة تخصص اإلدارية العلوم

عامًا في مجاالت  35خبرة عملية تمتد ألكثر من 

 األعمال المصرفية والعقارية.

الدكتور/  3

صالــح 

 الهذلــول

رئيس  –رجل أعمال 

مجلس إدارة شركة 

صالح الهذلول 

 للتنمية المحدودة.

 الشؤون وزارة وكيل

 .القرويةوالبلدية 

 في الدكتوراه درجة على حصل

 البيئية والدراسات المعمارية الهندسة

 للتقنية ماساتشوستس معهد من

 ودرجة المتحدة، الواليات في

 من والتخطيط العمارة في الماجستير

 .هارفارد جامعة

تقلد عدة مناصب من أبرزها أستاذ جامعي ورئيس 

جامعة الملك سعود، ووكيل وزارة قسم العمارة في 

 الشؤون البلدية والقروية.

 /المهندس 4

فهد 

 الشريف

نائب رئيس في إدارة 

االستثمار في 

االستثمارات  صندوق

 العامة.

رئيس القطاع 

العقاري والسياحي 

 في صندوق

االستثمارات 

 العامة.

شهادة البكالوريوس من كلية 

الهندسة المدنية بجامعة الملك 

وحصل أيضًا على العديد من سعود، 

الدورات والحلقات الدراسية في 

 مجال عمله.

تنّقل بين عدد من الوظائف والمناصب الهامة خالل 

في صندوق كمهندس مسيرته العملية، حيث بدأها 

التنمية العقارية قبل أن ينتقل إلى صندوق 

ليتقلد ويتدرج في عدة مناصب  االستثمارات العامة

عام مشروع إسكان الحجاج كمدير بدأها  هامة

 .بمشعر منى بمكة المكرمة

األستاذ/  5

طالل 

 المالفخ

مدير عام الشؤون 

المالية والميزانية 

في المؤسسة 

 العامة للتقاعد.

مساعد مدير عام 

الشؤون المالية 

في  والميزانية

المؤسسة العامة 

 للتقاعد.

شهادة الماجستير في اإلدارة المالية 

ستراليا عام من جامعه كيرتن في أ

م، كما وحصل على العديد من 2008

الدورات والحلقات الدراسية في 

 .مجال عمله

طالل بين عدد من الوظائف  /تنّقل األستاذ

والمناصب الهامة خالل مسيرته العملية، حيث بدأها 

في اإلدارة العامة في البنك العربي الوطني منذ 

هـ، وتتدّرج في عدة مناصب في البنك 1413سنة 

سنوات، إلى أن انتقل إلى المؤسسة العامة  7لمدة 

هـ ليشغل عدة مناصب هامة 1420للتقاعد سنة 

 فيها.

األستاذ/  6

عبدالله 

 العبدالجبار

 الحقوق عام مدير

 بالمؤسسة، التأمينية

 الرسمي والمتحدث

 العامة للمؤسسة

 للتأمينات

 .االجتماعية

في  عدة مناصب

 العامة لمؤسسةا

 للتأمينات

 .االجتماعية

عامًا في مجال الدراسات  30خبرة تمتد ألكثر من  شهادة الماجستير في القانون.

 واالستشارات القانونية والتأمينية.

األســتاذ/  7

بـدر 

 العيسى

 التنفيذي الرئيس

 أمياس لشركة

، المدير القابضة

المالي لشركة أصيلة 

 لالستثمار.

المحافظ مدير 

االستثمارية في 

اتش اس بي سي 

السعودية 

 المحدودة.

 إدارة في الماجستير درجة على حاصل

 في رايس جامعة من األعمال

 مالي محلل وهو المتحدة، الواليات

 .(CFA) معتمد

خبرة عملية في مجاالت التحليل واالستثمار المالي 

م )جي بي 2001وقيادة األعمال امتدت منذ العام 

المملكة المتحدة، سابك أمريكا، مجموعة  –مورغان 

سافج ديزاين، اتش اس بي سي السعودية 

المحدودة، شركة أمياس القابضة، شركة أصيلة 

 لالستثمار(.

األستاذ/  8

فهد 

 القاسم

 –رجل أعمال 

مؤسس وشريك 

ورئيس مجلس إدارة 

شركة أموال 

 لالستشارات المالية.

الرئيس التنفيذي 

لشركة أموال 

رات لالستشا

 المالية.

 في البكالوريوس درجة على حاصل

 محاسبة، تخصص اإلدارية العلوم

 في والقيادة اإلدارة برنامج وأكمل

 .أكسفورد جامعة

عامًا في مجاالت  28خبرة عملية تمتد ألكثر من 

االستشارات المالية واإلدارية ومراجعة الحسابات 

 والصحة.واألنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة 

األستاذ/  9

مصعب 

 المهيدب

 شركة عام مدير

 .البناء لمواد مصدر

الرئيس التنفيذي 

لشركة المهيدب 

 للتجهيزات الفنية.

 إدارة في الماجستير درجة على حاصل

 في ليفربول جامعة من األعمال

 ودرجة المتحدة، المملكة

 من المالية العلوم في البكالوريوس

 .ميامي جامعة

عامًا في مجاالت  17خبرة عملية تمتد ألكثر من 

التطوير والنمو االستراتيجي لألعمال، االندماجات 

 .قيادة المشاريع والعمليات العقاريةواالستحواذات، 
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 أسماء أعضاء اللجان )من خارج المجلس واإلدارة التنفيذية( ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 الخبرات المؤهالت السابقة ةفيالوظ الحالية يفةالوظ االسم م

 /األستاذ 1

 إبراهيم

 الرويس

مستشار مالي في 

المؤسسة العامة 

وعضو في ، للتقاعد

عدة مجالس إدارات 

 بشركات مساهمة.

 الداخلي المراقب

 المؤسسة في

العامة للتقاعد 

 على والمشرف

 الرقابة وحدتي

 والمراجعة المالية

 .الداخلية

محاسبة في الشهادة البكالوريوس 

جامعة بمن كلية العلوم اإلدارية 

م، كما 1982الملك سعود عام 

وحصل على العديد من الدورات 

والحلقات الدراسية في مجال عمله 

 .من داخل المملكة وخارجها

بين عدد من الوظائف  إبراهيم /األستاذ تنّقل

ها حيث بدأ ،العملية والمناصب الهامة خالل مسيرته

في اإلدارة العامة للحسابات بوزارة المالية سنة 

وتدرج بها في العديد من الوظائف  ،هـ1402

والمناصب إلى أن انتقل للعمل في المؤسسة العامة 

 .وحتى اآلن هـ1424للتقاعد منذ سنة 

 /األستاذ 2

 عبدالرحمن

 الدحيم

عضو في عدة 

مجالس إدارات 

 بشركات مساهمة.

نائب الرئيس 

التنفيذي في 

 شركة دور للضيافة.

 المحاسبة في البكالوريوس شهادة

 بجامعة من كلية العلوم اإلدارية

كما  م،1982 عام سعود الملك

 الدورات من العديد على وحصل

 مجال في الدراسية والحلقات

 داخل من والقيادة واإلدارة المحاسبة

 .وخارجها المملكة

من الوظائف عبدالرحمن بين عدد  /األستاذ تنّقل

حيث  ،العملية والمناصب الهامة خالل مسيرته

 العامة شملت الجهات التي التحق بها المؤسسة

 السعودية وشركة الدار االجتماعية، للتأمينات

 والذي للضيافة دور وشركة االستشارية، للخدمات

 .م2014 عام وحتى م1986 من الفترة خالل بها عمل

األستاذ/  3

فوزي 

 ببشيت

 للموارد الرئيس نائب

البشرية بشركة 

 معادن.

 الرئيس نائب

 للموارد المكلف

البشرية بشركة 

 معادن.

 شهادات ثالث بوبشيت يحمل

 الموارد إدارة في واحدة ماجستير،

 إلدارة مايس جامعة من البشرية

 في وثانية تكساس، في األعمال

 واألخيرة مينيسوتا، جامعة من التربية

 جامعة من الكمبيوتر هندسة في

 التي والمعادن، للبترول فهد الملك

 البكالوريوس على منها حصل قد كان

 الكمبيوتر هندسة في

عامًا في مجال إدارة  30خبرة عملية تمتد ألكثر من 

 قطاع في وتطوير الموارد البشرية. حيث عمل

 رائدة، وصناعية نفطية شركات في البشرية الموارد

قبل  شيفرون، وشركة السعودية أرامكو شركة مثل

 إدارة كمدير م2012 يناير في انضمامه لشركة معادن

 وفي. التغيير وإدارة المنظمة وتصميم المواهب

 الرئيس نائب منصب إلى ترقيته تمت م،2013

 الرئيس نائب أصبح ثم البشرية، للموارد المكلف

 إدارة مجلس في عضو وهو .م2016 البشرية للموارد

 .للتعدين التقني السعودي المعهد

 

علما  بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم  –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه 

 حيال الشركة وأدائها:

فّوض مجلس اإلدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من اإلجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق 

 قنوات التواصل المتواجدة لدى "إدارة عالقات المستثمرين" المتمثلة فيما يلي: 

 :(500تحويلة رقم ) 4816666/011  الهاتف المخّصص للمستثمرين 

 4801666/011  لمخّصص للمستثمرين:الفاكس ا 

 :اإليميل المخصص للمستثمرين  IR@Dur.SA 

 

 م2018سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 

 م:2018ه خالل عام جتماعاتمجلس اإلدارة الالتالي سجل حضور أعضاء  البيانيوضح 

 االسم

 اجتماعات 5: عدد االجتماعات

 األول االجتماع

 م26/02/2018

 الثاني االجتماع

 م29/03/2018

 الثالث االجتماع

 م22/05/2018

 الرابع االجتماع

 م11/09/2018

 الخامس االجتماع

 اإلجمالي م18/12/2018

      5 عبدالله العيسـى /المهندس

      5 ناصـر السبيعي /األستاذ

      5 صالــح الهذلــول /الدكتور

      5 فهد الشريف /األستاذ

      5 طالل المالفخ /األستاذ

      5 عبدالله العبدالجبار /األستاذ

      5 بـدر العيسى /األســتاذ

      5 فهد القاسم /األستاذ

      4 مصعب المهيدب /األستاذ

 م11/09/2018تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 
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 اإلدارة مجلس أعضاء وأسماء م2018 المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعياتبيان بتواريخ 

 :االجتماعات لهذه الحاضرين

 االسم

 تانجمعي: عدد الجمعيات

العامة العادية التاسعة  اجتماع الجمعية

 م29/03/2018واألربعين بتاريخ 

العامة غير العادية  اجتماع الجمعية

 م11/09/8201الثانية عشر بتاريخ 

   عبدالله العيسـى /المهندس

   ناصـر السبيعي /األستاذ

   صالــح الهذلــول /الدكتور

   فهد الشريف /األستاذ

   عبدالله العبدالجبار /األستاذ

   طالل المالفخ /األستاذ

   فهد القاسم /األستاذ

   مصعب المهيدب /األستاذ

   بـدر العيسى /األســتاذ

 

 المكافآت والتعويضات المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة 

عن  مكافأة إلى باإلضافةم، 2018عن عام  المجلس اجتماعات حضور بدل م2018 عام خالل اإلدارة مجلس أعضاء تقاضى

 على النحو التالي: وذلك م2017 المالي العام

  

 فآت الثابتةاالمك

المكافآت 

 المتغيرة

ي
كل
ال
ع 
و
م
ج
م
ال

 مبلغ معين 

بدل حضور 

جلسات 

 دوريةمكافآت  المجموع المجلس

: األعضاء المستقلين  أوال 

  215,000     -   215,000   15,000   200,000 الدكتور/ صالح الهذلول

  215,000     -   215,000   15,000   200,000 األستاذ/ طالل المالفخ

  215,000     -   215,000   15,000   200,000 األستاذ/ ناصـر السبيعي

  215,000     -   215,000   15,000   200,000  األستاذ/ فهد القاسم

  212,000     -   212,000   12,000   200,000  األستاذ/ مصعب المهيدب

  1,072,000     -   1,072,000  72,000   1,000,000  المجموع

: األعضاء غير التنفيذيين  ثانيا 

  415,000   200,000   215,000   15,000   200,000  المهندس/ عبدالله العيسى

  215,000     -   215,000   15,000   200,000  المهندس/ فهد الشريف

  215,000     -   215,000   15,000   200,000  األستاذ/ عبدالله العبدالجبار

 215,000     -   215,000   15,000   200,000  األســتاذ/ بدر العيسى

 1,060,000   200,000   860,000   60,000   800,000  المجموع

  2,132,000   200,000  1,932,000  132,000   1,800,000  اإلجمالي
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 مكافآت أعضاء اللجان:

  

  *المكافآت الثابتة

 حضور الجلسات()عدا بدل 

بدل حضور 

 المجموع جلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

 65,000 15,000 50,000 )رئيس اللجنة( المهندس/ فهد الشريف

 65,000 15,000 50,000 األستاذ/ طالل المالفخ

 65,000 15,000 50,000 األستاذ/ إبراهيم الرويس )من خارج المجلس(

 65,000 15,000 50,000 المجلس( األستاذ/ عبدالرحمن الدحيم )من خارج

 260,000 60,000 200,000 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 59,000 9,000 50,000 )رئيس اللجنة( األستاذ/ مصعب المهيدب

 59,000 9,000 50,000 األستاذ/ عبدالله العبدالجبار

 59,000 9,000 50,000 األستاذ/ فوزي بوبشيت )من خارج المجلس(

 177,000 27,000 150,000 المجموع

 أعضاء لجنة االستثمار

 65,000 15,000 50,000 )رئيس اللجنة( األستاذ/ فهد القاسم

 68,000 18,000 50,000 الدكتور/ صالح الهذلول

 68,000 18,000 50,000 األســتاذ/ بدر العيسى

 18,000 18,000 - الدكتور/ بدر البدر

 219,000 69,000 150,000 المجموع

 656,000 156,000 500,000 اإلجمالي

 م.2018م، حيث تم صرفها خالل عام 2017العام المالي * علمًا بأن هذه المكافآت تخص 

 

 

 المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة

 الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعاله بناًء على ما يلي: تعتمد
 

( ريال 200,000مبلغ ) لىبما ال يزيد ع سنوية مكافأةمجلس اإلدارة مقابل عضويته في مجلس اإلدارة يستحق عضو  (1

 .اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  للمساهمين العادية العامة الجمعية تحّددهما ك وأ لكل عضو،

( ريال لكل عضو عن كل اجتماع 3,000)بمبلغ بدل حضور عن المجلس واللجان المنبثقة  يستحق عضو مجلس اإلدارة (2

ل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  ره، باإلضافة إلى تحّمل الشركة مصاريف السفر واإلقامة والتنقُّ َيحض 

 .واللجان المنبثقة عنه ألحد اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه

اللجان المنبثقة أعضاء ألعضاء مجلس اإلدارة و –بشكل دوري أو سنوي  –مكافآت أخرى اعتماد يجوز لمجلس اإلدارة  (3

 عنه.

( ريال، على أال يكون عضو اللجنة من 100,000يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما ال يزيد على مبلغ ) (4

 موظفي الشركة.

 المعتمدة.علمًا بأن هذه المكافآت الممنوحة لم تنحرف عن ضوابط سياسة المكافآت 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  4.3

 :  الترشيحاتو المكافآتلجنة أوال 

اعتمدت الجمعية العامة العادية للمساهمين في . وقد ريرها لمجلس اإلدارةاتق م ورفعت2018خالل عام  ( اجتماعات3)اللجنة عقدت 

وتتكون لجنة الترشيحات  ،وأسلوب عمل اللجنة والترشيحات المكافآتم ضوابط عمل لجنة 2017أبريل  20اجتماعها المنعقد بتاريخ 

 والمكافآت من:

 المنصب االسم م

 االجتماع األول

 م21/02/2018

 االجتماع الثاني

 م13/09/2018

 االجتماع الثالث

 اإلجمالي م13/12/2018

 رئيسا   المهيدب مصعب /األستاذ 1
   3 

 عضوا   العبدالجبار عبدالله /األستاذ 2
   3 

 عضوا   بوبشيت فوزي /األستاذ 3
   3 

 

  والترشيحات المكافآتلجنة  مهام واختصاصات

 : المكافآت (أ

التوصية لمجلس ، وكبار التنفيذيينت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وآفاإعداد سياسة لمك (1

 .العادية من الجمعية العامة اإلدارة بشأنها وذلك العتمادها

بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات  تآفامراجعة سياسة المك (2

والتوصية لمجلس اإلدارة ، ذات العالقة وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها

 بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة. 

 اً ت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقآفاية لمجلس اإلدارة بمكالتوص (3

 .من الجمعية العامة العادية للشركة المعتمدة ةللسياس

 .واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيينإعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة  (4

منح للموظفين في الشركة والتوصية بشأنها.تحديد أنواع  (5  المكافآت التي ت 

 :مجلس اإلدارة (ب

والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها من الجمعية العامة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة  ةسياس إعداد (1

 . العادية للشركة

 المعتمدة.ة العضوية لسياس وفقاً  لعضوية المجلسترشيح الالتوصية لمجلس اإلدارة ب (2

 المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. (3

 وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  دعداإ (4

 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (5

لس اإلدارة بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات مراجعة سياسة عضوية مج (6

والتوصية ، والتنظيمات ذات العالقة وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها

 لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

 لراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة والتوصية بشأنها.دراسة حاالت تعارض المصالح ل (7

 التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.رفع هيكل مجلس اإلدارة و دراسة (8

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (9

 .أعضاء لجانه المنبثقة والتوصية في شأنهاأعضاء مجلس اإلدارة أو  وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد (10

 التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة. (11
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 ج( أعضاء مجلس اإلدارة:

 تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. (1

استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية التأكد بشكل سنوي من  (2

 مجلس إدارة شركة أخرى.

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين. (3

 نه.التوصية لمجلس اإلدارة إلعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة ع (4

 

 د( البرنامج التعريفي لألعضاء المستجدين:

التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة 

 أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

 

 ه( كبار التنفيذيين:

لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة  التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة (1

ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة االستراتيجية والمهارات 

 والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.

التوصيات في شأن التغيرات  وضع وصف وظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع (2

 التي يمكن إجراؤها.

 وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها. (3
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 :  لجنة المراجعةثانيا 

 20الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المنعقد بتاريخ  اعتمدت. وقد ( اجتماعات5) م2018المراجعة خالل عام عقدت لجنة 

 :أعادت تشكيل أعضائها كالتاليو ،م ضوابط عمل لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة2017أبريل 

 المنصب االسم م

 االجتماع األول

 م23/01/2018

 االجتماع الثاني

 م19/02/2018

 االجتماع الثالث

 م24/04/2018

 الرابعاالجتماع 

 م01/08/2018

 الخامساالجتماع 

 اإلجمالي م06/11/2018

  /المهندس 1

 الشريف فهد
      5 رئيسا  

  /األستاذ 2

 المالفخ طالل
      5 عضوا  

  /األستاذ 3

 الرويس إبراهيم
      5 عضوا  

 /األستاذ 4

 الدحيم عبدالرحمن
      5 عضوا  

 

 لجنة المراجعة واختصاصات مهام 

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشــركة والتحقق من ســالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية 

 :يلي فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما

 :التقارير المالية (أ

 للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها. القوائم المالية مراجعة  (1

ت وفقًا للمتطلبات النظامية  دارة والقوائم المالية للشركةذا كان تقرير مجلس اإلإ إبداء الرأي الفني فيما (2 عدَّ قد أ 

دة لكيفية إعدادها وعرضها. حدِّ   الم 

 .والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر المالية القوائمها تمنتضغير االعتيادية التي مسائل الدراسة  (3

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع  (4

 الحسابات.

 التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. مراجعة (5

 دارة في شأنها.المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلالمالية و السياسات مراجعة (6

 :دراسة نظم الرقابة الداخلية (ب

والتــأكــد من فــاعليتهــا من خالل التقــارير الــدوريــة إلدارة إدارة المخــاطر ومراجعــة نظم الرقــابــة الــداخليــة والمــاليــة  (1

وفــاعليــة نظم الرقــابــة الــداخليــة والمــاليــة وأنظمــة إدارة المخــاطر، المراجعــة الــداخليــة أو غيرهــا عن مــدى كفــايــة 

 ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.

إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضــمن رأيها في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصــياتها لمعالجة األمور الجوهرية وأي  (2

 ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.توصيات لتطوير هذه األنظمة ع

 

 :المراجعة الداخليةإدارة  (ج

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصـــــحيحية للملحوظات الواردة الدورية المراجعة الداخلية إدارة تقارير ومراجعة  ســـــةدرا (1

 فيها. 

 .مهامها ومسؤولياتهاعليتها في أداء امن ف لتحققواإدارة المراجعة الداخلية أعمال على والمراقبة اإلشراف  (2

 .وتقييم أدائه بشكل سنويمدير إدارة المراجعة الداخلية أو عزل التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين  (3

التوصـــــــية لمجلس اإلدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصـــــــف الوظيفي إلدارة المراجعة الداخلية والتأكد من  (4

 كة.استقالليتها في الهيكل التنظيمي للشر

 دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها. (5
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 مراجع الحسابات:  (د

التوصـــــية لمجلس اإلدارة بترشـــــيح مراجعي الحســـــابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من  (1

 هم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.يتاستقالل

 .المنظمة لذلكالقواعد والمعايير وذلك في ضوء  هع الحسابات ومدى فعالية أعمالالتحقق من استقالل مراج (2

 التزامه بالضوابط النظامية المنظمة ألعماله. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من  (3

 . وتوفير الدعم الالزم لتمكينه من أداء مهامه جابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركةاإل (4

 .خذ بشأنهارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتُّ ادراسة تق (5

 

 ضمان االلتزام:  (ه

من اتخاذ اإلجراءات الالزمة  التأكدوبشـــــــأن التزام الشـــــــركة باألنظمة والتعليمات، تقارير الجهات الرقابية  مراجعة (1

 بشأنها.

 والسياسات والتعليمات ذات العالقة.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح  (2

جريها الشـــــــركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن ت   (3

 إلى مجلس اإلدارة. 

والتوصــــــية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها في المســــــائل التي ترى ضــــــرورة اتخاذ المجلس إجراء رفع ال (4

 نه.بشأ

 

 :ترتيبات تقديم الملحوظات (و

حظاتهم بشــــــأن أي تجاوز تقديم مالمن الشــــــركة المناســــــبة التي من خاللها يتمكن العاملون في لية اآلوضــــــع  (1

لألنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن تلك 

 . مقدم المالحظة بسبب تقديمه لهااآللية ضمان عدم اإلخالل بحقوق 

لمباشــرة ومتابعة المالحظات التي يقدمها العاملون في الشــركة وضــمان اســتقاللية  مناســبةالجراءات وضــع اإل (2

 .تلك اإلجراءات
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 :  لجنة االستثمارثالثا 

 :كل من وتتكون اللجنة من. ريرها لمجلس اإلدارةاتق ورفعت ،( اجتماعات6م )2018عام عقدت لجنة االستثمار خالل 

 المنصب االسم م

 االجتماع األول

 م18/02/2018

 االجتماع الثاني

 م29/03/2018

 االجتماع الثالث

 م14/05/2018

 الرابعاالجتماع 

 م03/06/2018

 الخامساالجتماع 

 م09/09/2018

 السادساالجتماع 

 اإلجمالي م16/12/2018

 فهد /األستاذ 1

 القاسم
       5 رئيسا  

صالح  /الدكتور 2

 الهذلول
       6 عضوا  

 بدر /األستاذ 3

 العيسى
       6 عضوا  

 بدر /الدكتور 4

 البدر
       6 عضوا  

 

  االستثمارلجنة واختصاصات مهام 

أعمالها واألنشطة  العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع استراتيجية وسياسة لالستثمار في الشركة، بما يتناسب مع طبيعة (1

 التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها.

مراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار بشكل دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي  (2

غيرها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص  تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو

 التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

 اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه. (3

 الية والتوصية بشأنها:دراسة وتقييم الفرص االستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بالتعامالت الت (4

 عمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو األعمال أو األصول. .أ

 ونقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه. وبيع إنهاء .ب

 المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء أو شركات المحاصة. .ج

التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة االستثمار في المشاريع الجديدة أو القائمة أو في مشاريع  .د

 فيها.

 ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.التي  ستثماريةاال الفرص .ه

 دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله. .و

 التأكد من أن الفرص االستثمارية المقترحة تتوافق مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. (5

 وترتيب األولويات الخاصة بعروض االستثمارات المقترحة.تحديد  (6

 من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها. دراسة التقارير الدورية (7
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 اإلدارة التنفيذية 4.4

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

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

ة بعض األعمال واإلدارية والفنية والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع األنشطة ذات العالقة بأعمال الشركة، ويساعد في متابع

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

 

 م:2018خالل عام بيان كبار التنفيذيين بالشركة 

 الصفة االسم 

 الرئيس التنفيذي الدكتور/ بدر بن حمود البدر

 للمالية التنفيذيالرئيس  األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

 واألصول لممتلكاتل نائب الرئيس األستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي

 وأمين سر مجلس اإلدارة مدير إدارة المحاسبة األستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

 

 :*م2018بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 

 االسم 

بداية الملكية 

 العام

الملكية نهاية 

 التغّير خالل العام العام

نسبة التغّير 

% 

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

 - - - - األستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالوهاب الحماد

 - - - - األستاذ/ سلطان بن بدر العتيبي

 - - - - األستاذ/ أحمد بن مبارك باحارثه

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

 

 م*:2018بيان بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 

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

 

  

 المبلغ )ريال سعودي( البيان 

 4,169,124 الرواتب والتعويضات

 1,459,193 البدالت

 1,372,454 المكافآت والحوافز

 7,000,771 اإلجمالي
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 بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين:

 يفةالوظ االسم م

 الحالية

 ةفيالوظ

 السابقة

 الخبرات المؤهالت

الدكتور/ بدر  1

 البدر

الرئيس 

التنفيذي 

لشركة دور 

 للضيافة.

الرئيس 

التنفيذي 

لشركة سيسكو 

 السعودية.

حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه 

من جامعة واشنطن، ودرجة البكالوريوس 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

شارك في العديد من البرامج القيادية في 

جامعات عدة كجامعة أكسفورد، وكورنيل، 

 وجورج واشنطن.

تولى قيادة شركة سيسكو في المملكة العربية 

وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أول  السعودية،

نت، والرئيس التنفيذي للشركة العالمية لإلنترنت 

إدارة عدة شركات ولجان  واالتصاالت، وهو عضو مجلس

 .وطنية

األستاذ/  2

عبدالمحسن 

 الحماد

الرئيس 

التنفيذي 

 .للمالية

الرئيس 

التنفيذي 

للمالية لشركة 

 مّيزتكليات ال

تخصص حاصل على درجة البكالوريوس 

 .بالرياض سعودمن جامعة الملك محاسبة 

كرئيس تنفيذي للمالية وإدارة عدة تولى مناصب تنفيذية 

تقنية المعلومات والشؤون اإلدارية بشركات مساهمة 

عديدة في المملكة العربية السعودية )شركة الصحراء 

وأوالده  للبتروكيماويات، شركة محمد عبدالعزيز الراجحي

عمار(، وكذلك عضوية مجالس القابضة، شركة مواد اإل

 شركات. ةإدارات ولجان مراجعة بعد

األستاذ/  3

سلطان 

 العتيبي

 الرئيس نائب

 للممتلكات

 .واألصول

مدير عام 

مجموعة 

مكارم 

 الفندقية.

 الضيافة في الماجستير درجة على حاصل

  للضيافة  اإلمارات أكاديمية من الفندقية

 و السويسرية، لوزان  جامعة  مع بالشراكة

 من محاسبة تخصص البكالوريوس درجة

 وثالثة بالرياض، سعود الملك جامعة

 .كورنيل جامعة من متخصصة دورات

 المالية مجالي في عاماً  (19) من ألكثر تمتد عملية خبرة

 .والعقاري الفندقي القطاعين في األعمال وقيادة

األستاذ/  4

 أحمد باحارثه

 إدارة مدير

، المحاسبة

 سر وأمين

 .اإلدارة مجلس

رئيس قسم 

 الحسابات.

تخصص حاصل على درجة البكالوريوس 

 .بالرياض سعودمن جامعة الملك محاسبة 

( عامًا في مجال المحاسبة 30خبرة عملية تمتد ألكثر من )

 وقيادة األعمال في القطاع الفندقي.
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 التابعةالشركات  4.5

)فيما عدا  ذات مسؤولية محدودة ةشرك (13)التي تستثمر بها شركة دور للضيافة التابعة واألخرى بلغ عدد الشركات 

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

  على النحو التالي:وذلك العربية السعودية. وتتركز أغراضها في األنشطة الفندقية والعقارية 

 

 التابعة الشركة م

النشاط 

 الرئيسي

سنة 

 التأسيس

 رأس المال

 )ريال(

 المملوكةالمنشأة 

 التابعة للشركة

نسبة 

مساهم

دور ة 

)٪( 

إيرادات إجمالي 

م 2018لعام  ةالشرك

 )ريال(

 77,306,833 %99.44 فندق مكارم أجياد بمكة 165,600,000 م1982 إيواء للفنادق شركة مكة 1

2 
للمناطق  شركة النخيل

 السياحية
 %98.73 قرية مكارم النخيل بجدة 59,250,000 م1992 عقاري – إيواء

36,787,574  

  15,025,750 %97.14 بتبوك هوليداي إنفندق  27,300,000 م1985 إيواء للفنادق شركة تبوك 3

4 
الشركة السعودية 

 للخدمات الفندقية
 70,000,000 م1976 إيواء

فندق قصر الرياض 

 بالرياض
70% 

21,177,324  

5 
 الشركة الوطنية

 )سياحية( للسياحة
 422,000,000 م1989 عقاري – إيواء

عدد من المنشآت 

 بمنطقة عسير
1.65% 

يتم االنتهاء من إعداد لم 

 حساباتها الختامية

6 
المعرفة  شركة مكارم

 للضيافة
 21,400,000 م2012 عقاري

المدينة إنشاء فندق ب

 المنورة
50% 

لم تسجل هذه الشركات 

 التابعة إيرادات بعد

 %95 ــ 100,000 م2015 األمن والسالمة األمني شركة المصدر 7

 %100 ـ 100,000 م2014 والبناءالتشييد  شركة جود العلياء 8

9 
 شركة السواعد

 الكريمة

تقديم خدمات 

 ةالمساند
 %99 - 100,000 م2015

10 
 الشركة السعودية

 )نزل( التراثية ةللضياف
 62,500,000 م2015 إيواء

تحت  –فندق سمحان 

 التصميم
25% 

11 
شركة سفراء اإليواء 

 الفندقية
 100,000 م2018 إيواء

 وشقق ماريوت فندق

 بحي الفندقية ماريوت

 السفارات

100% 

12 
شركة واحة دارة 

 المحدودة
 %100 - 100,000 م2018 إيواء

 تحت التصفية %50 - 1,000,000 م1983 عقاري –فندقي  للفنادق شركة المدينة 13

  نود التنويه إلى أنه ال توجد أدوات دين صادرة ألي من الشركات التابعة أعاله.
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 إفـصـاحــات 4.6

ما فيالتزامًا من الشركة باإلفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية وبيان نتائجها المالية وبكل شفافية، 

 فصاحات:تلك اإللوصف  يلي

 :يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي 

عّدت بالشكل الصحيح. -  أن سجالت الحسابات أ 

ّفذ بفأن نظام الرقابة الداخلية  - عّد على أسس سليمة ون   لية.اعأ 

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

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

 شخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود أل

( من قواعد التسجيل واإلدراج لدى هيئة 45الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )

 .السوق المالية

  الكتتاب أو حقوق أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق ا وأال توجد لدى الشركة أية فئات

 .مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية

  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

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

 ن عن أي راتب أو تعويضالتنفيذييتنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  اتفاقترتيبات أو  ال يوجد أي. 

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

  المكافآت التشجيعية ال توجد أية استثمارات محددة أو احتياطيات مجنبة، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات

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

 سعودي. ( ريال56,480,888م مبلغ )2018ديسمبر  31في  ة كماللموظفين في شركة دور للضياف

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

 .لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها 

 أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية خالل العام  عقوبات أو جزاءاتأية تم فرض لم ي

 .م2018المالي 
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة 4.7

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 بكل شفافية، 

راجعة عمليات الشركة المختلفة حسب خطة المراجعة المعتمدة واالطالع على كافة المستندات والمعامالت وترفع وتقوم كذلك بم

 تقاريرها بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس اإلدارة. 

د مالحظات جوهرية وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية خالل العام برفع تقارير عن نتائج أعمالها وتوصياتها حيث اتضح أنه ال توج

 تستدعي أي إجراءات تصحيحية، وأن ما ورد فيها من مالحظات يتم متابعتها وتالفيها.
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة 4.8

ال توجد أي عقود جديدة كانت الشركة طرفًا فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي 

 عالقة بأي منهم باستثناء ما يلي:  وذأو أي شخص 

جّدد تلقائيًا سنوات  10عقود إدارة وتشغيل مدتها  (أ لمجمع ريزدنس األندلس وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع ت 

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

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

شغيل تقوم الشركة بموجبها بتشغيل تلك المنشآت لقاء نسبة محددة من إجمالي الجدير بالذكر أن تلك العقود هي عقود إدارة وت

 اإليرادات ونسبة محددة من إجمالي ربح التشغيل لكل منشأة. 

ريال خالل العام  (2,757,676)م مقارنة بمبلغ 2018ريال خالل عام  (2,765,107)وقد حصلت الشركة على أتعاب بما مجموعه 

  ارة وتشغيل تلك المنشآت.م لقاء إد2017السابق 

 : األتعابالتالي تفصيل تلك  البيانويوضح 

 م2018 م2017 سنة التعاقد البيان )ريال سعودي(

  659,996   596,826      م1995 مجمع ريزدنس األندلس

  712,824   733,281      م2008 فندق مكارم أم القرى

  292,209   408,945      م2010 مجمع ريزدنس الروضة

  416,934   335,020      م2008 فندق مكارم البيت

  189,477   80,454        م1998 مجمع الجزيرة بدر

  493,667   603,150      م2014 مجمع دور الياسمين

 2,765,107 2,757,676 اإلجمالي 
 

جّدد تلقائيًا سنوات  10وتشغيل مدته عقد إدارة  (ب كبار  أحد)محمد بن إبراهيم الغامدي  لورثة الشيخلفندق مكارم منى والمملوك ي 

م على مبلغ 2018% من رأس مال شركة دور للضيافة، وقد حصلت الشركة خالل عام 5يملك ما نسبته  كانوالذي  (المساهمين

 ريال عبارة عن أتعاب اإلدارة والتشغيل للفندق. (472,176)

 مملوكة)ال العقاري واالستثمار للتنمية الهجرة دار شركة مع م2016 أغسطس 17 بتاريخ تفاهم ذكرتيم للضيافة دور شركة وقعت (ج

 بمشروع جديدين فندقين بتشغيل للضيافة دور شركة بموجبهما تقوم ،والذي يعتبر طرف ذو عالقة( العامة االستثمارات لصندوق

 واالستثمار للتنمية الهجرة دار شركة أن بالذكر الجدير .التشغيلي االفتتاح من تبدأ سنة (15) لمدة المنورة بالمدينة الهجرة دار

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

  علمًا بأن المشروع متوقف اآلن. .الشريف النبوي المسجد غرب جنوب كيلومترات ثالثة بعد على ويقع المدينة،
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من ضمن مساهمي شركة دور للضيافة، فإنه  "شركة عبدالله بن محمد العيسى وأوالده"و أصيلة لالستثمار"شركة "وحيث إن  (د

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

عبدالله  . كما أن كاًل من المهندس عبدالله بن محمد العيسى واألستاذ بدر بن"لالستثمار أصيلةشركة "االدارة( لهما مصلحة مع 

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

  م:2018الشركتين خالل عام 

 االسم

عدد األسهم 

 بداية العام

عدد األسهم 

 التغير نهاية العام

نسبة التملك 

 نهاية العام

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

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

 

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

بن محمد العيسى وعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، تقوم شركة أصيلة  مجلس اإلدارة المهندس/ عبدالله

( في فندق كورت يارد ماريوت المملوك لشركة دور للضيافة لقاء إيجار سنوي 2م 400بموجبه باستئجار مساحة مكتبية قدرها )

 .يتجدد تلقائياً  ( ريال سنويًا ولمدة ثالث سنوات ميالدية400,000قدره )

أعضاء م توقيع اتفاقية بين شركة دور للضيافة والشركة السعودية للضيافة التراثية )نزل( والتي من ضمن 18/6/2015تم بتاريخ  (و

التنفيذي لدور  فهد القاسم وكذلك الرئيسواألستاذ/  فهد الشريف /عضوي مجلس إدارة دور األستاذكل من مجلس إدارتها 

خدمات مساندة وفنية للشركة ( ريال عبارة عن 1,412,408م على مبلغ )2018وقد حصلت الشركة خالل عام ر، الدكتور/ بدر البد

لتطوير أول مشاريعها وهو فندق سمحان التراثي بالدرعية وذلك بهدف االستفادة من الخبرات  )نزل(السعودية للضيافة التراثية 

وقد تم إنهاء االتفاقية وإيقاف الخدمات المرتبطة بها اعتبارًا من شهر  المجال.العريقة التي تمتلكها شركة دور للضيافة في هذا 

 م.2018أكتوبر 
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 31 في تينالمنتهي تينالمالي تينالسن خالل عنها الناتج والرصيدمع األطراف ذات العالقة  المعامالت لغابمب بيان يلي فيماو (ز

 :م2018م و2017، ديسمبر

 

 :  :عالقة ذات أطراف من مستحقأوال 

  
طبيعة 

 المعامالت

 الرصيد مبلغ المعامالت 

 م2017 م2018 م2017 م2018

 شركة مكارم المعرفة

أتعاب فنية 

 وإدارية

 463,521   1,024,330  18,365,582  20,554,162  

  63,129  1,381,480  335,020   416,934  فندق مكارم البيت

    -  876,559    -   490,929  مجمع الياسمين

  480,733  790,858  586,057   182,978  الجزيرة بدر

  225,752  508,673  708,616   712,824  فندق مكارم أم القرى

  266,892  -  260,000     -  فندق مكارم منى

  167,084  326,942  909,234   1,120,852  أخرى

  21,757,752  22,250,094  اإلجمالي

 

 :  :عالقة ذات أطراف إلى مستحقثانيا 

  
طبيعة 

 المعامالت

 الرصيد مبلغ المعامالت 

 م2017 م2018 م2017 م2018

 شركة المدينة للفنادق المحدودة

أتعاب فنية 

 وإدارية

 -     895,959   14,651,496  13,327,063  

    -   18,957,438     -     -  مجمعي الجزيرة والداوودية

  158,331   2,656,756   408,945   308,805  مجمع ريزيدنس الروضة

    -   1,759,008     -   492,377  فندق مكارم منى

  84,084   492,052   519,238   420,375  مجمع المعذر

  1,330,281   775,912   988,023   659,995  مجمع ريزيدنس األندلس

    -   152,679     -   112,131  فندق مكارم الشرفات

  1,786,389     -   385,358     -  مجمع دور الياسمين

  16,686,148  39,445,341 اإلجمالي
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 كبار المساهمين 4.9

من قواعد التسجيل واإلدراج. وعلى أي حال، فقد  45م وفقًا للمادة 2018لم تستلم شركة دور للضيافة أي إشعار بالتملك خالل عام 

 % من رأسمال الشركة:5م ما ال يقل عن 2018امتلك المساهمون التالية أسماؤهم خالل عام 

 

 المساهم

األسهم المملوكة بداية 

 العام

األسهم المملوكة نهاية 

 العام

 نسبة التملك

 نهاية العام

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

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

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

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

 %0 - 5,000,000 محمد بن إبراهيم الغامدي /الشيخورثة 

 

 

 :وأسبابهابيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات  4.10

عدد طلبات الشركة 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب لسجل المساهمين

 إجراءات الشركة م01/01/2018 1

 الجمعية العامة م28/03/2018 2

 الجمعية العامة م29/03/2018 3

 ملف أرباح م02/04/2018 4

 ملف أرباح م27/08/2018 5

 إجراءات الشركة م10/09/2018 6

 الجمعية العامة م11/09/2018 7

 إجراءات الشركة م16/09/2018 8

 

 

 

 


