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السادة / مساهمي شركة دور للضيافة   

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: 

 

تقدم للسادة مساهمي شركة دور للضيافة ملخص تقريرها السنوي عن أعمال وأداء اللجنة عن  يسر لجنة المراجعة أن  

م، وفيما يلي ملخص التقرير. ديسمبر  السنة المالية المنتهية في 

هدف لجنة المراجعة:  

والئحة  التجارة  وزارة  عن  الصادر  الشركات  نظام  في  الواردة  والمسئوليات  المهام  وفق  أعمالها  المراجعة  لجنة  تؤدي 

لجنة  الئحة  ورد في  ما  المتضمنة  الشركة  حوكمة  والئحة  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة 

لمعتمدة بالشركة.  المراجعة ا

وتهدف لجنة المراجعة إلى التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية وتقديم أي توصيات لمجلس اإلدارة  

ال مصالح  ويحمي  الشركة  أغراض  يحقق  بما  وتطويره  النظام  تفعيل  شأنها  عالية من  بكفاءة  والمستثمرين  مساهمين 

المحاسبية   والسياسات  الداخلية  بالرقابة  المتعلقة  مسئولياته  تنفيذ  في  اإلدارة  مجلس  لمساعدة  معقولة،  وتكلفة 

والتقارير المالية ودعم استقاللية وموضوعية المراجعة الداخلية والخارجية.  

تكوين لجنة المراجعة:  

م بناًء على سبتمبر    هـ الموافق  محرم    ( والتي عقدت بتاريخ  شكلت الجمعية العامة غير العادية رقم )

أربعة   مراجعة من  لجنة  الشركة  إدارة  خارج اقتراح مجلس  واثنان مستقالن من  اإلدارة،  منهم من مجلس  اثنان  أعضاء، 

الشركة وهم: 

رئيس اللجنة    )عضو مجلس إدارة مستقل(    األستاذ/  طالل بن عبدالمحسن المالفخ •

عضو اللجنة   )عضو مجلس إدارة غير تنفيذي( األستاذ/ جهاد بن عبدالرحمن القاضي   •

عضو اللجنة )من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية واإلدارية(  األستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس  •

عضو اللجنة  )من خارج المجلس مختص بالشؤون المالية واإلدارية(  األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الدحيم  •

اجتماعات لجنة المراجعة والمهام التي قامت بها:  

( اجتماعات قامت خاللها بالمهام التالية: م )عقدت لجنة المراجعة خالل العام المالي  •

المفحوصة ومتابعة  م وكذلك القوائم المالية الربعية  االطالع على القوائم المالية السنوية المراجعة للعام   •

اإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة مالحظات المراجع الخارجي. 

اإلشراف على مهام المراجعة الداخلية ومتابعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية.  •

مناقشة عروض المراجع الخارجي والتوصية لمجلس اإلدارة باالختيار، واإلشراف على خطة ونطاق عمل المراجع  •

الخارجي والتأكد من استقالليته.  

المعتمدة متابعة   • المراجعة  لجنة  والئحة  الشركات  حوكمة  والئحة  الشركات،  نظام  في  الواردة  المهام  تطبيق 

بالشركة.  



الداخلية كل م، ومتابعة تنفيذها باالطالع على تقارير إدارة المراجعة  اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام   •

ثالثة أشهر. 

م بصورة  متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة بتقارير إدارة المراجعة الداخلية خالل العام   •

  دورية للتأكد من معالجتها في الوقت المناسب.

أحد   • مع  الموقعتين  االتفاقيتين  من  الشركة  موقف  وإيضاح  لمناقشة  الخارجي  الحسابات  مراجع  مع  االجتماع 

الجهات المالية والتي تطعن الشركة في صحتهما.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وتقييم المخاطر في الشركة.  

م،  رة المراجعة الداخلية والمتعلقة بفحص نظام الرقابة الداخلية لعام  ناقشت لجنة المراجعة التقارير التي رفعتها إدا

وقدمت اللجنة توصياتها إلدارة الشركة بغرض معالجة نقاط الضعف ولم تظهر نتائج المراجعة ضعفًا جوهريًا في نظام  

المالية  وإجراءات الرقابة الداخلية، وبناًء على المعطيات التي حصلت عليها اللجنة من إدارة المراجعة الداخلية واإلدارة 

اخلية والمالية  ومراجع الحسابات الخارجي. األمر الذي دعم قناعة لجنة المراجعة بكفاية وفعالية نظم وإجراءات الرقابة الد

النظر عن مدى سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه ال يمكن أن يوفر  في الشركة. علمًا بأن أي نظام رقابة داخلية بغض 

تأكيدًا مطلقًا. 

وأعضاء مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة وفي الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس  

ورؤساء اإلدارة المختصة في الشركة على مساندتهم ودعمهم للجنة إلنجاز مهامها ومتابعتهم لتحقيق أهداف وتطلعات 

م.  مساهمي الشركة، وكذلك لمنسوبي الشركة على أدائهم الجيد خالل 

والله ولي التوفيق 

لجنة المراجعة 





 

 

 

 

 

 

مراجعة حسابات شركة العروض المقدمة من مكاتب مراجعة الحسابات الخارجية ل 

م  2021 للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام الماليدور للضيافة 

 : م2022والربع األول من العام المالي 

 

 

 الشركة م 

1 
محاسبون   Ernest & Youngشركة أرنست ويونغ  

 قانونيون  

 محاسبون قانونيون KPMGشركة كي بي ام جي   2

 

 



(1 )  
 

 تعديل  

 دارة التنفيذيةاإلدارة واإلعضاء مجلس أت  آسياسة مكاف

 

 السياسة المعدلة  السياسة الحالية

 المادة األولى: الغرض 

دة لمكافآت   تهدف هذه السياسة إلى وضع القواعد والمبادئ المحدِّ

في   وذلك  التنفيذيين  وكبار  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

القواعد المنظمة المنصوص عليها في نظام الشركات، والئحة ضوء  

تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  والضوابط  الشركات،  حوكمة 

لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة  

 األساس.

 

 ال تعديل

 المادة الثانية: القواعد والمبادئ المنظمة للمكافآت 

 شركة دور للضيافة هذه السياسة وذلك مراعاًة لما يلي: وضعت 

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. (1

وكبار   (2 اإلدارة  مجلس  أعضاء  حّث  بغرض  المكافآت  م  ُتقدَّ أن 

التنفيذيين على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن  

 ويل. تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الط 

والمهام  (3 الوظيفة،  مستوى  على  بناًء  المكافآت  د  ُتحدَّ أن 

والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات 

 العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. (4

تحديد  (5 في  األخرى  الشركات  ممارسات  االعتبار  في  األخذ 

ر   ُمبرَّ غير  ارتفاع  من  ذلك  عن  ينشأ  قد  ما  تفادي  مع  المكافآت، 

 للمكافآت والتعويضات. 

عليها   (6 والمحافظة  المهنية  الكفاءات  استقطاب  تستهدف  أن 

 وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها. 

أن ُتعّد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات   (7

 الجديدة.

رت بناًء    حاالت إيقاف صرف المكافأة (8 ن أنها تقرَّ أو استردادها إذا َتبيَّ

على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو كبار 

التنفيذيين؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على  

 مكافآت غير مستحقة. 

 

 

 ال تعديل



(2 )  
 

 السياسة المعدلة  السياسة الحالية

المادة الثالثة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  

 المنبثقة

مجلس   (1 في  عضويته  مقابل  اإلدارة  مجلس  عضو  يستحق 

 %( من صافي الربح وبحد أقصى10بما ال يزيد على )اإلدارة  

( مبلغ  عضو،200,000قدرها  لكل  ريال  خصم    (  بعد  وذلك 

األساس  الشركة  نظام  في  عليها  المنصوص  االحتياطيات 

تطبيقًا   العامة  الجمعية  رها  ُتقرِّ قد  التي  أو  لشروطها،  وفقًا 

كام نظام الشركات ونظام الشركة األساس، وذلك أيضًا  ألح

( تعادل  للمساهمين  أولى  دفعة  توزيع  رأس  5بعد  من   )%

 المال المدفوع. 

يستحق عضو مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل   (2

( بمبلغ  َيحُضره،  3,000حضور  اجتماع  كل  عن  عضو  لكل  ريال   )

الس مصاريف  الشركة  تحّمل  إلى  ل  باإلضافة  والتنقُّ واإلقامة  فر 

عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة  

مدينة  خارج  المنعقدة  اللجان  أو  المجلس  اجتماعات  ألحد  عنه 

 سكنه. 

أخرى   (3 مكافآت  اعتماد  اإلدارة  لمجلس  أو    –يجوز  دوري  بشكل 

 ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.  –سنوي 

أعضا (4 على  يستحق  يزيد  ال  بما  سنوية  مكافأة  المنبثقة  اللجان  ء 

( اللجنة من موظفي  100,000مبلغ  يكون عضو  أال  ريال، على   )

 الشركة. 

في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس   (5

اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال  

 الجهة المختصة.  سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها

وبدالت  (6 مكافآت  من  ُصرف  ما  باسترداد  المطالبة  للشركة  يحق 

 وذلك في أيٍّ من الحاالت اآلتية:

أو   .أ التزوير  أو  واألمانة  بالشرف  مخل  عمل  العضو  ارتكاب 

 مخالفة األنظمة. 

 إخالله في التزامه بمسؤولياته ومهامه وواجباته.  .ب

التغي  .ج بسبب  الجمعية  من  بقرار  العضوية  ثالثة  إنهاء  عن  ب 

اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع َيقبُله  

 مجلس اإلدارة.

 

 

 

مقابل   (1 اإلدارة  مجلس  عضو  يستحق 

مبلغا  اإلدارة  مجلس  في  عضويته 

على   يزيد  ال  بما  ( 200.000)مقطوعا 

وذلك  عضو،  لكل  للضوابط    ريال  وفقا 

 التي تضعها الجهات المختصة. 

 

 

 

 

 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 باقي المادة بال تعديل 



(3 )  
 

 السياسة المعدلة  السياسة الحالية

 المادة الرابعة: سياسة مكافآت كبار التنفيذيين

اإلدارة   مجلس  د  المكافآت    –ُيحدِّ لجنة  من  توصية  على  بناًء 

مراعاة القواعد  مكافآت كبار التنفيذيين في الشركة مع    –والترشيحات  

والمبادئ المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه السياسة، حيث  

كبار   من  شخص  لكل  السنوي  األداء  بمؤشرات  مكافآتهم  ترتبط 

 التنفيذيين على حده.

 

 التعديل

 المادة الخامسة: النفاذ 

تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة  (1

 مسؤولية تطبيقها على مجلس اإلدارة. العادية وتقع 

 

 –من خالل لجنة المكافآت والترشيحات    –يقوم مجلس اإلدارة   (2

مالءمتها   من  للتأكد  دوري  بشكل  المكافآت  معايير  بمراجعة 

للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة 

الالزمة  والمؤهالت  والمهارات  االستراتيجية  الشركة   وأهداف 

لتحقيقها والتوصية للجمعية العامة بخصوص التغييرات المقترحة 

 على هذه السياسة. 

 

السياسة   (1 محل  السياسة  هذه  تحل 

من الجمعية العامة السابقة المتعمدة  

  م 2017أبريل    20بتاريخ  للمساهمين  

من  إقرارها  تاريخ  من  نافذة  وتكون 

وتقع  العادية،  العامة  الجمعية 

 مسؤولية تطبيقها على مجلس اإلدارة.

 

 ال تعديل  (2

 



)1 (  
 

 دارة التنفيذيةاإلدارة واإلعضاء مجلس أت آسياسة مكاف

 الية

 المادة األولى: الغرض 
دة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة   تهدف هذه السياسة إلى وضع القواعد والمبادئ المحدِّ

في   عليها  المنصوص  المنظمة  القواعد  ضوء  في  وذلك  التنفيذيين  حوكمة  وكبار  والئحة  الشركات،  نظام 
المساهمة   بالشركات  الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  والضوابط  الشركات، 

 المدرجة، ونظام الشركة األساس. 

 المادة الثانية: القواعد والمبادئ المنظمة للمكافآت 
 وضعت شركة دور للضيافة هذه السياسة وذلك مراعاًة لما يلي: 

 انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها. )1

التنفيذيين على إنجاح الشركة وتنميتها على   )2 م المكافآت بغرض حّث أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  ُتقدَّ أن 
 المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل. 

الوظيفة،   )3 بناًء على مستوى  المكافآت  د  ُتحدَّ والمؤهالت  أن  بشاغلها،  المنوطة  والمهام والمسؤوليات 
 العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 

 انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. )4

األخذ في االعتبار ممارسات الشركات األخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من   )5
 ر للمكافآت والتعويضات. ارتفاع غير ُمبرَّ 

 أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.  )6

 أن ُتعّد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.  )7

رت بناًء على   )8 ن أنها تقرَّ معلومات غير دقيقة قدمها عضو  حاالت إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا َتبيَّ
في مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين؛ وذلك لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير  

 مستحقة. 

 المادة الثالثة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة 
) 200.000بما ال يزيد على (يستحق عضو مجلس اإلدارة مقابل عضويته في مجلس اإلدارة مبلغا مقطوعا   )1

 ريال لكل عضو، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.  

) ريال لكل عضو عن  3,000يستحق عضو مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور بمبلغ ( )2
ل عند   حضور أي عضو من  كل اجتماع َيحُضره، باإلضافة إلى تحّمل الشركة مصاريف السفر واإلقامة والتنقُّ

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

ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء   –بشكل دوري أو سنوي    –يجوز لمجلس اإلدارة اعتماد مكافآت أخرى   )3
 اللجان المنبثقة عنه. 

) ريال، على أال يكون عضو  100,000نوية بما ال يزيد على مبلغ (يستحق أعضاء اللجان المنبثقة مكافأة س )4
 اللجنة من موظفي الشركة. 



)2 (  
 

في جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية   )5
 مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويًا، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة. 

 المطالبة باسترداد ما ُصرف من مكافآت وبدالت وذلك في أيٍّ من الحاالت اآلتية:  يحق للشركة )6

 ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف واألمانة أو التزوير أو مخالفة األنظمة.  .أ

 إخالله في التزامه بمسؤولياته ومهامه وواجباته.  .ب

إنهاء العضوية بقرار من الجمعية بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر   .ج
 مشروع َيقبُله مجلس اإلدارة.

 المادة الرابعة: سياسة مكافآت كبار التنفيذيين
د مجلس اإلدارة   التنفيذيين في الشركة مكافآت كبار    –بناًء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات    –ُيحدِّ

ترتبط مكافآتهم   السياسة، حيث  الثانية من هذه  مع مراعاة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المادة 
 بمؤشرات األداء السنوي لكل شخص من كبار التنفيذيين على حده.

 المادة الخامسة: النفاذ 
العا )1 الجمعية  المتعمدة من  السابقة  السياسة  السياسة محل  بتاريخ  تحل هذه  للمساهمين  أبريل   20مة 

م وتكون نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية، وتقع مسؤولية تطبيقها على مجلس  2017
 اإلدارة. 

بمراجعة معايير المكافآت بشكل دوري    –من خالل لجنة المكافآت والترشيحات    –يقوم مجلس اإلدارة   )2
طرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة وأهداف الشركة للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد ت

التغييرات   بخصوص  العامة  للجمعية  والتوصية  لتحقيقها  الالزمة  والمؤهالت  والمهارات  االستراتيجية 
 المقترحة على هذه السياسة.





 

 منافسة عضو المجلس معايير  سياسة
 نشطتهاأحد أأو  الشركة  ألعمال  

 
 المادة األولى: الغرض 

المعايير التي  ضوابط منافسة الشركة من قبل عضو مجلس االدارة، و  وضعإلى    السياسةتهدف هذه  
مجلس   عليها  مجلس  اإلدارة  يعتمد  عضو  منافسة  من  التحقق  ألعمال  في  أو الشركة  اإلدارة 

 فروع النشاط الذي تزاوله. أحد منافستها في 
 

 المادة الثانية: ضوابط المنافسة 
في حالة تعرض عضو مجلس اإلدارة إلى منافسة الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله فيجب  

 مراعاة ما يلي:  

في    اإلبالغ  هذا  وإثبات   ممارستها،   في   يرغب  التي   المنافسةألعمال  بااإلدارة    مجلس  إبالغ .1
 .اإلدارة مجلس اجتماع محضر

  هذا الشأن   في  يصدر  الذي  القرار  على   التصويت  في  المصلحة  صاحب  العضو  اشتراك  عدم .2
 .المساهمين وجمعياتاإلدارة  في مجلس

المنافسة  ألعمال  با  انعقادها  عند  العادية   العامة  الجمعية  بإبالغاإلدارة    مجلس  رئيس  يامق .3
يزاولها   المجلس  عضو   منافسة  مناإلدارة    مجلس   تحقق  بعد  وذلك   المجلس،   عضو   التي 

المنصوص   وفق  ه تزاول  الذي  النشاط  فروعأحد    في   منافستهاأو    الشركةألعمال   المعايير 
 عليها في هذه السياسة. 

ألعمال  بممارسة ا  للعضو  يسمح  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  من  ترخيص   على  الحصول  .4
 .المنافسة

 معايير المنافسة : الثالثةالمادة 
 فروعأحد  في منافستهاأو  الشركة منافسة شأن من عمل أي في االشتراك مفهوم في يدخل

 :يلي ما تزاوله الذي النشاط

 أو   ألسهم  مؤثرة  نسبة  تملكأو    فردية  مؤسسةأو    لشركةاإلدارة    مجلس  عضو  تأسيس .1
 .مجموعتها أو  الشركة نشاط نوع من نشاطاً  تزاول أخرى،  منشأةأو  شركة في حصص

إدارة   توليأو    مجموعتها، أو    للشركة  منافسة  منشأةأو    شركة  إدارة  مجلس  عضوية  قبول .2
 .الشركة تابعي عدا فيما شكلها، كان أياً  منافسة شركةأو  منافسة  فردية مؤسسة

  منشأة أو    لشركة  مستترة،أو    كانت  ظاهرة  حكمها،  في  ماأو    تجارية  وكالة  على  العضو  صولح .3
 .مجموعتهاأو  للشركة  منافسة أخرى
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ا .4 المنافسة التي يقوم بها عضو مجلس  ألعمال  يتولى المجلس التحقق بشكل سنوي من 
 . حكام هذه السياسةألاالدارة، وفقا 

 : مراجعة السياسةالرابعةالمادة 
الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع األنظمة واللوائح تخضع هذه السياسة للمراجعة  

 ذات العالقة ووفق ما يراه المجلس، وال يجوز إجراء أي تعديل عليها إال بتوصية من مجلس اإلدارة.
 

 : النفاذ الخامسةالمادة 
الموقع االلكتروني وتنشر في  ،  العادية  الجمعية العامةمن  نافذة من تاريخ إقرارها    السياسةتكون  

 للشركة. 
 






