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 دور للضيافــة هــي شــركة مســاهمة عامــة متخصصــة فــي مجــال الضيافــة
 فــي المملكــة العربيــة الســعودية. تأسســت عــام 1976، وتعمــل منــذ أربعــة
 عقــود علــى تطويــر وتشــغيل الفنــادق والمجتمعــات الســكنية فــي جميــع أنحــاء
 المملكــة العربيــة الســعودية، وتضــم محفظتهــا 32 منشــأًة تتنــوع بيــن منشــآت
 فندقيــة ومجمعــات ســكنية، باإلضافــة إلــى 15 منشــأة جديــدة قيــد التطويــر

والتصميــم فــي جميــع أنحــاء المملكــة

بدايتنا



أعمالنا

التطوير الفندقي والعقاري

إدارة المرافق والمجمعات السكنية

التشغيل الفندقي

 بخبرتنا وتخصصنا انطلقنا بثبات والتزام نطور مشاريع الضيافة في
 المملكة ونطوع امكانياتنا وفهمنا العميق للضيافة الشاملة لبناء

محفظة استراتيجية من الفنادق والمجمعات السكنية

 نقدم في دور للضيافة حلول احترافية في إدارة المرافق
والمجمعات السكنية تشمل خدمات الصيانة واألمن مع

التركيز على مفهوم الضيافة الشاملة

 أسسنا في دور إدارة التشغيل الفندقي لتقديم خدماتها للمنشآت
 المملوكة والغير المملوكة لنا وابتكرنا العالمة الفندقية مكارم
 المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن، وكونا شراكات متينة مع

 أفضل مشغلي الفنادق العالمية مثل ماريوت العالمية، ومجموعة
IHG فنادق انتركونتيننتال
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نـظـرة عامـة على الـعالمة التجارية
فكرة العالمة

نسعى جاهدين من أجل تكوين “التركيبة المثالية

أساس العالمة

 أن نكون بمثابة النموذج المثالي في المملكة العربية
 السعودية وخارجها في تطوير قطاع الضيافة بنجاح
 ومسؤولية من أجل تقديم خدمات ضيافة متفوقة

ومرموقة

قيم العالمة

جذب وإقامة الشراكات هو أكسجين أعمالنا

 بذل جهود جبارة ودؤوبة لتحسين شراكاتنا من أجل تكوين “التركيبة المثالية

نجاهد أنفسنا دومًا ونلح على شركائنا باستمرار من أجل تقديم أعلى المعايير

العمل بسرعة وذكاء وانتهاج التفكير اإلبداعي

االستفادة القصوى من خبراتنا الراسخة في أي فرصة

الـمـثـالـيــةالـتـركـيـبــة
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عالماتنا التجارية

عالمات دور

شركــاء دور
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أبــهــا
شقق فندقية

دارة للشقق الفندقية - العرين
دارة للشقق الفندقية - الشفاء

تــبـــوك
فنـادق
فندق هوليداي إن تبوك
 فندق وأجنحة هوليداي إن تبوك

يــنــبــع
فنـادق
فندق ينبع كورت يارد وريزيدنس إن

األحساء
فنـادق

فندق وأجنحة هوليداي إن األحساء 

هذه الممتلكات والمشاريع تحت إدارة شركة نزل شدا التابعة لشركة دور للضيافة) شقق فندقيةمجمعات سكنيةمشاريع تحت التطوير

محفظتنا

الفنادق

المدينة المنّورة
فنـادق

فندق مكارم األوقاف

الجـبـيـل
فنـادق

 فندق وأجنحة هوليداي إن الجبيل

 مجمعات سكنية 
مجمع دور الياسمين
مجمع دور الروضة
مجمع دور األندلس

شقق فندقية
دارة للشقق الفندقية - الحمراء
دارة للشقق الفندقية - السالم
دارة للشقق الفندقية - قريش
دارة للشقق الفندقية - حراء
دارة للشقق الفندقية - الكورنيش كينيج أفنيو

مكة المكرمة
فنـادق
فندق مكارم أجياد مكة
فندق مكارم أم القرى
فندق مكارم البيت
فندق مكارم منى
فندق مكارم الشرفات

جـــدة
فنـادق
قرية مكارم النخيل

فندق شدا الشاطئ
فندق شدا سالمة
فندق جدة كورت يارد وريزيدنس إن
فندق شدا - الخالدية
فندق شدا - التحلية

الريــاض
فنـادق

فندق ماريوت الرياض
شقق ماريوت الفندقية
فندق كورت يارد الرياض

فندق ماريوت مطار الرياض
فندق كراون بالزا قصر الرياض
فندق ماريوت حي السفارات

شقق ماريوت الفندقية حي السفارات

شقق فندقية
دارة للشقق الفندقية - الريان

دارة للشقق الفندقية - قرطبة

 مجمعات سكنية 
داراق 6

داراق الهدا
فلل وشقق داراق
 مجمع دور الوادي
مجمع دور الشرق

مجمع دور بدر
مجمع دور المعذر
مجمع  دور طويق

أول بالزا
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9
مـــدن

1
 مركزًا  تجاريًا

75
محل تجاريًا

1600
موظفًا

2,061
غرف وأجنحة قيد التطوير

3,862
غرف وأجنحة قيد التشغيل

14
مشروًعا قيد التطوير

نبذة عن دور

16
فــنــدًقـــا

33
مشروًعا قيد التشغيل  

1,686
وحدة سكنية قيد التشغيل

9
مجمعات سكنية

103
وحدة سكنية قيد التطوير
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صورة من البهو الرئيسي الجديد لفندق مكارم أجياد
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 مفهوم فريد من نوعه المل
 للضيافة الروحانية المتخصصة

في السياحة الدينية
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تقع في مدينتي
 مكة المكرمة

والمدينة المنورة

 تجمع بين الضيافة
 السعودية األصيلة
والمعايير الدولية

 توفر وسائل
 الراحة والخدمات

 المصممة خصيًصا
 لتلبية جميع

 احتياجات الحجاج
والمعتمرين

 تسعى لتقديم
 خدمات مميزة من
 أجل راحة ضيوف
 الرحمن لتركيزهم

 على رحلتهم
الروحانية

تعمل تحت شعار
 ”رحلتي

 وهي مجموعة من
 القيم التي تحدد

 ثقافة الخدمة التي
يقدمها موظفينا

فنادق مكارم ومميزاتها
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 ةةننسس  3355++
 حاجنلا نم

11,,441155 
 ةفرغ

 ةةييللححمم
 ةليصأ ةيدوعس ةفايض ةمالع

1100,,000000 
 2028 لولحب ةفرغ
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 اًماع 35 نم رثكأ
 زيمتلاو حاجنلا نم

 عم اًمامت ىشامتت
 2030 ةيؤر

 ةلهؤم قرف
 ةينافتمو

 +150 ةمظنألا ثدحأ
 رفس كيرش

 يملاع

 ةفايض ةمالع
 ةدئار ةيدوعس
 زئاوج ىلع ةزئاح

 اضرل ةيلاع تاجرد
 ءالزنلا

 تامدخل مرك
 ةرمعلا
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رحلة الضيوف مع
مكارم
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 في فنادق مكارم، تم تصميم رحلة الضيف بجميع تفاصيلها من أجل أن نساعد ضيوفنا خالل
 رحلتهم الروحانية بأكملها، ونثري تلك الرحلة من خالل لمسات جميلة وشخصية ومدروسة في
 كل خطوة يخطونها. بهذه الطريقة، نتعدى أكثر بكثير من مجرد مكان للنوم! ونصبح رفيق الرحلة

.والمرشد الحقيقي، ونلعب دور ال يقدر بثمن في حياة ضيوفنا

 ةئفلا ةدايقو كدعو قيقحتل ة+*بك را%فأ 9

 ةماقإلا ةرمتسملا ةكراشملا جور@4ا / ةرداغملا لي6;:لا / لوصولا ز456ا / رايتخالا كاردإلا / *(ولا ءانب

 :1 مقر ةجا#"ا
 67او ل2ش0 ةفلتخم ة(رجت ميدقت

 :2 مقر ةجا#"ا
 ةلحرلا لاوط قيفر / دشرم

 براجت :3 مقر ةجا#"ا
ت ال ةيئانFتسا

ُ
KLMN 

 :4 مقر ةجا#"ا
 STلت ضورعو تامدخ ميدقت
 ةرسألا تاجايتحا

 :5 مقر ةجا#"ا
 لوصأ فاش`كا نم فيضلا نZكمت
 ھميقو مالسإلا

 ةيص@N رفس ةمدخ
 ةيص-Hلا  ةرمعلاو CD,ا براجت قيثوتب فويضلل حمس4 23لا تامد-,او تاودألا %$فوت•

 !ةمئاد تاRركذ قلخو مLM ةصا-,ا
 فويضلا فرغ 23 مالقألاو تال+*ا '&فوت–
 قدنفلل عNاتلا ايادMلا رجتم لالخ نم نمثلا ةعوفدم تارا?ذتو ةيناجم تارا?ذت ميدقت–
 مcdراجت ةكراشم سانلل نكمي ثيح ن[رمتعملاو جا+XYل ةنودم ءاشUإ–
 مامأ نوqت نأ لمتm*ا نم( قدنفلا 23 فويضلل روص طاقتلال روصم راجئfسا–

 )ةمركملا ةكم 23 ةيسtئرلا ة[رثألا ملاعملا تايفلخ
 اMلقنو براجتلاو صصقلا هذ| ميدقتل  يفzm / '&بخ عم ةكارش–

 ا|'&غو حئاصنلاو تاسابتقالا àÉع يوتحي لÑÖملا ÇÉإ ا|ذخأل مcdراجتل "صXÅم" ءاشUإ
  قحال تقو 23 ا|وركذتسèو اédوأرقيل ة'&غصلا "تافاضإلا" نم

 راطملا قدنف *Q لوصولا ليP;6 ةمدخ

 ةيلمع ءارجإ فويضلل نكمي ثيح ،نكمأ ام راطملا 23 قدانفلا لوخدلا لي+fìل كشك ءاشUإ•
òì+رس لوخد ليèقدنفلل اولصي نأ لبق قدنفلل ةع. 

 مرõmا ÇÉإ ةرشابم وأ قدنفلا ÇÉإ مMلقنو مMفرغ مMميلسfب موقن ،فويضلا لابقتسا درجمب–
 . مراqم ةمالع لمحت ةرايس 23

 مMفرغ 23 ةرشابم مúdعتمأ ميلسfب مق ،ن&تلاõmا اتل? 23و–

 قباطلا ÇÉإ مûdMجوتو مMفرغ ÇÉإ ةرشابم با|ذلا مùdكمي ،قدنفلا ÇÉإ فويضلا لوصو دنع–
 .)قئاسلا هرطخي امك( مسالاب اًضيأ مcd بحري يذلاو بوانملا لماعلا بناج نم

 لوصولا لبق ةلحرلاب يفXرعP جمانرب

 :àÉع لمتشò §£لا فويضلل "ةي'&ضحتلا تاودألا ةمزح" لاسرإ متي ،ز+õYا درجمب•

الثم ويديف( ¶õYاو ةرمعلا رئاعشل تامولعم ةعجارم–
ً

( 
 ةح'©قملا ةيضا[رلا ن[رامتلاو ي®اذغلا ماظنلا لوح حئاصنلا ميدقت–

 .،،¨õإ سقطلاو ھمزح بجي ام لوح حئاصن–

 اMمدختساو( ةنيدملاو ةكم 23 كدوجو ءانثأ اd≠د|اشم بجي §£لا ءايشألا àÉع ةماع ةرظن–
 )ىرخألا مراqم تامدخو تاجتنم ق[وسfل ةصرفك

 .باذج لqشN ن&ف[رشلا ن&مرõmا نع ةصصخم تاروشورب ميدقت–

 ماعلا ريدملا نم §≥±Å∞ بيحرت باطخ–
 ةجاõmا بسح رخآو تقو ن&ب ةيف[رعتلا ةمزõmا هذ| مدق•

 bcمتمو دئار "ةفاوط" بتكم

 :فويضلل ةيلاتلا تامدõÅاو تاجتنملا مدقي يذلاو ،قدنف ل? ة|در 23 "ةفاوط" بتكم ءاشUإ•
 ھلعفت نأ بجي ام كل ∑∂و[و ،مرõmا لوح ةلوج 23 كذخأيل §≥±à3 ∞Åحم ليلد–

 ملاعملا لوح ةفاضملا ةميقلا تاذو مامت|الل ة'&ثملا عطقلا نم '&ثكلا مدق[و ھلوقتو
 .¨õإ قئاقõmاو تاداعلاو ةيحايسلا

ت–
ُ

 Ç3اعلا '&بعتلاو ةفرعملاب عتمتي ليلد لالخ نم ةددعتم تاغلب ةمدõÅا هذ| مدق
 .ةالصلا دا+∫و ةحبسو ةلظمو مراqم ةمالع لمحت §£لا لاعنلا لثم ةديفم ةيناجم تارا?ذت–

 "رمتسملا رفسلل"  ةديفم ةيفرعم ةمزح

 :لثم ءايشأ كلذ 23 امب ةرمتسملا مd≠الحرل ةديفم تاودأ ةعومجمب فويضلا د[وزت•
 .ةيساسألا ةيلوألا فاعسإلا ةبيقح–
 ةاشرفو ةيناطبلاو براو+õاو ةشعنملا فشانملاو مونلا ةعنقأ( ةرئاطلا ةمزح–

 )نانسألا نو+ºمو

 را?ذأو ةيعدأ بtتك–
 .)¨õإ ةيلسملا زاغلألاو ن[ولتلا لثم( لافطألا ةطشUأ بتك–

 لافطألا ھيفghل يدان لضفأ

 يدان ءاشUإ لالخ نم ،ةالصلل م|ءابآ ءادأ ءانثأ مMميلعòو لافطألا نع ھيف'©لل ةصاخ اًدوMج لذب•
"M-Kids" )م 23 ن&ميقملا لافطألل )ةناضح رودو باعلأ ةفرغ يأqمرا: 

 .لافطألا عم فطلب لماعتلل تال|ؤم تاي∆رم فيظوت–
 ةيعادبإلا لوصفلاو تاقباسملاو ÑÖكلا نع ثحبلا لثم ةيميلعتلا ةطشUألا ةفاضتسا–

 .¨õإ مسرلاو كيما'&سلا àÉع مسرلا لثم
 س…ت تالواطو سكوب سك«و نشtتسالب دوجو–

 ىرخألا ھيف'©لا تارايخو لابõmا طنو ن[ولتلا بتك
  ياف ياولا ةكبشل يUا+*ا لوصولا نم ىرخأ ةقيقد àÉ 30ع لافطألا لصحي

 !ةمnلم ةبتكمو lmقم

 ياشلا/ةوMقلا ميدقتو يمالسإلا ثا'©لاو بدألل ةبتكمل قدنف ل? لخاد ةحاسم صيصخت•
 :à3ي امب قلعتت تالجمو اًبتك مضي

 خ[راتلاو ةفاقثلاو نفلاو ةراضõmاو يمالسإلا بدألا–

 ةنيدملاو ةكم ملاعم–
 ةرمعلاو ¶õYا تالجم–

 لاثملا ليœس àÉع( ًاديدج ًانومضم ًامئاد نمضتي ثيح ،كلذك ايكيمانيد ناqملا نوqي نأ نكم[و•
 .)¨õإ مرõmا "مامت|الل '&ثملا " 23ارغوتوفلا ر[وصتلا" نم ضرعمو "§—نلا ةايح" لوح ضرعم

 مزمز ءامو رمتلا ميدقت بجي•

 bcمتم ءالو جمانرب

 طاقنو تاقباسمو ةيناجم ضورعو طقف ءاضعألل ةباذج ايازم عم ءالو جمانرب ر[وطت•
 .¨õإ اMلادبfسا نكمي

 ملاعلا ءاحنأ عيمج نم ةلصلا تاذ تا?رشلا عم ةكارش ةماقإ•
 ىرخألا ايازملاو
 .ة[و+õا تالحرلا ءالو جمانرب نم طاقن–
الو طاقن–

ْ
 .ىرخألا قدنفلا عم ةك'©شملا ةيقدنفلا تاماقإلاو مراqم / رود عم ةكارشلاب ء

 ھيف'©لا / ةئزجتلاب عيبلا مئاسق–
 كلذ ÇÉإ امو ... راطملا ةلاص ÇÉإ لوخدلا–

 لالخ نم تاقالعلا ءان∆و قدنفلا زواجتي ام ÇÉإ ة∆رجتلا عيسوت متي ،تآفاqم درجم نم '‘كأ•
 .¨õإ ةرمتسملا حئاصنلاو تامولعملا ميدقت

 ةلوMسN ا|داد'©ساو ل[وحتلل لباق ايازملا لعج•

 ةXراجتلا ةمالعلا ءانبل ةيملاع ةلمح

 رمتسم لqشN ة[راجتلا ةمالعلا ءانœب ماÖ©لالاو '&بك لqشN ق[وسfلا دراوم 23 رامثfسالا ةدا[ز•
 ق[وسfلا لالخ نم

طيسN اًموMفم قلخ•
ً

 ¶õYا فرعò §£لا ة[راجتلا ةمالعلا" ھنأ àÉع مراqم ز'÷ي ةلمXmل اًباذجو ا
اديج ةرمعلاو

ً
 "اúdفرعم àÉع كدعاسòو ،

 )ايÖ&لام لثم( ن&ملسملا نم ةيلاع ةبسU اcd §£لا نادلبلا àÉع Ö&ك'©لا•
 :ةددعتملا تاونقلا / مالعإلا لئاسو '÷ع ةلمõmا ذيفنت•

 راطملل ةينالعإ تاحول–
 تارئاطلا ن©م àÉع تالجم–
 ةينو[زفيلتلا تانالعإلا–
 ةدوجوملا فويضلا تانايب ةدعاقل رشابملا ق[وسfلا–

 ليمعلا ةلحر :مرا"م

 ليمعلا ا01 رمي -,لا ةيساسألا ةلحرلا

 لما'لاب ةصصختملاو ةدئارلا ةيقدنفلا ة8راجتلا ةمالعلا نو'ت نأ -,إ مرا'م حمطت ة<راجتلا انتمالع ةيجيتا45سا
 ... ن8رمتعملاو جاLMNا تاجايتحا ةيبلتل

 ھيمس_ امو تام̂ا[لالا ضعZ كانX ،ة8راجتلا ةمالعلا ةركف ذيفنتلو كلذب مايقلل
 .ةيجيتاe[سإلا تارورضلاب

 :رصLoا ال لاثملا ليlس -kع لمشfg hو

 لyg z ء̂الwلا ةvرجت نأ tuعs ال اذXو .مرا'م تاreخ دحأ مرا'م تاجرخم لثمت :ةقس)م ة$رجت•
 "ةكe[شملا ̂ةÅمملا تاظ�oلا" لالخ نم قاسhالا ضعZ ھب دصقُي ھنكلو ،ةقباطتم قدنف

 -kع لوص�oل -Üسh وأ ة8راجتلا ةمالعلاب تاzرشلا نم ديدعلا متÉÑ امدنع :ة$رجتلا ةرادإ•
 :kgي ام قيقحتل ةلداعملا بلق yg سèياقملاو تايلمعلاو صاåçألا عضت اâÑإف ،ةدئار ةنا'م

 اöعبôتو اXذيفنتو فيضلا ةvرجت ف8رعتل  صصخم لوؤسم نÅيعh وأ صيصخت–
 فيضلا ة$رجت ريدم ھتفصب قدانفلا ةفاre zع

 .صتخم يق8وسh لاصتا ريدم كانX نو'ي ،õuق8وسôلا لاصتالا عم لثملاvو–

 لضفأ لدابتل قدانفلا ءاردم نÅب ةرركتملا تاعامتجالا كلذ yg امب ةمظنألا ءاش_إ–
 .ةيجاودزالا بنجتو تاسرامملا

 ygاص"و  ةLçreاو تاروصتلاو g£ولا  :يطغu h°لا ة8راجتلا ةمالعلا عبôت تايلآ عضو–
 .نÅيساسألا اÑ™سفانمو مرا'م نم ل'ل )NPS( ءادألا تاجرد

 ر8وطتل ةليسو ر8وطت بجي ،اًب8رقت را'فألا عيمج ≠¨_ نÅسفانملل نكمي ھنأل اًرظن–
امود فيضلا ةvرجت تانèسحتو تارا'تبالا

ً
 صاخ روحم ل'ش -kع نو'ي،اöقيبطتو 

 .تارا'تبالا لاجمب

 نمؤن

 لIشG انفويض تاجايتحا عقوتو م6فل لل1 الب /.س, نأ بجي ھنأب•
امئاد رKLم

ً
. 

اعسو رخدن الأ بجي•
ً

اد6جو 
ً

 XY سZةنيدملاو ةكم" ة\رجت ميدقت لي" 
 .انفويضل ةيقيقabا

 ثادحألاو فقاوملا لالغتسال ةديدج قرط نع ًامئاد ثحبن نأ بجي•

 .ةدعاسملا ميدقت لجأ نم انفويض ة\رجت XY ةئشانلا
 تقولا سفن XY اننكلو انفويض مامأ ءاvwخك انسفنأ ىرن نأ بجي•

 .كلذل اًقفو فرصتن نأو ن{عضاوتملا ءاقفرلا ةباثمب نوIن نأ بجي

 دجاوتن

 45ك12لا .-ع انفويض ةدعاسمل
 ةيناحورلا م>فاد;أ قيقحتل

 ةAراجتلا ةمالعلا ةركف

BسCD اًمئاد 

 ل+ *( كتدعاسمل
 *( ا2وطخت ةوطخ
 كتلحر

 ليمعلل ةيساسألا ةسمBCا تاجايتحالا

 ةيديلقت vwتعáو ةلممو مامتÜالل ةw{ثم w{غ قوسلا XY ةدوجوملا جذامنلا :قايسلا

 UVاو لRشP ةفلتخم ة$رجت ميدقت :1 مقر ةجاHIا

 .ةرم لوأل ا6ل ن{مداقلل اميس ال ،ةدقعمو ةبعص ةرمعلاو aâäا ةلحر :قايسلا

 ةلحرلا لاوط قيفر / دشرم ميدقت :2 مقر ةجاHIا

 ن{فéرشلا ن{مرabا ةراéزل تاونسل نورخدéو نوططخéُو سانلا ملحي :قايسلا

ت ال ةيئانbتسا براجت ميدقت :3 مقر ةجاHIا
ُ

efgh 

 ةيلئاع تاعومجم XY ةنيدملاو ةكم /îإ سانلا رفاسí :قايسلا

 ةرسألا تاجايتحا noلت ضورعو تامدخ ميدقت :4 مقر ةجاHIا

 ةيماس ةيناميإ ةيناحور ةياغل نوIي ةنيدملاو ةكم /îإ مودقلا :قايسلا

 ھميقو مالسإلا لوصأ فاش)كا نم فيضلا نrكمت :5 مقر ةجاHIا

 / رايتخالا ةرمتسملا ةكراشملا جورGHا / ةرداغملا
 زGNOا

 / لوصولا
 ليSTOلا

 / \]ولا ءانب ةماقإلا
 كاردإلا

 تانالعإلا•
 ةماعلا تاقالعلا•
 g£امتجالا لصاوتلا لئاسو•
 رشابملا ق8وسôلا•
 ةيحايسلا تالحرلا u∞ظنم•
 ن8رخآلا ءاzرشلا•
 ضراعملا•
 ةيلo¥او ةيملاعلا ثادحألا•
 ءالولا جمانرب•
•… 

 تنe[نإلاب لاصتالا•
 لاصتالا زكرم•
•Zل'ش åçπ∫u 
 ءاzرشلا عقاوم•
 رفسلا ءالكو•
 يzذلا فتاöلا تاقيبطت•
•… 

 راطملا•
 لقنلا•
 ةXدرلا / لابقتسالا•
•… 

 ةXدرلا / لابقتسالا•
 ةماقإلا•
 ءادغلا•
 ھيفe[لا لئاسو•
 لقنلا•
 ةطش_ألا / ثادحألا•
•… 

•yg قدنفلا 
•yg ةنيدملاو ةكم 
•yg رعلا ةكلمملاvةيدوعسلا ةي 

 ةXدرلا / لابقتسالا•
 لقنلا•
 راطملا•
•… 

 ي_وe[كلإ د8رب•
 لصاوتلا لئاسو•

 g£امتجالا
 ءالولا جمانرب•
•… 
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الجوائز العالمية
                           حصدت فنادق مكارم ثالث جوائز من

 التي تعتبر أكبر جائزة مختصة بتطوير العالمات التجارية
 وإدارة السمعة وإعادة إطالق العالمات التجارية في العالم،

 وهو برنامج الجوائز الوحيد الذي يمنح أفضل عمل للعالمة
التجارية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

”أفضل استخدام للخطوط العربية“
“ أفضل هوية مرئية في قطاع السفر والترفيه“

”أفضل تطور للعالمة التجارية“

Transform Awards
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 فندق مكارم أجياد    
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 فندق مكارم أجياد    
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 نعمل لمساعدة ضيوف الرحمن في التركيز
على أهدافهم الروحانية وتحقيقها
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أنـظـمـة خدمــات
الضيوف وقياس األداء
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 تمتد شراكتنا مع شركة ماريوت الدولية ألكثر من 40 عامًا، أي منذ تأسيس أول فندق لماريوت في
 الشرق األوسط. ثم تعززت هذه الشراكة بتوقيع اتفاقية االمتياز التجاري لعالمات ماريوت الفندقية

في السعودية، والتي تضم فنادق ماريوت، وماريوت كورت يارد، وماريوت لألجنحة التنفيذية
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 دور للضيافة تشغل ثالثة فنادق لهوليدي إن، يوجد فندقين في مدينة تبوك تضم 183 غرفة
 وجناح. وفندق واحد في مدينة الجبيل الصناعية ويضم 144 غرفة وجناح منوعة ما بين الغرف

الفردية والمزدوجة واألجنحة لتلبية احتياجات النزالء المقيمين لفترة طويلة



ضيافة
شركة دور لل

ي  ل
ف التعريف

 المل



ضيافة
شركة دور لل

ي  ل
ف التعريف

 المل

 يقع فندق كراون بالزا قصر الرياض في موقع استراتيجي في حي الوزارات الذي يضم أهم
 الوزارات والهيئات والمصارف التجارية. زيادة القدرة االستيعابية والتجديد يسيران جنبًا إلى جنب

 في كل مرافق فندق كراون بالزا قصر الرياض، الذي يعيد تعريف تجربة سفر األعمال، ويقدم
 مجموعة شاملة من الخدمات والمرافق لتلبية احتياجات الشركات ومسافري األعمال. كما يوفر

 الفندق لجميع قاصدي المدينة من مجتمع األعمال، خمس غرف اجتماعات تمتد على مساحة
1400 متر مربع، وفريًقا مخصًصا لتنظيم الفعاليات
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 هو مشروع وحدات سكنية متميزة في الحي الدبلوماسي بالرياض، يتكون من 434 وحدة سكنية
 فاخرة مختلفة األحجام والمرافق، بما في ذلك نماذج مختلفة من الفيالت والشقق المفروشة
 بالكامل بمساحات مختلفة. تم تجهيز بعض الوحدات السكنية بنظام المنزل الذكي لتوفير مزيد

 من الحماية والرفاهية والراحة، باإلضافة إلى تطبيق تقنيات التنمية المستدامة وترشيد استهالك
 الطاقة. كما تتميز بمرافق عامة ممتازة، وحدائق، ونواٍد رياضية، ومدارس، فضاًل عن مراكز

االستجمام الخاصة
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 ننفرد في طريقة إدارتنا للمتلكات والمجمعات السكنية،
 حيث قمنا بإضافة عدد من الخدمات واالمتيازات لتكامل

عناصر الحياة في بيئة آمنة وصحية

خدمات داراق
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 استناًدا إلى خبرتنا في الضيافة وإدارة األصول، فإننا نعمل جاهدين البتكار مجتمعات سكنية
 متكاملة من خالل تطوير وإدارة محفظة مختارة من المشاريع الراقية والمعززة بخدمات الضيافة

 المتميزة. ومن خالل عالمتنا التجارية المتخصصة، نقدم مفهوًما جديًدا للمجتمعات السكنية
المتكاملة، ونقوم بتطويرها وفًقا لتطلعات عمالئنا

 تفتخر إدارة المرافق والممتلكات بحصولها على شهادة
 اآليزو لتقديمها خدمات متطورة للصيانة، وإدارتها للمرافق

 بأفضل الممارسات والمعايير العالمية على يد نخبة من
الكوادر المؤهلة والُمَدّرَبة
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 أشرق فندق شدا ليكون انعكاًسا للثقافة السعودية وجوهرها، يخاطب عقول وقلوب كل
 من المواطنين والسّياح، متخذًا رؤية فريدة تتجاوز مفهوم اإلقامة إلى مفهوم عيش التجربة

 في مكان راسٍخ بجذور عميقة، ورقة الفن التقليدي، والتاريخ األصيل. وتعد فنادق شدا
 عالمة تجارية سعودية متجذرة في الثقافة وتزدهر في المدن المتحضرة. ويتم اصطحاب

ضيوف شدا في رحلة بين الفنون المحلية الغنية والقيمة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم
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 دارة هي عالمة تجارية محلية للشقق الفندقية، حيث أن مفهومها وتصميماتها وخدماتها
 مستوحاة من مجموعة متنوعة من التراث السعودي، مع لمسة محلية وعصرية مبتكرة

وعالية التقنية
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 أحد أهم وأعرق المراكز التجارية في مدينة الرياض. يمتد مجمع أول بالزا التجاري على مساحة
40,675 متًرا مربًعا، وكان ُيعرف سابًقا باسم التخصصي بالزا، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1980
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 تم تاسيس أكاديمية دور بهدف تاهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الضيافة لما
يشكله هذا القطاع من أهمية بالغة في رؤية المملكة 2030

 واستطاعت األكاديمية في عامها األول من تخريج مجموعة من الشباب السعودي الطموح
للعمل في فنادق الشركة في تخصص خدمة األغذية والمشروبات

 كما تعمل األكاديمية على تأهيل الكفاءات من خالل برنامج تمهير عبر تقديم الدورات في مجال
الضيافة في بداية التحاقهم وتعد هذه الدورات بوابة عبورهم نحو عالم الضيافة
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