
ما يعتربه اآلخرون إنجازاً...

هو روتني يومي داخل بيئة عملنا.

التقرير السنوي للعام ٢٠١٥م 
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إما أن نفوز، أو 
نربح...

ال يوجد لدينا 

خيارات أخرى.
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1. كلمة الرئيس
مساعد بن عبداملحسن الحكري

الســادة /  المساهمين     السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يســــر مجلــــس اإلدارة ٔان يقــــدم لكــــم التقريــــر الســـنوي ألعمــــال وأنشطة الشـــركة لعام 2015م، وإنني بهذه المناسبة أحب أن أشكر 
كل مــن ســاهم معنــا فــي تحقيــق جميــع االنجــازات التــي نفتخــر بهــا جمعيــا خــالل العــام 2015م  كمـــا يســـرني مشـــاركتكم نتائــج أعمال 

الشـــركة والتــي تمثــل مرحلــة مــن مســيرة النجــاح التــي بدأهــا المؤســس الوالــد عبدالمحســن الحكيــر حفظــة اللــه.

وقد واصلت مجموعة الحكير مســيرة نجاحاتهــا خــالل هــذا العـام وتطبيـق رٔويتهـا التطويريـة التـي تجمـع مـا بيـن الحداثـة واألصالـة، 
والتميـــز فـــي تقديـــم خدمـــات الضيافــة والترفيــه بمــا يهــدف إلــى اإلرتقــاء بالخدمــات بمــا يتماشــى مــع مكانـــة أهلنــا وضيوفنــا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية. 

وقــد حفــل عــام 2015م بالعديــد مــن اإلنجــازات والتميــز، فقــد بلــغ عــدد الفنــادق التابعــة للمجموعــة )33( فندقــا وأكثــر مــن )3900(
غرفــة فندقيــة موزعــة علــى )12( مدينــة حيــث تديــر الشــركة هــذه الفنــادق وتشــّغلها عــن طريــق ثــالث  نماذج تشــغيل مختلفــة، تتمثل 
فــي )1( فنــادق تديرهــا الشــركة وفقــًا إلتفاقيــات ترخيــص )فرانشــايز(، و)2( فنــادق يديرهــا مشــغل فنــادق عالمــي وفقــًا إلتفاقيــات 
إدارة، و)3( فنــادق محليــة تديرهــا الشــركة. وترتبــط هــذه الفنــادق بعالمــات عالميــة مثــل: الهوليــداي إن، وهيلتــون جــاردن إن، وهيلتــون 
دبــل تــري، ونوفوتيــل، وســويت نوفوتيل،وراديســون بلــو، وبــارك ان، وجولــدن توليــب، وتوليــب إن. كمــا تفخــر مجموعــة الحكيــر بريادتهــا 
فــي مجــال الترفيــه وقــد توســعت المجموعــة فــي هــذا القطــاع بشــكل كبيــر ليصبــح عــدد مــا تديــره المجموعــة وتشــغله )64( مركــزًا 
ترفيهيــًا فــي )22( مدينــة بالمملكــة ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لتواصــل بذلــك المجموعــة مســــيرة تعزيــــز نجاحاتهــــا وتطبيـــق 
ــة المملكــة العربيــة الســعودية اإلقليميــة والدوليــة  ــات راقيــة تتناســب مــع مكان ــم خدمـ ــي ترتكــز علــى تقديـ ــة التـ ــا التطويريـ رٔويتهـ

وتصبــح محــط ثقــة الجميــع مــن المواطنيــن والضيــوف.

وتلتــزم المجموعة بالتميــز فــي األداء واتبــاع ٔافضـل الممارســات الرياديــة فــي مجــال ٔاعمالهــا، والســعي دومــًا ٕالــى تقديــم خدمــات 
ومنتجــــات ذات جـــودة عاليـــة للحفـــاظ علـــى ريادتهـــا فـــي مجـــال الضيافـــة والترفيــه وذلــك بأيــدي كفــاءات وطنيــة تــم تدريبهــا محليــًا 
ــا  ـً وفقــًا للمقاييــس العالميــة فــي مجــاالت وأنشــطة المجموعــة، كمــــا وتحــــرص المجموعــة علــــى تطويــــر عالقاتهــــا المهنيــــة محليـ

ــا مـــع شـــركائها اإلســـتراتيجيين ممـــا ينعكـــس علـــى رفـع مســــتوى الخدمــات وزيــادة نســــب الربحيــة للشــركة. ــا وعالميـً ـً وٕاقليميـ

ويطيـــب لي فـــي ختـــام هـــذه الرســـالة ٔان نوجـــه شـــكرنا الجزيـــل لعمالئنـــا علـــى والئهـــم للشـــركة ولمســـاهمينا الكـــرام علــــى دعمهــــم 
المتواصــــل لنــــا، وٕالــــى كوادرنــــا المٔوهلــــة علــــى ٕاخالصهــــم وجهدهــــم الــــدٔووب لتحقيــــق ٔاهــــداف المجموعة. ان كل هذه االنجازات 
التــي نعتــز بهــا لــم تكــن لتتحقــق لــوال فضــل مــن اللــه تعالــى ثــم تضافــر جهــود كل فريــق العمــل المتميــز الــذي كان لــه الــدور االكبــر 
فــي تحقيــق رؤيــة الشــركة واســتراتيجيتها، وإذ نتطلــع إلــى المضــي قدمــا علــى خطــى ثابتــة فــي مســيرة التطــور لتقديــم خدمــات ذات 
الجــودة و التمييــز للوصــول إلــى  أفضــل مســتويات الرضــى لعمالئنــا والــذي بالتالــي ســوف ينعكــس إيجابيــا علــى علميــات الشــركة 

ونتائــج الشــركة بــاذن اللــه. 

والله ولي التوفيق،
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تأسســت الشــركة قبــل ٣8 عامــًا فــي ١978م كمؤسســة فرديــة ســعودية تعمــل 
تحــت اســم "مجموعــة عبدالمحســن الحكيــر للتجــارة والصناعــة" بســجل تجــاري 
ــغ  رقــم ١٠١٠٠١4٢١١ وتاريــخ ١٣98/8/١6هـــ )الموافــق ١978/7/٢٢م( ورأس مــال يبل
٢74,٠٠٠ ريــال ســعودي عندمــا أنشــأ عبدالمحســن عبــد العزيــز الحكيــر منتــزه الربــوة 
فــي مدينــة الريــاض. ومنــذ ذلــك الوقــت، والشــركة تــزداد تقدمــًا وازدهــارًا فــي 
الترفيهيــه  الشــركة فــي األنشــطة  الترفيهــي، وتمــت توســعة عمليــات  المجــال 
لتشــمل افتتــاح عــدة مواقــع ترفيهيــه أخــرى فــي كافــة أنحــاء المملكــة. وبالنســبة 
لمجــال الضيافــة، فقــد افتتحــت الشــركة أول فنــدق لهــا فــي مدينــة الريــاض فــي 
عــام ١988م، والــذي أطلــق عليــه اســم فنــدق األندلســية. وتــّم تحويــل الشــركة مــن 
مؤّسســة فرديــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة 

رقــم ٢١6١ وتاريــخ ١4٢7/٠8/١١هـــ )الموافــق ٢٠٠6/9/٣م(. 

 2. عن الشركة
   1.2. التأسيس
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األنشطة الرئيسية للشركة :
ــإدارة  ــز األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي قطاعــات الضيافــة والترفيــه والمراكــز التجاريــة حيــث تقــوم الشــركة فــي قطــاع الضيافــة ب تترّك
وتشــغيل الفنــادق والمطاعــم التــي تتواجــد فــي مختلــف أرجــاء المملكــة، فــي حيــن تترّكــز أنشــطة الشــركة فــي قطــاع الترفيــه علــى إدارة 
ــة فــي عــدد مــن المواقــع فــي المملكــة واإلمــارات.  ــة والمنتزهــات الخارجي ــه الداخلي ــة بمــا فيهــا مراكــز الترفي وتشــغيل المراكــز الترفيهي
وتســعى الشــركة لزيــادة مواقعهــا فــي مختلــف أنحــاء المملكــة فــي مجــال الضيافــة والخدمــات الفندقيــة كمــا تســعى لزيــادة مواقعهــا 
فــي مختلــف أنحــاء المملكــة واالمــارات فــي مجــال المرافــق الترفيهيــة. هــذا وتديــر الشــركة وتشــّغل ثــالث مراكــز تجاريــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

أ. قطاع الضيافة
تعتبــر الشــركة أحــد أبــرز العامليــن فــي مجــال الضيافــة والفندقــة حيــث تقــوم بــإدارة وتشــغيل العديــد مــن الفنــادق العالميــة مــن فئــة 
الثــالث واالربــع والخمــس نجــوم باإلضافــة إلــى القيــام بتشــغيل بعــض الشــقق الفندقيــة والمنتجعــات الســياحية  ويعتبــر قطــاع الضيافــة 

أحــد أبــرز مصــادر الربــح للشــركة، 

1. الفنادق
تديــر وتشــغل وتشــرف الشــركة علــى ٣٣ فندقــًا )بمــا فيهــا ٣ شــقق فندقيــة و٣ منتجعــات ســياحية( كمــا فــي ٢٠١٥/١٢/٣١م. وترتبــط 
هــذه الفنــادق بشــركات فنــادق عالميــة تمتلــك عالمــات مرموقــة مثــل عالمــة الهوليــداي إن، وهيلتــون جــاردن إن، وهيلتــون دبــل تــري، 
ونوفوتيــل، وســويت نوفوتيل،وراديســون بلــو، وبــارك ان، وجولــدن توليــب، وتوليــب إن. وتغطــي فنــادق الشــركة بقعــة جغرافيــة واســعة 
ــام، اضافــًة الــى تواجدهــا فــي مــدن أخــرى  ــاض وجــّدة والدّم ــادق الشــركة علــى المــدن الرئيســية كالري ــع فن مــن المملكــة، حيــث ان توزي
كحائــل والباحــة وينبــع والطائــف والخبــر والظهــران والجبيــل وحقــل وجــازان. وتقــع فنــادق الشــركة فــي مواقــع اســتراتيجية، علــى مقربــة 

مــن مراكــز األعمــال والتســّوق الرئيســية والمكاتــب والمراكــز الحكوميــة.

وتقــّدم فنــادق الشــركة خدمــات إقامــة عاليــة الجــودة، وبيئــة نظيفــة، وتشــكيلة واســعة مــن األطعمــة والمشــروبات، وأنواعــًا مختلفــة مــن 
المطاعــم والمقاهــي وقاعــات االجتماعــات والمؤتمــرات، والنــوادي الصحيــة، لكافــة عمالئهــا وزبائنهــا مّمــن يقصدونهــا خــالل ســفرهم 

ســواء كانــوا زوار محلييــن أو وافديــن.

2. الشقق الفندقية 
تديــر الشــركة وتشــّغل ثالثــة شــقق فندقيــة، وذلــك لتوّفيــر إقامــة نموذجيــة للنــزالء الذيــن يمكثــون فيهــا لمــدد طويلــة. وتعتبــر الشــقق 

الفندقيــة جــزءًا صغيــرًا مــن قطــاع الضيافــة.

3. المطاعم
فيمــا يتعلــق بالمطاعــم، حصلــت الشــركة علــى مجموعــة مــن العالمــات التجاريــة الدوليــة، باإلضافــة إلــى بعــض العالمــات التجاريــة التــي تــم 
تطويرهــا محليــًا مــن قبــل الشــركة. وتتســم مطاعــم الشــركة بانتشــار جغرافــي واســع فــي أكثــر مــن ٥ مــدن رئيســية فــي المملكــة، حيــث أن 
الشــركة لديهــا حاليــًا ١٢ مطعــم، بمــا فــي ذلــك 6 مطاعــم متواجــدة داخــل مراكــز الشــركة الترفيهيــه. وتقــدم مطاعــم الشــركة تشــكيلة مــن 

االطعمــة لتلبيــة احتياجــات مرتاديهــا. 

2.2. األنشطة الرئيسية للشركة

المراكز التجاريةالترفيهالضيافة
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للعائــالت، باإلضافــة إلــى المســاحات المفتوحــة والحدائــق المناســبة لتنــزه العائــالت واألطفــال وكذلــك بعــض األلعــاب المائيــة والبحيــرات 
الصناعيــة والعديــد مــن المحــالت والمطاعــم ومالعــب كــرة قــدم. 

)ج( المراكز التجارية 
تدير وتشّغل شركة مجموعة الحكير ثالث مراكز تجارية هي كالتالي:

١-مركــز تبــوك التجــاري فــي مدينــة تبــوك شــمال المملكــة الــذي افتتــح عــام ٢٠٠4م ويضــم المركــز أكثــر مــن ١٥٠ متجــرًا ومنفــذًا للبيــع 
حيــث يقــدم مزيــج مــن العالمــات التجاريــة المحليــة والعالميــة للتجــار وللــزوار، وعلــى ســبيل المثــال عالمــة مانجــو وماذركيــر وســيتي ماكــس 

ومكياجــي. كمــا يحتــوي هــذا المركــز علــى موقــع ترفيهــي تابــع للشــركة وهــو فــن تــاون تبــوك. 
٢- مركــز فناتيــر الجبيــل ويقــع المركــز فــي مدينــة الجبيــل ويتكــون مــن ثالثــة ادوار ويضــم ١١7 متجــر ومنفــذ للبيــع حيــث يقــدم مزيــج مــن 
العالمــات التجاريــة المحليــة والعالميــة للتجــار وللــزوار وعلــى ســبيل المثــال عالمــة بــودي شــوب ونكتــار  وكــون زون كمــا يحتــوي هــذا 

المركــز علــى اكثــر مــن ٣٠ مكتــب اداري.
٣- مجمــع  الحكيــر رياضــة وترفيــه )مركــز الربــوة( تبلــغ مســاحة المركــز بحوالــي ٢١,٣4٠ متــر مربــع وقــد قامــت المجموعــة بأفتتــاح ثــالث مركــز 
ترفيهيــة داخــل المركــز بعالمــات تجاريــة هــي ) ســباركيز ، وســنوي ،وســكاي زون( باإلضافــة إلــى تأجيــر بعــض المحــالت التجاريــة ومطاعــم 

ذات عالمــة تجاريــة عالميــة علــى ســبيل المثــال عالمــة ليتــل ســيزر وســتار بوكــس وهرفــي 

كمــا تقــوم شــركة القصيــم للمشــاريع الترفيهيــة والتجاريــة وهــي إحــدي الشــركات الشــقيقة للشــركة بــإدارة وتشــغيل عــدد )٢( مــول تجــاري 
وهــم مركــز النخيــل التجــاري فــي القصيــم وســلمي مــول فــي حائــل. 

ب.  قطاع الترفيه
إضافــة إلــى قطــاع الضيافــة، ُيعــد قطــاع الترفيــه الركيــزة الرئيســية األخــرى لعمليــات شــركة الحكيــر. وفــي ٢٠١٥/١٢/٣١م غطــت مواقــع 
الترفيــه الخاصــة بالشــركة فــي المملكــة بقعــة جغرافيــة واســعة، نظــرًا النتشــار المواقــع فــي ١7 مدينــة فــي المملكــة، حيــث تديــر الشــركة 
وتشــّغل ٥٥ مركــز ترفيهــي فــي المملكــة، 9 مراكــز ترفيهيــه فــي االمــارات العربيــة المتحــدة )ويشــمل هــذا العــدد المراكــز الخاصــة بالشــركة 
وبشــركاتها الشــقيقة والتابعــة(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــرف الشــركة علــى إدارة مدينــة الحكيــر النــد الترفيهيــة  وتقــوم الشــركة باســتئجار 
مســاحة فــي مراكــز التســوق الرائــدة بهــدف افتتــاح مراكــز ترفيهيــه. وكّونــت الشــركة عالقــات اســتراتيجية مــع كبــار مطــوري مراكــز التســوق 
مثــل المراكــز العربيــة، وشــركة الراشــد للتجــارة والمقــاوالت، وشــركة كنــان الدوليــة للتطويــر العقــاري، وشــركة محمــد الحبيــب للعقــارات، 
وذلــك لمســاعدة الشــركة علــى افتتــاح مراكــز ترفيهيــه فــي معظــم مراكــز التســوق الرائــدة فــي المــدن الرئيســية مثــل الريــاض وجــدة 

والدمــام فضــاًل عــن غيرهــا مــن المــدن األخــرى مثــل أبهــا واألحســاء وحائــل وتبــوك و الطائــف. 

1. مراكز الترفيه العائلية الداخلية 
تبلــغ مواقــع الترفيــه الخاصــة بالشــركة ٥١ موقــع ترفيهــي داخلــي، يغطــي بقعــة جغرافيــة واســعة نظــرًا إلــى انتشــار المواقــع فــي ١7 مدينــة 
فــي المملكــة و ٥ مــدن فــي االمــارات العربيــة المتحــدة. وتقــع مراكــز الترفيــه العائليــة فــي الغالــب فــي مراكــز التســوق فــي المــدن الرئيســية 
مثــل الريــاض، وجــدة والدمــام فضــاًل عــن غيرهــا مــن المــدن األخــرى مثــل الطائــف، وجــازان، وأبهــا وتبــوك. وتقــدم تلــك المراكــز مختلــف 
األلعــاب الترفيهيــه وألعــاب األطفــال والشــباب باالضافــة إلــى العــاب تناســب الفئــات العمريــة االكبــر. تختلــف تلــك األلعــاب والمركبــات 
الترفيهيــه التــي تقدمهــا مراكــز الترفيــه العائليــة مــن مركــز آلخــر ولكــن بصفــة عامــة تقــدم هــذه المراكــز األلعــاب اإللكترونيــة، باإلضافــة 
إلــى أنشــطة تشــمل لعبــة ٌحفــر الكــرات البالســتيكية، والقطــارات، ومركبــات األطفــال المتحركــة، والمركبــات الــدوارة، وعربــات التصــادم، 
والمركبــات الهيدروليكيــة، وحوائــط التســلق، واأللعــاب المائيــة. باالضافــة إلــى ذلــك، توّفــر بعــض مراكــز الترفيــه العائليــة مثــل "عبقرينــو" 
فرصــًا تعليميــة وترفيهيــه لألطفــال وأفــراد األســرة اآلخريــن فــي مجــاالت الصحــة والبيئــة، والعلــوم والجغرافيــا وغيرهــا مــن المجــاالت. 
وتســعى الشــركة دائمــًا إلــى خلــق بيئــة جاذبــة للعمــالء وإضفــاء المتعــة ألفــراد العائلــة عنــد زيارتهــم للمراكــز الترفيــه العائليــة، حيــث قدمــت 
علــى مــدى الســنوات العديــد مــن األلعــاب الجديــدة ضمــن مراكــز الترفيــه العائليــة عــن طريــق تزويــد المراكــز بــكل مــا هــو جديــد مــن األلعــاب 

فــي االســواق العالميــة. 

2. منتزهات الترفيه الخارجية
لــدى الشــركة ٥ منتزهــات ترفيــه خارجيــة فــي مــدن مختلفــة فــي المملكــة، وبالتحديــد لديهــا فــي الطائــف )٢(، والدمــام )١(، وينبــع )١(، 
وبلجرشــي )١( وتوّفــر هــذه المنتزهــات العديــد مــن المرافــق، بمــا فــي ذلــك األلعــاب المســلّية للــزّوار مــن جميــع الفئــات العمريــة وبالتحديــد 
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نسبة ملكية 
مباشرة

الدولة محل 
التأسيس والنشاط رأس المال النشاط الرئيسي اسم الشركة م

50% السعودية 500,000 ريال صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية شركة أساطير الترفيهية 1

50% السعودية 500,000 ريال تملك وإدارة وتشغيل وتأجير 
المجمعات التجارية والترفيهية

شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية ألصحابها عبدالمحسن 
الحكير وشركاه 2

50% السعودية 1,000,000 ريال صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية شركة ترفيه للمشاريع السياحية 3

48.5% السعودية 100,000,000ريال إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق شركة تنمية العقار والسياحة 4

50% السعودية 100,000ريال إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن 
الترفيهية والتجارة شركة الخليجية للترفيه 5

أدوات الدين تفاصيل األسهم اسم الشركة م

ال يوجد 4,850,000 سهم شركة تنمية العقار والسياحة )مساهمة مقفلة( 1

نشاطها نسبة الملكية رأس المال )بالدرهم اإلماراتي( عدد الحصص اسم صاحب الحصة م

قاعات األلعاب االلكترونية
وقاعات لتسلية األطفال 

99٪ 148,500 99 شركة مجموعة الحكير  1

1٪ 1,500 1 *سامي الحكير 2

100٪ 150,000 100 المجموع

3.2. الشركات الشقيقة

فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2015م :-

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة
فيما يلي بيان يوضح تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات الشقيقة كما في 31 ديسمبر 2015م

شــركة ســباركيز  النــد لأللعــاب الترفيهيــة ذ.م.م فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة , وفيمــا يلــي بيــان يوضــح نســب الملكيــة فيهــا كمــا 
في 31 ديســمبر 2015م :-

نسبة الملكية
راس المال

نشاط الشركة )بالدرهم اإلماراتي( اسم الشركة الرقم
*سامي الحكير سباركيز الند

1% 99٪ 150,000 قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال 
واأللعاب الكهربائية شركة سباركيز ديجيتال 1

1% 99٪ 150,000 قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال 
واأللعاب الكهربائية شركة سباركيز اوشيانكا 2

1% 99٪ 150,000 قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال 
واأللعاب الكهربائية سباركيز رأس الخيمة 3

1% 99٪ 150,000 نادي بولينج سباركيز الند فالش للبولينج 4

وفيمــا يلــي بيــان يوضــح أســماء الشــركات التابعــة لشــركة ســباركيز النــد لأللعــاب الترفيهيــة ذ.م.م فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2015م :-

 1.3.2. الشركات الشقيقة

 2.3.2. الشركة التابعة

*تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية لصالح الشركة، وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إلى الشركة.

*تنازل سامي الحكير عن الملكية النفعية لصالح الشركة، وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إلى الشركة.
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 3. استراتيجية الشركة
 ورؤيتها
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1.3. االستراتيجية:
تهــدف مجموعــة الحكيــر فــي قطــاع الضيافــة للحفــاظ علــى تركيزهــا علــى ســوق المملكــة مــن خــالل تعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق 
بمختلــف المناطــق. وتقــوم الشــركة بتعزيــز مكانتهــا الســوقية مــن خــالل تطويرهــا لمحفظتهــا الفندقيــة الحاليــة وافتتــاح فنــادق عالميــة 
فئــة االربــع والخمــس نجــوم، وذلــك تماشــيًا مــع حجــم الطلــب وبنــاًء علــى معرفــة الشــركة العميقــة فــي الســوق وخبرتهــا فــي تحديــد 

المواقــع الجديــدة. حيــث تســتمر الشــركة فــي المقــام األول باســتهداف المســافرين مــن رجــال األعمــال والســياح المحلييــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الترفيــه، تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي المملكــة واإلمــارات العربيــة المتحــدة، و تعمــل الشــركة 
ــارة  ــاح المراكــز الترفيهيــة العائليــة الداخليــة باإلضافــة إلــى إنشــاء مراكــز مســتقلة فــي مواقــع مخت علــى النمــو والتوســع مــن خــالل افتت
بحســب وضــع الســوق الــذي تقــع فيــه تلــك المراكــز. وســوف تســتهدف الشــركة بشــكل رئيســي صغــار الســن واألطفــال وإلــى حــد مــا 
ــدة. وتســعى الشــركة  ــه مختلفــة وجدي ــم ترفيهي ــر مفاهي ــة وتطوي ــة القوي ــر، مــن خــالل اســتغالل عالماتهــا التجاري ــة األكب ــات العمري الفئ
بشــكل عــام للتوســع فــي خيــارات الترفيــه التــي تقدمهــا مــن خــالل تقديــم مفاهيــم ترفيهيــة حديثــة مثــل الترفيــه بالتعليــم والترفيــه الحركــي 

مــن خــالل إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات عالميــة لديهــا خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال. 

 2.3. الرؤية
تسعى مجموعة الحكير ألن تصبح الشركة الرائدة في قطاعي الضيافة والترفيه في كل دولة تعمل فيها.

 3.3. الرسالة
أن تكــون مجموعــة الحكيــر الخيــار األفضــل والموثــوق بــه لعمالئهــا لتقديــم الجــودة والقيمــة والرفاهيــة مــن خــالل االســتفادة مــن خبرتهــا 

العميقــة فــي قطاعــي الضيافــة والترفيــه وشــراكاتها مــع نخبــة مــن الشــركات العالميــة. 

4.3. القيم 
"شركة واحدة، قطاعين رئيسيين": التركيز على االستثمار في قطاعي الضيافة والترفيه وفق القيم التالية"

القيمة المضافة:
تعظيم ثروة المساهمين و السعي للنمو المستدام وزيادة األرباح.

التمكين:
تعزيــز وتطويــر المواهــب والقيــادات مــن خــالل اســتقطاب وتوطيــن القيــادات والمواهــب الشــابة مــن خــالل التدريــب والتطويــر الوظيفــي 
وتطويــر المهــارات الشــخصية، باإلضافــة إلــى تنشــيط بيئــة العمــل وتشــجيع المبــادرات ومنــح الصالحيــات للممارســة العمــل باســتقاللية 

وتحديــد مســارات وظيفيــة واضحــة وتقديــم حوافــز مقابــل تحقيــق النتائــج.

الثقة:
خدمــة العمــالء بموثوقيــة واإللتــزام بتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وبأقصــى درجــة مــن االحترافيــة والموثوقيــة، مــع تقديــم الخدمــات 

وتطويرهــا بشــكل مســتمر لتتماشــى باحترافيــة مــع متطلبــات العمــالء ورغباتهــم.

التميز:
الحفــاظ علــى التميــز التشــغيلي عــن طريــق الحفــاظ علــى ثقافــه مؤسســاتية تســعى نحــو الوصــول لكفــاءة عاليــة والتطويــر المســتمر مــع 
الحفــاظ علــى الجــودة وأعلــى درجــات الســالمة. وتطبيــق إجــراءات لضمــان المســؤولية المتعلقــة باألفعــال الفرديــة والجماعيــة وبالقــرارات 

والنتائــج.

المسؤولية:
تجــاه المجتمــع والحفــاظ علــى التــوازن بيــن العمــل واالمتيــازات االجتماعيــة، ضمــان الحمايــة البيئيــة والتنميــة المســتمرة. العمــل بمســؤولية 

والحفــاظ علــى االخــالق فــي المجتمعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة.
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1185

28,85%
موظف سعودي نسبة السعودة في 

الشركة كاملة تعادل

لــدى الشــركة 4١٠8 موظــف فــي المملكــة و٢48 موظــف فــي اإلمــارات. وبلــغ عــدد المواطنيــن الســعوديين العامليــن فــي الشــركة ١١8٥ 
موظــف، يمثلــون حوالــي ٢8,8٥٪ مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي الشــركة فــي المملكــة.

ونظــرَا لعمليــات الشــركة الواســعة فــي قطاعــي الضيافــة والترفيــه ومــا يتطلبــه ذلــك مــن وجــود خدمــات نظافــة وصيانــة وتشــغيل بشــكل 
دوري دون انقطــاع، فقــد أبرمــت الشــركة اتفاقيــة خدمــات صيانــة وتشــغيل ونظافــة مــع مؤسســة مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز 
الحكيــر للتشــغيل والصيانــة، و تقــوم مؤسســة مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر للتشــغيل والصيانــة بموجبهــا بتقديــم تلــك 
الخدمــات فــي عــدد مــن الفنــادق والمواقــع الترفيهيــه والمطاعــم الخاصــة بالشــركة بمــا فــي ذلــك تأميــن عمالــة ذات الكفــاءة الالزمــة 
لتقديــم تلــك الخدمــات وفقــًا لمتطلبــات شــركة مجموعــة الحكيــر  ويســاعد ذلــك علــى اســتمرارية توفيــر مــا تحتاجــه الشــركة مــن خدمــات 

صيانــة ونظافــة وتشــغيل للفنــادق والمواقــع الترفيهيــه والمطاعــم الخاصــة بهــا.

ترجــع قــّوة الشــركة ونجاحهــا إلــى خبــرات وتجــارب الموّظفيــن لديهــا. ولهــذا الغــرض، يخضــع موّظفــو الشــركة الذيــن يعملــون فــي مختلــف 
القطاعــات ألنظمــة التدريــب المتنّوعــة، التــي تهــدف إلــى إطــالع الموظفيــن علــى أفضــل الممارســات فــي قطاعــي الترفيــه والضيافــة. 
وتديــر أنظمــة التدريــب شــركة مينــا للتعليــم وتنميــة المــوارد البشــرية، وهــي ذو عالقــة بشــركة مجموعــة الحكيــر. وتملــك شــركة مينــا 
للتعليــم معهــد عبــد المحســن الحكيــر العالــي للتدريــب الفندقــي وهــو الجهــة المســؤولة عــن تدريــب موّظفــي شــركة مجموعــة الحكيــر 
فــي قطــاع الضيافــة، ويتــم عــادًة تدريــب موظفــي الشــركة لــدى المعهــد فــي بدايــة فتــرة تعيينهــم كموظفيــن بالشــركة لمــدة تتــراوح 

4. الموارد البشرية
مــا بيــن ســتة أشــهر لســنة، ثــم يتــم إعادتهــم إلــى الشــركة لمواصلــة العمــل معهــا. ويقــوم معهــد عبدالمحســن الحكيــر العالــي للتدريــب 
الفندقــي بتوفيــر العديــد مــن دورات التدريــب طويلــة وقصيــرة األجــل لمنتســبيه مــن موظفيــن الشــركات اآلخــرى العاملــة فــي مجــاالت 
تشــمل المطاعــم، والفنــادق، والتمويــن، وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة. ويخضــع موظفيــن مجموعــة الحكيــر القائميــن 
بأعمــال الصيانــة أللعــاب الشــركة فــي مجــال الترفيــه إلــى التدريــب علــى صيانــة تلــك األلعــاب مــن قبــل مــوردي األلعــاب المختلفيــن. ويتــم 
هــذا التدريــب عنــد قيــام الشــركة بالحصــول علــى ألعــاب ترفيهيــة جديــدة مــن مورديهــا حيــث يقــوم المــورد بتدريــب عمــال الشــركة عنــد 

التوريــد علــى كيفيــة التعامــل مــع تلــك األلعــاب وتشــغيلها وصيانتهــا. ويتــم التدريــب لفتــرات محــددة تختلــف مــن مــورد آلخــر. 

1.4 سياسات السعودة
لــدى الشــركة ١١8٥ ســعودي. وتضــع النســبة الحاليــة للمواطنيــن الســعوديين الشــركة ضمــن الفئــة الخضــراء، حيــث أن نســبة الســعودة 
الحاليــة  فــي كيــان اإليــواء قدرهــا حوالــي ٣٠,١٥٪ وهــي مطابقــة للحــد األدنــى المطلــوب مؤخــرًا حســب برنامــج نطاقــات. أمــا فــي كيــان 
الســياحة والترفيــه فــإن نســبة الســعودة لــدى الشــركة قدرهــا حــوال ٢4،84٪  مقارنــة بالنســبة المطلوبــة وقدرهــا ١8٪ حســب برنامــج 
نطاقــات. وال تــزال الشــركة ملتزمــة بالكامــل بتحقيــق سياســة الحكومــة بشــأن الســعودة. ولهــذا الســبب، شــّكل تدريــب وتطويــر المهــارات 
والقــدرات الســعودية أولويــة خاصــة لــدى الشــركة. وعملــت الشــركة بشــكل وثيــق مــع وزارة العمــل فــي هــذا الصــدد، كمــا نّفــذت نتيجــة 

لذلــك، خطــة شــاملة لزيــادة عــدد المواطنيــن الســعوديين الذيــن يتــّم توظيفهــم مــن أجــل مواصلــة تحقيــق الهــدف الوطنــي.

4108
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1.5. مركز عطاء
إنطالقــًا مــن إيمــان شــركة مجموعــة الحكيــر بمســؤوليتها االجتماعيــة وبأهميــة دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة والشــراكة المجتمعيــة 
فقــد أطلقــت الشــركة خــالل عــام ٢٠٠6م مركــز يختــص بتقديــم مركــز الحكيــر لتنميــة المجتمــع )عطــاء( ويســعى إلــى خدمــة المجتمــع بكافــة 

شــرائحه والعمــل علــى تطويــره مــن خــالل البرامــج التــي يقدمهــا ســنويا بالشــراكة مــع جهــات حكوميــة واخــرى مــن القطــاع الخــاص.
ويهتــم المركــز بتخصيــص عــدة برامــج وجهــت بشــكل مباشــر ألفــراد األســرة ابتــداء مــن الطفــل والــذي يســاهم المركــز فــي العمــل علــى 
توعيتــه وتثقيفــه وإكســابه العديــد مــن المهــارات، باإلضافــة إلــى الشــباب الذيــن يقــوم المركــز بتبنيهــم ودعمهــم وتوفيــر التســهيالت لهــم 
مثــل تقديــم المشــورة والنصيحــة للشــباب ومســاعدتهم فــي اعــداد دراســة الجــدوى فيمــا يتعلــق بالمشــاريع التــي قــد يرغبــو فــي إقامتهــا. 

 قام المركز خالل  األعوام السابقة  يتوقيع العديد من اإلتفاقيات وهي :
 اتفاقية تسويق المنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة. 

 اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية اطعام ) لحفظ النعمة ( في المنطقة الشرقية ، المنطقة الوسطى ، المنطقة الغربية. 
ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات المجتمع ولكن يتم التركيز على :

االطفال – النهم المستهدف الرئيسي في الترفيه فبالتالي هم االولى بالخدمة المجتمعية. 
الشباب والباحثين عن العمل – حيث ان الشباب هم اكبر فئة بالمجتمع. 

2.5. برامج عطاء
ــز مبــدأ التكامــل االجتماعــي يقــوم المركــز بتقديــم "برامــج  عمــاًل علــى تحقيــق أهــداف مركــز عطــاء فيمــا يتعلــق بتنميــة المجتمــع وتعزي

ــا المجتمــع، وتتضمــن التالــي: ــرز قضاي عطــاء"، وهــى برامــج متميــزة وشــاملة تغطــي بعــض أب
 برامج عطاء األكاديمية والبحثية:

تهتــم برامــج عطــاء األكاديميــة والبحثيــة بدفــع عجلــة التعليــم وتشــجيع عمليــة البحــث. وأبــرز األمثلــة تتضمــن تعــاون المركــز مــع جامعــة 
الملــك ســعود إلطــالق برامــج بحــث "عبــد المحســن الحكيــر للتغذيــة وصحــة اإلنســان". 

 برامج عطاء للتأهيل والتوظيف:
فــي طــور سياســة مجموعــة الحكيــر لســعودة الوظائــف تقــدم برامــج عطــاء للتأهيــل والتوظيــف العديــد مــن البرامــج التدريبيــة لتأهيــل 

الشــباب الســعوديين لدخــول ســوق العمــل. 
 برامج عطاء التطوعية:

تقــدم برامــج عطــاء التطوعيــة أنشــطة تطوعيــة للشــباب لتوعييهــم بقضايــا مجتمعهــم ولتعزيــز إحساســهم بالمســؤولية حتــى يتمكنــوا مــن 
قيــادة عجلــة النهضــة واالنجــاز فــي المســتقبل. 

 برامج عطاء للتوعية:
تركــز برامــج عطــاء للتوعيــة علــى أنشــطة التوعيــة فــي مجــاالت عــدة لمعالجــة القضايــا والمشــاكل التــي تطــرأ علــى المجتمــع مــن  خــالل 

حمــالت توعيــة تناقــش تلــك القضايــا والتعــاون مــع جهــات خارجيــة فــي هــذا المجــال.
 برامج عطاء للدعم والرعاية:

أســهمت برامــج عطــاء للدعــم والرعايــة فــي دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــالل عــدة أنشــطة وتقديــم عــددًا مــن الخدمــات 
باإلضافــة إلــى إقامــة عــدد مــن التحالفــات مــع المؤسســات المعنيــة بدعــم ذو االحتياجــات الخاصــة.

5. المسؤولية االجتماعية
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 6. قطاعات الشركة  
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المنطقة الوسطى ١٢ ) ٣7٪(

هيلتون )٣( 

توليب إن )٣( 

ريزيدور )٣( 

أكور )٣(

جولدن توليب )6(

هوليداي إن )7(

فنادق محلية )8(

المنطقة الغربية ١١ - )٣٣٪(

المنطقة الشرقية ١٠ - )٣٠٪(

رسم بياني يوضح عدد ونسبة فنادق الشركة 
حسب التوزيع الجغرافي

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب العالمة التجارية

 1.6. قطاع الفنادق
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رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب 
تصنيف هيئة السياحة.

٥ نجوم )٢(

4 نجوم )١7(

٣ نجوم )9(

غير ُمصنف )٥(
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 2.6. قطاع الترفيه

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العالمة 
التجارية

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب التوزيع 
الجغرافي

مناطق أخرى 8

سكاي زون )٢(

فن ستديو )٢( 

سنوي فورست )4(

ديجيتال الند )٥(

سباركيز )٣٢(

فن تاون )٢(

أخرى )١7(

 االمارات 9

المنطقة الشرقية ١١

المنطقة الغربية ١9

المنطقة الوسطى ١7
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فندق راديسون بلو جازان - تم افتتاحه 
في الربع األول من عام ٢٠1٥م
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7. التعامل مع االطراف ذات العالقة

قيمة العقد سنويًا / ريال مدة العقد إسم طرف ذو العالقة طبيعة التعاقد / المعاملة

50,000 26 سنة مؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة )*( عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة )الرياض( ١7

1,300,000 10 سنوات عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فلل السليمانية )الرياض( ١8

2,516,000 للخمس سنوات 
األولي و2,997,000 للمدة 

المتبقية
25 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق جولدن توليب )الجبيل( ١9

65,900 8 سنوات عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير عقد ايجار موقع لونا بارك )بلجرشي( ٢٠

65,790 5 سنوات مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير  عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن )الخبر( ٢١

240,000 5 سنوات عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار مبني سكن الموظفين )الرياض( ٢٢

12,000,000 للسنة األولي 
والثانية و19,000,000 للمدة 

المتبقية
20 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق الحمراء بولمان )جدة( ٢٣

8,000,000 للخمس سنوات 
األولي و10,000,000 للمدة 

المتبقية
20 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري )الظهران( ٢4

3,350,000 20 سنة شركة تنامي العربية المحدودة )والتي يمتلك عبدالمحسن 
عبد العزيز الحكير نسبة ٪50 فيها( عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك )الدمام( ٢٥

660,000 3 سنوات شركة معارض البناء المحدودة )والتي يمتلك عبدالمحسن 
عبد العزيز الحكير نسبة ٪50 فيها( عقد ايجار مكتب إداري )الدمام( ٢6

يقدم مستخلصات شهرية مقابل 
تلك الخدمات باإلضافة إلى 

هامش ربح قدره 1٪
سنويًا مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة )*( اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة ٢7

مقابل ٪5 من إجمالي اإليرادات سنويًا شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه )المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين( عقد إشراف الحكير الند )الرياض( ٢8

مقابل ٪60 من إجمالي اإليرادات 2 سنة شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه )المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين( عقد تأجير ألعاب )الفيديو جيم( لموقع الحكير الند  ٢9

حسب عرض السعر المقدم 5 سنوات
شركة مصنع بالستيك الرياض )المملوكة لكل من عبدالمحسن 

الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير 
وسامي الحكير وشركائهم( 

عقد توريد مواد بالستيكية  ٣٠

حسب عرض السعر المقدم 
وذلك حسب تقدير الصيانة 

وقطع الغيار
5 سنوات شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية )المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأvعضاء 

مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم( عقد صيانة األلعاب ٣١

 

1.1.7. فيمــا يلــي قائمــة بأســماء المعامــالت والعقــود المبرمــة مــع أطــراف ذات عالقــة تــم عرضهــا علــى الجمعيــة العموميــة المنعقــدة 
بتاريــخ ٢٠١٥/٠٢/١7 وتمــت الموافقــة عليهــا والتجديــد لهــا لعــام قــادم وهــي كالتالــي:

1.7. العقود الُمبرمة مع اطراف ذات عالقة:

قيمة العقد سنويًا / ريال مدة العقد إسم طرف ذو العالقة طبيعة التعاقد / المعاملة م

1,000,000 26 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير)*( عقد ايجار فندق األندلسية )الرياض( ١

2,165,000 20 سنة شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة  عقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية )الرياض( ٢

2,000,000 25 سنة سامي عبدالمحسن الحكير  عقد ايجار فندق جولدن توليب )الخبر( ٣

3,000,000 26 سنة مؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة )*( عقد ايجار فندق هوليدي إن )الخبر( ٤

3,000,000 24 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق هوليدي إن السالم )جدة( ٥

3,000,000 26 سنة مؤسسة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة )*( عقد ايجار فندق قصر البحر األحمر )جدة( 6

2,500,000 12 سنة شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهيه )والمملوكة من قبل عبدالمحسن 
عبدالعزيز الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة( عقد ايجار مركز تبوك التجاري )تبوك( 7

1,600,000 21 سنة شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا )الرياض( 8

400,000 20 سنة شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة عقد ايجار فندق توليب إن )الطائف( 9

8,000,000 20 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج )الرياض( ١٠

6,106,000 10 سنة شركة منتجع شاطئ نصف القمر )والتي يمتلكها عبد 
المحسن عبد العزيز الحكير بنسبة 50٪(

عقد ايجار فندق ومنتزة هوليدي إن نصف القمر 
)الدمام( ١١

1,150,000 21 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل )الرياض( ١٢

500,000 25 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق توليب ان رجنسي )جدة( ١٣

5,500,000 20 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار فندق هوليدي إن بواية جدة )جدة( ١4

700,000 21 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار توليب إن )ينبع( ١٥

500,000 21 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد ايجار منتجع اليمامة )الرياض( ١6
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قيمة العقد سنويًا / ريال مدة العقد إسم طرف ذو العالقة طبيعة التعاقد / المعاملة

200,000 10 سنوات
شركة مصنع بالستيك الرياض )المملوكة لكل من عبدالمحسن 

الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير 
وسامي الحكير وشركائهم(

عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة )الرياض( ٣٢

مقابل ٪27.5 من إجمالي اإليرادات 
الشهرية سنويًا

شركة النقاهة الصحية )المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء 
مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم(                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                               

عقد إيجار وادارة وتشغيل النوادي الصحية داخل 
فنادق الشركة ٣٣

1,560,000 بزيادة سنوية 5٪ 
من القيمة اإلجمالية 5 سنوات مؤسسة مجموعة عبدالمحسن الحكير للتشغيل والصيانة )*( اتفاقية الخدمات الهندسية ٣4

مبلغ 2,000 ريال سعودي أجر تدريب 
شهري للمتدرب الواحد  سنويًا

شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية “معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي” 
)وهي ملك عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير  وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير 

وسامي الحكير وآخرين(
اتفاقية التدريب للموظفين ٣٥

1,869,000 سنويًا مؤسسة جزر الفلك )المملوكة لعبدالمحسن الحكير( )*( اتفاقية متابعة وادارة لمحالت جزر الفلك )ملك 
الحلويات( ٣6

300,000 22 سنة مؤسسة مجموعة عبدالمحسن الحكير للتشغيل والصيانة )*( عقد ايجار مكاتب ادارية للشركة )جدة( ٣7

رسم إدارة يبلغ نسبة %5 من إجمالي 
إيرادات األلعاب ورسم تحفيزي يبلغ 

نسبة %5 من مجمل الربح )قبل 
إهالك األصول الثابتة(

6 سنوات  شركة أساطير )وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير( عقد التشغيل الخاص بأوشيانكا الرياض جاليري ٣8

3,010,000 5 سنوات شركة القصيم )وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير( عقد إيجار مركز فن تاون القصيم  ٣9

750,000 26 سنة مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير  إستئجار فندق تيولب إن االدمام 4٠

ال يوجد )ولكن تنتقل ملكية األصول 
المبنية على األرض إلى المؤجر عند 

أنقضاء العقد(
10 سنوات

ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير )وهم بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد 
بن عبدالمحسن الحكير، وأحمد 

خالد بن عبدالمحسن الحكير(

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق 
الخرج، الرياض 4١

6,000,000 للثالث سنوات األولي , 
7,000,000 للثالث سنوات التالية , 

8,000,000 للعشر سنوات والنصف 
المتبقية

16.5سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان 4٢

3,000,000 20 سنة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير )*( عقد إيجار مجمع صحارى الخبر 4٣

5,700,000 للخمس سنوات األولي 
, 6,840,000 للخمسة عشر سنة 

المتبقية
20 سنة مؤسسة مجموعة عبدالمحسن الحكير للتشغيل والصيانة )*( عقد إيجار فندق ريدسون بلو بالزا جدة 44

حسب عرض السعر المقدم ٣ سنوات
شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية )المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد
 الحكير وسامي الحكير وشركائهم(

عقد توريد ألعاب 4٥

)*( تم خالل عام ٢٠١٥  تحويل مؤسسة مجموعة عبدالمحسن للتشغيل والصيانة إلى كيان قانوني متمثل في شركة ذات مسئولية محدودة تحت إسم مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وذلك بتاريخ ٢٠١٥/٠4/١9م 
وعليه فقد تم إخطار المجموعة رسميًا بطلب تحويل العقود المشار إليها أعاله إلى الشركة الجديدة.

قيمة العقد سنويًا / ريال مدة العقد إسم طرف ذو العالقة طبيعة التعاقد / المعاملة
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فيمــا يلــي قائمــة بأســماء المعامــالت والعقــود المبرمــة مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة والتــي تــم عرضهــا وتجديــد الموافقــة عليهــا فــي 
الجمعيــة العموميــة للشــركة التــي انعقــدت فــي تاريــخ ٢٠١٥/٢/١7م  وهــي كالتالــي:

مبلغ التعاقد إسم طرف ذو العالقة / الشركة الشقيقة طبيعة التعاقد / المعاملة         م

1,278,883

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية )الحكير الند( والمملوكة لكل من السيد/ عبدالمحسن 
عبدالعزيز الحكير ومملوكة أيضًا لشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة والتي يمتلك فيها 

أعضاء مجلس اإلدارة وهم السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير والسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير 
والسيد / سامي عبدالمحسن الحكير 

شراء ألعاب 1

897,842 شركة أساطير الترفيهية )شركة شقيقة( شراء ألعاب 2

قيمة العقد مدة العقد إسم عضو مجلس اإلدارة طبيعة التعاقد       م

750,000 26 سنة
مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير  

وهي ملك عضو مجلس اإلدارة سامي عبدالمحسن 
الحكير

إستئجار فندق تيولب إن »الدمام« 1

2,165,000 20 سنة
شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 

مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم
إستئجار فندق جولدن تيولب الناصرية »الرياض« ٢

2,000,000 25 سنة سامي عبدالمحسن الحكير العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي »عضو مجلس إدارة« إستئجار فندق جولدن تيولب »الخبر« ٣

2,500,000 12 سنة شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية ألصحابها 
عبدالمحسن الحكير وشركاه إستئجار مجمع تبوك التجاري »تبوك« 4

1,600,000 21 سنة
شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 

مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم
إستئجار فندق هيلتون جاردن إن العليا ٥

400,000 20 سنة
شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 

مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم
إستئجار فندق تيولب إن »الطائف« 6

65,790 5 سنوات مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير  وهي ملك 
عضو مجلس اإلدارة سامي عبدالمحسن الحكير

إستئجار مبني سكن موظفين فندق هوليداي إن 
كورنيش »الخبر« 7

حسب عرض السعر المقدم 5 سنوات
شركة مصنع بالستيك الرياض المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 
وماجد وسامي الحكير وشركائهم

عقد توريد مواد بالستيكية  8

حسب عرض السعر المقدم وذلك 
حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار 5 سنوات

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 

مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم
عقد صيانة األلعاب 9

200,000 10 سنوات
شركة مصنع بالستيك الرياض المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 
وماجد وسامي الحكير وشركائهم

تأجير عدد ٥ هناجر بمستودع البركة »الرياض« ١٠

مقابل %27.5 من إجمالي 
اإليرادات الشهرية سنويًا

شركة النقاهة الصحية المملوكة لكل من 
عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 

وماجد وسامي الحكير وشركائهم
تأجير جميع النوادي الصحية داخل فنادق الشركة ١١

يتم دفع 2,000 ريال شهري عن 
كل متدرب طوال فترة التدريب سنويًا

شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية »معهد 
عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي« المملوكة 

لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 
مساعد وماجد وسامي الحكير وشركائهم

إتفاقية التدريب ١٢

مقابل ٪5 من إجمالي اإليرادات سنويًا

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجارية 
عبدالمحسن الحكير وشركاه )المملوكة لكل من 
عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير 

وأوالده القابضة وأخرين(

عقد إشراف الحكير الند )الرياض( ١٣

مقابل ٪60 من إجمالي اإليرادات 2 سنة

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجارية 
عبدالمحسن الحكير وشركاه )المملوكة لكل من 
عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير 

وأوالده القابضة وأخرين(

عقد تأجير ألعاب )الفيديو جيم( لموقع الحكير الند ١4

حسب عرض السعر المقدم 3 سنوات

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية )المملوكة 
لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة 

مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير 
وشركائهم(

عقد توريد ألعاب ١٥

ال يوجد )ولكن تنتقل ملكية 
األصول المبنية على األرض إلى 

المؤجر عند أنقضاء العقد(
10 سنوات

ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير )وهم 
بندر خالد بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن 

عبدالمحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبدالمحسن 
الحكير(

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، 
الرياض    ١6

بعــض العقــود المذكــورة فــي هــذا الجــدول ســبق ذكرهــا فــي جــدول العقــود المبرمــه مــع أطــراف ذات عالقــة وســبب ادراجهــا فــي هــذا 
الجــدول يعــود إلرتباطهــا بأعضــاء المجلــس.

 2.1.7. فيمــا يلــي قائمــة بأســماء المعامــالت والعقــود المبرمــة مــع أطــراف ذات عالقــة وأيضــًا الشــركات الشــقيقة والتــي تــم 
عرضهــا والموافقــة عليهــا فــي الجمعيــة العموميــة للشــركة التــي انعقــدت فــي تاريــخ ٢٠١٥/٠٥/١٠م  وهــذه المعامــالت أو العقــود 

لمــدة عــام واحــد وهــي كالتالــي :

 2.7. مصالح أعضاء مجلس اإلدارة في العقود المبرمة مع الشركة

قيمة العقد مدة العقد إسم عضو مجلس اإلدارة طبيعة التعاقد       م
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قيمة العقدمدة العقدإسم عضو مجلس اإلدارة / طرف ذو عالقةطبيعة التعاقدم

5585,000 سنواتالسيد / مساعد عبدالمحسن الحكير سكن موظفين فندق هيلتون الخبر1

سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري المروج 2
5980,000 سنواتالسيد / مساعد عبدالمحسن الحكيرالرياض

حسب عرض السعر الخاضع للقيمة 3 سنواتالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكيرمطبعة ماجد الحكير3
التنافسية

16600,000 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةسكن موظفين فندق راديسون بلو جازان4

إسم عضو مجلس اإلدارةطبيعة التعاملم

تتمثل األعمال الشبيه أو المنافسة ألعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية :-1
شركة عبد المحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(
الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة أبراج الخالدية السكنية

مساعد عبد المحسن عبدالعزيز الحكير

تتمثل األعمال الشبيه أو المنافسة ألعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية :-2
شركة عبد المحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(
الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

سامي عبد المحسن عبدالعزيز الحكير

تتمثل األعمال الشبيه أو المنافسة ألعمال الشركة في نسب تملك أو عضوية في الشركات التالية :-3
شركة عبد المحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(
الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهيه والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه

ماجد عبد المحسن عبدالعزيز الحكير

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم تحويــل مؤسســة مجموعــة عبدالمحســن للتشــغيل والصيانــة إلــي مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر 
القابضــة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( وذلــك بتاريــخ ٢٠١٥/٠4/١9م ممــا نتــج عــن ذلــك تعييــن وانتخــاب مجلــس مديريــن للشــركة وتــم 
تعييــن كل مــن الســيد / مســاعد عبدالمحســن الحكيــر والســيد / ماجــد عبدالمحســن الحكيــر والســيد / ســامي عبدالمحســن الحكيــر فــي 
مجلــس مديريــن الشــركة و ســيتم عــرض ذلــك  علــى أول جمعيــة عموميــة قادمــة للشــركة وذلــك ألخــذ الموافقــة علــى منــح ترخيــص 

بمشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي أعمــال شــبية أو منافســة ألعمــال الشــركة .

2.2.7. فيمــا يلــي المعامــالت والعقــود التــي أبرمتهــا الشــركة خــالل العــام ٢٠١٥م مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أطــراف ذات عالقــة 
وســيتم عرضهــا علــى أقــرب جمعيــة عموميــة للشــركة وذلــك ألخــذ الموافقــة عليهــا، وهــي كالتالــي:

3.7. فيمــا يلــي األعمــال الشــبيهة أو المنافســة ألعمــال الشــركة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والتــي تــم عرضهــا والموافقــة عليهــا 
بالجمعيــة العموميــة بتاريــخ ٢٠١٥/٢/١7م  , وهــي علــى النحــو التالــي :
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تاريخ االفتتاحالمدينةالموقعالعالمة التجاريةالرقم

الربع األول من 2015مالجبيلمركز لولوسباركيز١

الربع األول من 2015مالرياضمركز لولوسباركيز٢

الربع الثالث من 2015مالطائف مركز جوري التجاريسباركيز٣

الربع الثالث من 2015مالرياضمجمع الحكير رياضة و ترفيهسباركيز 4

الربع الثالث من 2015مجدةمركز الرد سي التجاريسنوي٥

الربع الرابع من 2015مالرياضمجمع الحكير رياضة و ترفيهسنوي 6

الربع الرابع من 2015مالرياضمجمع الحكير رياضة و ترفيهسكاي زون 7

الربع الرابع من 2015مجدةمجمع عزيز التجاريسكاي زون8

2.8. قطاع الترفيه:

1.2.8. المواقع الترفيهية التي تم افتتاحها خالل العام 2015م 
قامــت الشــركة بالتوســع فــي نشــاطها فــي مجــال المراكــز الترفيهيــة مــن خــالل سلســلة مراكــز ترفيهيــة جديــدة عددهــا )8( مواقــع خــالل 

العــام ٢٠١٥م وهــي:

ــر عــدد مــن  ــة تتناســب مــع عمالئهــا فقــد قامــت الشــركة بتحســين وتطوي ــا مــن الشــركة بتقديــم خدمــات فندقيــة راقيــة وعصري وإيمان
فنــادق الشــركة شــملت تطويــر كامــل لمنطقــة البهــو وتطويــر ديكــورات الغــرف وتغييــر االثــاث، وقــد شــملت عمليــة التطويــر عــدد مــن 

الفنــادق منهــا:
 فندق هوليداي ان السالم - جدة.

 فندق هوليداي ان القصر – الرياض.
 فندق هوليداي ان – الخبر.

 فندق مينا – الرياض.

الفنادق التي تخطط الشركة تحويلها إلى فنادق مدارة من قبل الشراكة اإلستراتيجية مع ريزيدور
أبرمــت مجموعــة الحكيــر اتفاقيــة شــراكة تعاقديــة )Joint Venture( مــع شــركة ريزيــدور هوتيلــز أى بــى إس دانمــارك )»ريزيــدور«( فــي 
الربــع األخيــر مــن عــام ٢٠١٣م. تهــدف تلــك الشــراكة لتطويــر وإدارة عالمــات »راديســون بلــو« و«بــارك إن« فــي المملكــة. وريزيــدور هــي 
إحــدى شــركات الفنــادق العالميــة األســرع تطــورًا وتملــك مجموعــة مــن الفنــادق تضــم عالمــات فندقيــة ذات شــهرة عالميــة )وهــى 
راديســون بلــو، وبــارك إن، وفنــدق ميســونى(. وتتخــذ الشــراكة شــكل شــراكة تعاقديــة بنســبة  6٠٪ لريزيــدور و4٠٪ لمجموعــة الحكيــر. 
ــإدارة مجموعــة  ــادق مــن األطــراف األخــرى حيــث تقــوم الشــراكة ب ــر ومــالك فن وتدخــل الشــراكة فــي عقــود إدارة مــع مجموعــة الحكي
مــن الفنــادق المتعاقــد معهــا تحــت اســم »راديســون بلــو« أو »بــارك إن«. وتتضمــن فنــادق الشــراكة بعــض فنــادق مجموعــة الحكيــر مــن 
المتوقــع أن يتــم تحويلهــا إلــى فنــادق الشــراكة. وفــي هــذا الخصــوص، قامــت الشــركة باإلنتهــاء مــن تحويــل فنــدق توليــب إن الدمــام إلــى 
فنــدق بــارك إن الدمــام وافتتــاح فنــدق راديســون بلــو جــازان فــي الربــع األول مــن عــام ٢٠١٥م وفنــدق راديســون بلــو بــالزا جــدة فــي الربــع 
الرابــع مــن عــام ٢٠١٥م وتعــد مــن الفنــادق التابعــة للمجموعــة، أمــا بالنســبة لباقــي الفنــادق فهــي تخضــع لدراســات تقييــم تشــمل الجوانــب 
التقنيــة والفنيــة والماليــة فيمــا يصــب بمصلحــة الشــركة. ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه قــد بلــغ عــدد الفنــادق التابعــة ألطــراف أخــرى و التــي 

وقعــت عقــود مــن خــالل إتفاقيــة الشــراكة مــع ريزيــدور 9 فنــادق داخــل المملكــة. 

عدد الغرف تاريخ اإلفتتاحالمدينةالموقعالرقم
واألجنحة

١8٠الربع األول من 2015جدةفندق هوليداي ان بوابة جدة١

١٥٠الربع األول من 2015جيزانفندق راديسون بلو٢

٢١9الربع  الثاني من 2015الرياضفندق هيلتون دبل تري٣

١١٢الربع الرابع من 2015جدةفندق راديسون بلو بالزا4

٥٣الربع الرابع من 2015الخبرفندق جولدن توليب سويتس٥

1.8. قطاع الضيافة:
فيمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية الشــركة فــي تعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي مجــال الضيافــه والفندقــة، فقــد قامــت الشــركة بالتوســع فــي 

القطــاع الفندقــي مــن خــالل إفتتــاح ٥ فنــادق خــالل عــام ٢٠١٥م وهــي:

8. اهم انجازات التي تم تحقيقها في ٢٠1٥م 
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الخطط المستقبلية 
لعام ٢٠1٦م
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المدينةالموقعالعالمة التجاريةالرقم

الدماممركز لولوسباركيز*١

الخبر الكورنيشسيلركيز ٢

الرياضالحمراءسباركيز*٣

جدةمركز هيفاءسباركيز4

حائلمركز سلمىسباركيز*٥

جيزانمركز جيزانسنوي فروست6

الرياضمركز الخليجسباركيز*7

جدةمركز الياسمين التجاريسباركيز*8

المدينةمركز الراشد التجاريسنوي9

الجبيلالجبيل بالزاسباركيز١٠

9. الخطط المستقبلية للعام ٢٠1٦م:

1.9. قطاع الضيافة:

2.9. قطاع الترفيه:

1.2.9. المواقع الترفيهية المخطط افتتاحها خالل العام 201٦م

*مراكز كان من المقرر إفتتاحها خالل عام ٢٠١٥م وتأجل اإلفتتاح نظرًا لتأخر المطور العقاري في تسليم الموقع.

األثر المالي مساحة األرض المنطقة تصنيف النجوم عدد الغرف واألجنحة المشروع

خالل النصف األول من عام ٢٠١6 ٢١٠٠ متر مربع ينبع 4 8٠ غرفة / ٢١ جناح  تحويل فندق توليب إن إلى فندق
نوفوتيل

خالل النصف األول من عام ٢٠١8 ١٠,٠٠٠ متر مربع الجبيل 4 ١4٢ غرفة / ١8 جناح  األعمال اإلنشائية لفندق بارك
إن الجبيل

ســجلت الشــركة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة نجاحــات متواصلــة فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية والتــي شــملت تطويــر محفظتها 
الفندقيــة والمراكــز الترفيهيــة حيــث شــهدت الســنوات الخمــس الماضيــة افتتــاح ١٢ فنــدق و ٢4 مركــزًا ترفيهيــًا ممــا يعــزز إصــرار ادارة الشــركة 
ــر محفظتهــا الفندقيــة والمراكــز  ــز مكانتهــا الرائــدة فــي الســوق وذلــك مــن خــالل التزامهــا بمواصلــة تطوي فــي مواصلــة نجاحاتهــا وتعزي

الترفيهيــة خــالل الســنوات القادمــة.

تهــدف اســتراتيجية الشــركة فــي قطــاع الترفيــه الــى التوســع مــن خــالل افتتــاح المراكــز الترفيهيــة العائليــة الداخليــة باإلضافــة الــى إنشــاء 
مراكــز مســتقلة فــي مواقــع مختــارة بحســب وضــع الســوق باإلضافــة الــى تطويــر مفاهيــم ترفيهيــة مختلفــة وجديــدة. تماشــيًا مــع هــذه 
ــذ  ــًا علــى تنفي ــدة خــالل العــام ٢٠١٥ كمــا تعمــل الشــركة حالي ــة جدي ــة مراكــز ترفيهي ــاح ثماني االســتراتيجية نجحــت إدارة الشــركة فــي افتت
العديــد مــن المشــاريع الجديــدة والتــي ســيكون لهــا أثــر إيجابــي فــي تعزيــز ايــرادات وأربــاح الشــركة خــالل العــام القــادم ٢٠١6 حيــث تشــمل 

هــذه المشــاريع علــى ١٠ مواقــع ترفيهيــة جديــدة كمــا يلــي:

تهــدف اســتراتيجية الشــركة فــي قطــاع الضيافــة الــى تعزيــز مكانــة الشــركة فــي الســوق مــن خــالل تطويرهــا لمحفظتهــا الفندقيــة الحاليــة 
وإفتتــاح فنــادق عالميــة وذلــك تماشــيًا مــع حجــم الطلــب وبنــاءًا علــى معرفــة الشــركة العميقــة فــي الســوق وخبرتهــا فــي تحديــد المواقــع 
الجديــدة. تماشــيًا مــع هــذه االســتراتيجية نجحــت إدارة الشــركة فــي افتتــاح خمــس فنــادق جديــدة خــالل العــام ٢٠١٥ كمــا تعمــل الشــركة 
حاليــًا علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الجديــدة والتــي ســيكون لهــا أثــر إيجابــي فــي تعزيــز ايــرادات وأربــاح الشــركة خــالل الســنوات القادمــة 

حيــث تشــمل هــذه المشــاريع الجديــدة مــا يلــي:

إضافــة الــى الفنــادق أعــاله، نجحــت الشــركة خــالل العــام ٢٠١٥ فــي تحديــد مواقــع جديــدة و توقيــع إتفاقيــات بهــدف تطويــر محفظتهــا 
الفندقيــة خــالل الســنوات الثالثــة القادمــة حيــث تشــمل توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة عقاريــة محليــة، تهــدف هــذه االتفاقيــة الــى تطويــر 
وتأجيــر مبنــى فندقــي ســوف يتــم إنشــائه مــن قبــل الشــركة العقاريــة ومــن ثــم تأجيــره لشــركة مجموعــة عبــد المحســن الحكيــر للســياحة 
والتنميــة. كمــا شــهد عــام ٢٠١٥ توقيــع خطــاب نوايــا مشــتركة مــع شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة و مجموعــة عبدالمحســن بــن 
عبدالعزيــز الحكيــر للتشــغيل والصيانــة إلســتئجار وتشــغيل فنــدق أربعــة نجــوم فــي حــي البيلســان بمدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة. هــذا 
باإلضافــة الــى الشــراكة اإلســتراتيجية مــع ريزيــدور والتــي ســيكون لهــا أثــر إيجابــي فــي تعزيــز أربــاح الشــركة خــالل الســنوات الثالثــة القادمــة 

.)Joint-Venture( مــن خــالل اضافــة العديــد مــن الفنــادق لمحفظــة الشــراكة
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تولــي الشــركة إهتمامــًا بالمخاطــر المحتملــة مــن جــراء المنافســة المتوقعــة محليــًا نتيجــة دخــول شــركات جديــدة بالمملكــة والتوســعات 
للشــركات األخــرى, وتقــوم الشــركة بمراجعــة دوريــة لهــذه المخاطــر ووضــع اإلجــراءات المناســبة للتغلــب عليهــا , والمخاطــر الموضحــة أدنــاه 
هــي المخاطــر الرئيســية وال تشــتمل علــى جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة , بــل أنــه مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة 

ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي أو قــد تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة :-

نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة:
إن اســتراتيجية الشــركة هــي مواصلــة التوســع فــي أعمالهــا فــي قطاعــي الضيافــة والترفيــه خــالل الســنوات القادمــة وذلــك عــن طريــق 
افتتــاح فنــادق جديــدة فــي المملكــة وافتتــاح مواقــع ترفيهيــه جديــدة فــي كل مــن المملكــة واالمــارات. وقــد تواجــه إقامــة مثــل تلــك 
المشــاريع أو المواقــع الجديــدة تحديــات وعوائــق عديــدة كإيجــاد مواقــع جديــدة متميــزة بأســعار تنافســية، والوصــول إلــى أفضــل الشــروط 
التعاقديــة، وقــدرة الشــركة علــى تجهيــز تلــك المواقــع فــي المــدد الزمنيــة المحــددة للمشــروع أو الموقــع. وبنــاًء علــى ذلــك، فانــه ال يوجــد 
أي ضمــان علــى أن افتتــاح الشــركة لمشــاريع أو مواقــع جديــدة ســيحقق نجاحــًا اســتنادًا فقــط علــى نجــاح المشــاريع أو المواقــع الســابقة. 

إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص واإلدارة الخاصة بالشركة:
هــذه المخاطــر متمثلــة فــي أن المرخصيــن أو المشــغلين البارزيــن أو مجموعــات منهــم قــد يكــون لهــم مصالــح متضاربــة أو ال تتماشــى مــع 
مصالــح الشــركة، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى خــروج المرخصيــن أو المشــغلين مــن االتفاقيــات القائمــة مــع الشــركة. وفيمــا يتعلــق باتفاقيــات 

اإلدارة، يجــوز للُمشــغل الــذي يديــر الفنــدق إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال وقــوع إخــالل جوهــري مــن قبــل شــركة الحكيــر بالتزاماتهــا . 
إنتهاء أو عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة :

يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة الالزمــة والمحافظــة عليهــا فيمــا يتعلــق بأنشــطتها فــي 
قطاعــي الضيافــة والترفيــه.

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار الخاصة بالشركة:
ــه  ــادق ومواقــع الترفي أبرمــت الشــركة عقــود إيجــار مــع أطــراف آخــرون بصفتهــم مــالك العقــارات المؤجــرة. وتتعلــق تلــك العقــود بالفن

الخاصــة بأعمــال الشــركة. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن الشــركة ال تمتلــك أي مــن العقــارات المتعلقــة بأعمالهــا الفندقيــة أو الترفيهيــه . 

اعتماد الشركة على التعامالت مع أطراف ذو عالقة:
أبرمــت الشــركة عــدد مــن التعامــالت مــع أطــراف ذو عالقــة، وتتمثــل هــذه التعامــالت فــي عقــود إيجــار الفنــادق والمواقــع التــي تديرهــا 

وتشــغلها الشــركة باإلضافــة إلــى المكاتــب اإلداريــة ومســاكن الموظفيــن، وعــدد مــن عقــود الخدمــات وغيرهــا مــع أطــراف ذو عالقــة.

اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة ألصولها وأنظمتها وبنيتها األساسية:
يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قدرتهــا فــي المحافظــة علــى ســالمة وصيانــة جميــع أصولهــا، بمــا فــي ذلــك المواقــع الفندقيــة والترفيهيــه. 
وتعتمــد الشــركة أيضــًا علــى نظــم المعلومــات والدعــم االلكترونــي وموفــري الخدمــات فيمــا يتعلــق بأجهــزة وخدمــات االتصــال بمــا فــي 
ذلــك خدمــات النطــاق العريــض.  اذ إن أي تعطــل أو انقطــاع فــي أنظمــة الشــركة أو البنيــة األساســية الخاصــة بهــا أو أعمالهــا أو شــركاتها 
الشــقيقة أو أي تدهــور فــي أداء هــذه األنظمــة والبنيــة األساســية قــد يــؤدي إلــى عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر الخدمــات أو تســيير 

عملياتهــا ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

القدرة على استئجار وامتالك وتطوير المواقع ذات الصلة:
يعتمــد نجــاح الشــركة فــي مجــال الضيافــة والترفيــه علــى توافــر المواقــع المناســبة وقــدرة الشــركة علــى اســتئجار هــذه المواقــع بشــروط 
تجاريــة مناســبة. ونظــرًا ألن العديــد مــن هــذه االتفاقيــات مــع أطــراف خارجييــن ، فــإن الشــركة قــد ال تكــون قــادرة علــى عقــد اتفاقيــات 

جديــدة بشــروط مقبولــة أو ال تتمكــن مــن عقــد تلــك االتفاقيــات علــى اإلطــالق . 

مخاطر الصحة والسالمة المتعلقة بقطاع الترفيه:
هنــاك مخاطــر تتعلــق بالصحــة والســالمة فــي صناعــة الترفيــه. ويتواجــد لــدى معظــم المواقــع الترفيهيــه الخاصــة بالشــركة ألعــاب ترفيهيــة 
تعــد مــن األلعــاب المثيــرة أو أنــواع أخــرى مــن األلعــاب اآلليــة ذات الصلــة. وهنــاك مخاطــر مصاحبــة لتلــك األلعــاب قــد ينتــج عنهــا حــوادث 

أو إصابات-فــي أي مــن مواقــع الترفيــه- الخاصــة بالشــركة. 

الدعاوى القضائية والغرامات:
قــد تتعــرض الشــركة لمخاطــر إقامــة الدعــاوى القضائيــة مــن العديــد مــن األطــراف، بمــا فــي ذلــك النــزالء أو العمــالء أو الشــركاء فــي 
الشــركات الشــقيقة أو المورديــن أو الموظفيــن أو الهيئــات التنظيميــة مثــل الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار وإدارة الدفــاع المدنــي ومانحــي 
التراخيــص والمشــغلين ومــالك العقــارات التــي تســتأجرها الشــركة لعملياتهــا، مثــل العقــارات الخاصــة بالفنــادق ومواقــع الترفيــه التــي 

تشــغلها الشــركة. 

 10. المخاطر التي تواجهها الشركة
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بلغــت قيمــة مادفعتــه الشــركة خــالل عــام ٢٠١٥م مبلــغ وقــدره 74١,8٥6 ريــال ســعودي وذلــك نظيــر بعــض الغرامــات لبعــض الجهــات 
الحكوميــة فــي المملكــة، ولــم تتعــرض الشــركة ألي عقوبــة او مخالفــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة، والمخالفــات المذكــورة تفصيلهــا 

علــى النحــو التالــي:-

11. الغرامات
مخاطر أسعار العموالت البنكية:

تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت المخاطــر الناتجيــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة 
فــي الســوق . تخضــع المجموعــة لمخاطــر تذبــذب أســعار العمــوالت بشــأن مطلوباتهــا المرتبطــة بعمولــة بمــا فــي ذلــك ودائــع المرابحــة 

وحســابات البنــوك الدائنــة والقــروض ألجــل .

مخاطر اإلئتمان:
تمثــل مخاطــر اإلئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف األخــر لخســارة ماليــة . تقــوم المجموعة 
بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالعمــالء وذلــك بوضــع حــدود ائتمــان لــكل عميــل , ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة 

. وبتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة , لــم تحــدد اإلدارة أيــة تركيــزات هامــة فــي مخاطــر االئتمــان .

مخاطر العمالت )الصرف األجنبي(:
تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي . تخضــع 
المجموعــة للتقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي خــالل دورة أعمالهــا العاديــة . تتعامــل المجموعــة بالعمــالت األجنبيــة وخاصــة الدرهــم 
اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي واليــورو . ال تخضــع المجموعــة ألي مخاطــر عمــالت هامــة حيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت 

مقابــل الــدوالر األمريكــي , وأن األرصــدة بالعمــالت األخــري ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة .

مخاطر السيولة:
تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة . تنتــج 
مخاطــر الســيولة عــن عــدم المقــدرة علــى بيــع أصــل مالــي مــا بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمــة العادلــة . تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطــر 

الســيولة وذلــك بالتأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة الالزمــة .

مخاطر األداء اإلقتصادي للمملكة:
تؤثــر أيــة تقلبــات فــي أســعار النفــط بشــكل مباشــر علــى اقتصــاد المملكــة , وبالتالــي علــى بقيــة القطاعــات اإلقتصاديــة بمــا فيهــا قطاعــي 
الضيافــة والترفيــة الذيــن تعمــل فيهمــا الشــركة , حيــث ســيؤثر ذلــك علــى أداء الشــركة , حيــث ان  الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة 
مرتبطــًا بنتائــج قطــاع النفــط بشــكل كبيــر ,وبالتالــي فــان الهبــوط الحــاد فــي اســعار النفــط  قــد يؤثــر ســلبا علــى توقعــات الشــركة ونتائــج 

عملياتهــا .

مخاطر األحداث السياسية:
إن عــدم االســتقرار السياســي فــي الــدول المجــاورة أو المنطقــة لــه تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد المملكــة وبالتالــي عمــالء الشــركة وعملياتهــا 
. حيــث ســيؤثر  ذلــك ســلبًا علــى أعــداد الــزوار القادميــن للمملكــة أو علــى رغبــة المشــغلين العالمييــن علــى التواجــد فــي المنطقــة , وبالتالــي 

يؤثــر علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتها.

قيمة الغرامة )بالريال السعودي(الجهة الفارضة للغرامة

573,156شركة المياه الوطنية1

102,100وزراة الشؤون البلدية والقروية2

55000وزارة العمل3

1000الهيئة العامة للسياحة واآلثار4

5600الهيئة الملكية للجبيل وينبع5
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12.النتائج
المالية



5152

نسبة التغييرالتغيير20152014

%194,283,63520.40 951,620,135         1,145,903,770إجمالي االيرادات

%21.60 )128,795,636()595,309,160(      )724,104,796(إجمالي التكاليف المباشرة 

%18.40  65,487,999 356,310,975    421,798,974 إجمالي الربح

المصاريف 

%41.10  )15,361,524()37,362,936(    )52,724,460(بيع وتسويق

%44.90   )61,422,727()136,730,778(     )198,153,505(عمومية وادارية

%44.10 )76,784,251()174,093,714(     )250,877,965(إجمالي المصاريف

%6.20- )11,296,252(182,217,261     170,921,009 الدخل من العمليات الرئيسية

%16.00   4,697,781 29,339,632    34,037,413 حصة في صافي نتائج شركات زميلة

%14.40-   1,743,381 )12,142,313(     )10,398,932(أعباء مالية

%121.00-    )2,252,679(1,861,899      )390,780(إيرادات اخرى – صافي

%3.50-  )7,107,769(201,276,479    194,168,710 صافي الدخل قبل الزكاة

%8.40-    402,468 )4,787,674(    )4,385,206(الزكاة

%3.40-  )6,705,301(196,488,805    189,783,504 صافي دخل السنة

أبرز المؤشرات المالية خالل األعوام الخمسة األخيرة )٢٠11م الى ٢٠1٥م(:
اســتطاعت شــركة مجموعــة عبــد المحســن الحكيــر للســياحة والتنميــة االســتمرار فــي تحقيــق نمــو فــي إجمالــي إيراداتهــا و إجمالــي الربــح 
خــالل االعــوام الخمســة األخيــرة حيــث حققــت الشــركة اجمالــي ايــرادات بلغــت حوالــي ١.١4٥ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ 7٢٢ 
مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١١، أي بارتفــاع قــدره 4٢٣ مليــون ريــال وبنســبة ٥6٪. كمــا حققــت الشــركة إجمالــي ربــح بلــغ حوالــي 4٢١ مليــون 

ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ ٢7٥ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١١، أي بارتفــاع قــدره ١46 مليــون ريــال وبنســبة ٥٣٪.
هــذا وقــد حققــت الشــركة صافــي ربــح بلــغ حوالــي ١89.7 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ ١7٥.7 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١١، أي 
بارتفــاع قــدره ١4 مليــون ريــال وبنســبة 8٪ ومــن الجديــر ذكــره ان اربــاح عــام ٢٠١٥ تأثــرت ســلبًا بمصاريــف اســتثنائية غيــر مكــررة )وذلــك وفــق 
المعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا( بقيمــة ١٠ مليــون ريــال وهــي »مصاريــف مــا قبــل افتتــاح 4 فنــادق جديــدة” تــم افتتاحهــا خــالل العــام 
٢٠١٥م فيمــا ال يــزال عــدد مــن هــذه الفنــادق فــي المراحــل االولــى مــن التشــغيل حيــث تشــهد عــادة نمــو تدريجــي فــي نســبة االشــغال 

والتــي تتناســب مــع معــدالت االشــغال ألي منشــأة فندقيــة جديــدة.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠1٥م مقارنة بعام ٢٠14م:
 إجمالــي االيــرادات: حققــت الشــركة ايــرادات بلغــت حوالــي ١.١4٥ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ 9٥١ مليــون ريــال فــي عــام 

٢٠١4، أي بارتفــاع قــدره ١94 مليــون ريــال وبنســبة ٢٠٪.
 إجمالــي الربــح: حققــت الشــركة اجمالــي ربــح بلــغ حوالــي 4٢١ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ ٣٥6 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١4، 

أي بارتفــاع قــدره 6٥ مليــون ريــال وبنســبة ١8٪. 

يعــود ســبب إرتفــاع االيــرادات وإجمالــي الربــح بشــكل رئيســي الــى نجــاح إدارة الشــركة فــي تحســين أداء قطاعــي الفنــادق والترفيهــي 
باإلضافــة الــى افتتــاح 8 مراكــز ترفيهيــة و4 فنــادق جديــدة خــالل العــام ٢٠١٥م.

 الربــح التشــغيلي )الدخــل مــن العمليــات الرئيســية(: حققــت الشــركة ربــح تشــغيلي بلــغ حوالــي ١7١ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة 
بمبلــغ ١8٢ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١4، أي بانخفــاض قــدره ١١ مليــون ريــال وبنســبة ٪6.

 صافــي الربــح: حققــت الشــركة صافــي ربــح بلــغ حوالــي ١89.7 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٥ مقارنــة بمبلــغ ١96.4 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١4، 
أي بانخفــاض قــدره 6.7 مليــون ريال وبنســبة ٣٪.

 ربح السهم: بلغت ربحية السهم  ٣.4٥ ريال عام ٢٠١٥م مقابل ٣.٥7 ريال عام ٢٠١4م.

يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي وصافي الربح خالل العام ٢٠1٥م مقارنة مع العام السابق الى ما يلي:
 تحميل«مصاريــف مــا قبــل افتتــاح الفنــادق الجديــدة” خــالل العــام ٢٠١٥م بقيمــة ١٠ مليــون ريــال وذلــك وفــق المعاييــر المحاســبية 

المتعــارف عليهــا وهــي مصاريــف اســتثنائية غيــر مكــررة للفتــرة مــا قبــل افتتــاح 4 فنــادق جديــدة للشــركة.
 زيــادة المصاريــف العموميــة واالداريــة نتيجــة افتتــاح 4 فنــادق جديــدة خــالل العــام ٢٠١٥م ،فيمــا ال يــزال عــدد مــن هــذه الفنــادق فــي 
المراحــل االولــى مــن التشــغيل حيــث تشــهد عــادة نمــو تدريجــي فــي نســبة االشــغال والتــي تتناســب مــع معــدالت االشــغال ألي منشــأة 

فندقيــة جديــدة.

1.12. قائمة الدخل 12. النتائج المالية للشركة للعام ٢٠1٥م:
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2.12. ملخص النتائج المالية للخمس سنوات السابقة

اإليرادات

 )االفتراضية(2011  )االفتراضية(2012 201520142013  

       722,588,427        811,629,460       880,062,945        951,620,135    1,145,903,770 إجمالي االيرادات

      )446,851,404(      )501,720,378(    )554,207,686(      )595,309,160(    )724,104,796(إجمالي التكاليف المباشرة 

       275,737,023       309,909,082      325,855,259       356,310,975     421,798,974 إجمالي الربح

     المصاريف 

        )25,533,446(     )31,041,699(    )33,055,278(     )37,362,936(   )52,724,460(بيع وتسويق

      )100,448,952(    )116,168,994(      )123,355,695(      )136,730,778(   )198,153,505(عمومية وادارية

      )125,982,398(   )147,210,693(     )156,410,973(      )174,093,714(   )250,877,965(إجمالي المصاريف

       149,754,625     162,698,389        169,444,286        182,217,261   170,921,009 الدخل من العمليات الرئيسية

حصة في صافي نتائج شركات 
         29,455,051        27,889,523         26,250,696      29,339,632    34,037,413 زميلة

        )11,443,989(      )7,667,460(      )9,432,502(    )12,142,313(   )10,398,932(أعباء مالية

         11,815,422        7,544,890        11,958,527      1,861,899   )390,780(إيرادات اخرى – صافي

       179,581,109       190,465,342        198,221,007     201,276,479    194,168,710 الدخل قبل الزكاة

          )3,800,000(         )4,619,912(        )2,567,148(   )4,787,674(   )4,385,206(الزكاة

       175,781,109        185,845,430        195,653,859    196,488,805     189,783,504 صافي دخل السنة

 2011 )االفتراضية(  2012 )االفتراضية( 2013  2014 2015 

 348,283,214  158,388,509  329,152,971  267,611,784 281,187,666إجمالي الموجودات المتداولة

 874,089,899  842,548,544  846,234,434  1,177,283,674994,604,666إجمالي الموجودات غير المتداولة

 1,222,373,113  1,000,937,053  1,175,387,405 262,216,450 ,1,458,471,3401إجمالي الموجودات

 228,614,814  249,847,466  269,139,413  314,005,967 380,211,218إجمالي المطلوبات المتداولة 

 167,222,786  172,714,418  187,013,285  238,736,971  316,503,106 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 826,535,513  578,375,169  719,234,707  709,473,512  761,757,016 إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 1,222,373,113  1,000,937,053  1,175,387,405  1,458,471,3401,262,216,450المساهمين

3.12. قائمة المركز المالي الموحدة لخمس سنوات: 

إجمالي االصول
إجمالي حقوق المساهمين
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4.12. توزيع األرباح للعام ٢٠1٥م

   189,783,504 صافي الربح

 يطرح منه:

   )18,978,350(مخصص االحتياطي ١٠٪

 )137,500,000(توزيعات ارباح مدفوعة 

   33,305,154 المتبقي من صافي الربح 

   33,305,154 المضاف الى االرباح المحتجزة

توزيعات االرباح

5.12. القروض

الرصيد النهائيالقروض المدفوعة خالل السنةالقروض المتحصلة خالل السنةالرصيد االفتتاحيالجهة المانحة للقرض

  389,659,228 )324,132,030(398,241,786 315,549,472 بنوك تجارية محلية )*(

حصلــت الشــركة علــى عــدة قــروض لتمويــل مشــاريع مختلفــة حيــث يوضــح الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة بقــروض 
الشــركة وحركتهــا خــالل عــام ٢٠١٥م:

)*( تمثــل القــروض القائمــة تمويــل اســالمي بنظــام المرابحــة لتمويــل مشــاريع مختلفــة ممنوحــة مــن بنــوك تجاريــة محليــة هــي بنــك البــالد، 
البنــك الســعودي البريطانــي )بنــك ســاب(، بنــك الجزيــرة، البنــك الســعودي لالســتثمار، بنــك الخليــج، البنــك االهلــي التجــاري، بنــك الراجحــي 

والبنــك العربــي. وتمتــد فتــرة ســداد هــذه القــروض مــن 4 الــى 6 ســنوات.
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أخرى 2%

الضيافة 61%

الرتفيه 37%

6.12. رسم بياني لإليرادات بحسب أنشطة الشركة

اإلمارات - 5%

الغربية 33% 

الشرقية 24% 

الوسطى 38% 

7.12. رسم بياني للتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة
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المبلغ )ريال سعودي(البيان

4,314,331مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

15,418,821المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية 

1,577,922رسوم جمركية

382,453رسوم تراخيص 

8.12. المدفوعات النظامية

تماشــيًا مــع تطبيــق قــرار هيئــة الســوق الماليــة بخصــوص تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة للتقاريــر الماليــة والمتضمــن اعتمــاد كل مــن 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وهيئــة الســوق الماليــة تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة دفعــة واحــدة علــى القوائــم الماليــة 
ــدأ مــن ٢٠١7/١/١م أو بعــده. و التزامــًا مــن مجلــس ادارة الشــركة و ادارة الشــركة فــي االســتعداد المبكــر  ــة تب ــرات مالي المعــدة عــن فت
لتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة فقــد قامــت الشــركة بتعييــن احــدى شــركات التدقيــق العالميــة كمستشــار الدارة عمليــة تطبيــق 

المعاييــر المحاســبية الدوليــة والقيــام بالمهــام التاليــة:
ــل  ــة )تحلي ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــات المعايي ــة ومتطلب ــن السياســات والممارســات المحاســبية الحالي ــد االختالفــات بي ١- تحليــل وتحدي

ــرات المحاســبية الرئيســية. الفجــوة( وتســليط الضــوء علــى التغيي
٢- اعــداد تقريــر للبنــود ذات التأثيــر الهــام للسياســات والممارســات المحاســبية متضمنــة االشــارة الــى المعيــار المحاســبي رقــم )١( الصــادر 

عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن واالرشــادات الخاصــة بعمليــة التحــول والــذي يشــمل:
 تسجيل االصول وااللتزامات طبقًا للمعايير الدولية.

 استبعاد االصول وااللتزامات المخالفة للمعايير الدولية.
 التقديرات المحاسبية طبقًا للمعايير الدولية.

 تعديل الرصيد االفتتاحي واالرباح المرحلة.
 االلتزام بالمعايير الدولية الصادرة مؤخرًا.

 االلتزام بثبات السياسات المحاسبية.

9.12. تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية:

٣- تحديد أثر التحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية على أنظمة تكنلوجيا المعلومات والعمليات التجارية والموظفين.
4- تقديم خطة عمل لتقدير وتنفيذ التغييرات في السياسات المحاسبية.

٥- تحديد المهارات التي تحتاجها الشركة وتقديم جلسات ومحاضرات للتوعية فيما يخص تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
6- القيــام باعــداد االرصــدة االفتتاحيــة واالربــاح المرحلــة و القوائــم الماليــة لعــام ٢٠١6م وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المعتمــدة مــن 

الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
هــذا وقــد تــم بــدء العمــل بتطبيــق المهــام المذكــورة أعــاله خــالل شــهر ينايــر ٢٠١6م وذلــك لضمــان التطبيــق المبكــر للمعاييــر المحاســبية 
الدوليــة خــالل العــام ٢٠١6م علــى أن يبــدأ نشــر القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة والمعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن مــن الربــع األول لعــام ٢٠١7م.
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13.  المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية: 

فيمــا يلــي بيــان يوضــح أســماء المســاهمين فــي شــركة مجموعــة عبدالمحســن الحكيــر للســياحة والتنميــة كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2015م:

فيما يلي بيان يوضح أسهم السيطرة الخاصة بشركة جدوى الفرص اإلستثمارية كما في 31 ديسمبر 2015م:

2.13. وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة:

1.13. المساهمين في الشركة:

٪ النسبة األسهم المملوكة في 
الشركة 2015/12/31م ٪ النسبة  األسهم المملوكة في

الشركة 2015/1/1م اسم المساهم م

0 17,325,000  31,5 17,325,000 شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة 1

0,85 469,327 24,5 13,475,000 شركة فرص السياحة التجارية 2

0 6,856,850  12,47 6,856,850 السيد/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 3

0 281,050  0,51 281,050 السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير 4

0 281,050  0,51 281,050 السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير 5

0 281,050  0,51 281,050 السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير 6
*  التشمل الملكية أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة المحتجزة لهم.

** ملكية غير مباشرة من خالل مساهمتهم في شركة عبد المحسن الحكير وأوالده القابضة.

األسهم المملوكة في الشركة* أسماء أعضاء مجلس اإلدارةم
2015/1/1م

 أدوات دين الشركة
بتاريخ2015/1/1م

األسهم المملوكة في الشركة* 
2015/12/31م

أدوات دين الشركة 
% التغير في االسهمبتاريخ2015/12/31م

السيد/ مساعد عبدالمحسن 1
0-1.144.000**-1.144.000**الحكير*

السيد / ماجد عبدالمحسن 2
0-1.144.000**-1.144.000**الحكير*

السيد / سامي عبدالمحسن 3
0-1.144.000**-1.144.000**الحكير*

السيد/ مساعد بن عبدلله 4
100-1000--السعيد

السيد/ سعد بن  عبدالله 5
-----السيف*

100-1000--السيد / وليد إبراهيم شكري6

-----السيد / طارق زياد السديري*7

-----السيد / فيصل محمد المالك*8

100-1000--السيد / عبدالعزيز صالح الربدي9

 3.13. مصالح كبار التنفيذين وأقربائهم في أسهم الشركة :-

أسماء كبار التنفيذينم
نسبة التغير خالل السناألسهم المملوكة في الشركة 2015/12/31ماألسهم المملوكة في الشركة 2015/1/1م

% أسهم غير مباشرة% أسهم مباشرةأسهم غير مباشرةأسهم مباشرةأسهم غير مباشرةأسهم مباشرة

1,144,00000*1,144,0000*0السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير1

1,144,00000*1,144,0000*0السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير2

281,0500281,050000السيد/ بدر خالد الحكير3

* ملكية غير مباشرة من خالل مساهمتهم في شركة عبد المحسن الحكير وأوالده القابضة.

2015م 2014م األسهم المسيطر عليها م

20.45% - نسبة السيطرة ١

11,249,327 - عدد األسهم 2
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14. مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له:
1.14. مجلس اإلدارة:

عضوية في مجلس إدارة شركات مساهمة عامة  عضوية في لجان الشركةالتصنيفالمنصبأسماء أعضاء مجلس اإلدارةم
مقفلة سعودية

• شركة تنمية العقار والسياحة )مقفلة(ال يوجدتنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالسيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير1

لجنة الترشيحات والمكافأت - اللجنة تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير2
ال يوجدالتنفيذية

الرئيس التنفيذي  العضو السيد / سامي عبدالمحسن الحكير3
• شركة تنمية العقار والسياحة )مقفلة(اللجنة التنفيذيةتنفيذيالمنتدب

• شركة الخطوط السعودية للتموين

• شركة الحمادي للتنمية واالستثماراللجنة التنفيذيةغير تنفيذيعضو مجلس إدارةالسيد/ سعد بن عبد الله السيف4
• الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

• شركة زجول لالتصاالت )مقفلة(لجنة الترشيحات والمكافآتمستقلعضو مجلس إدارةالسيد/ مساعد بن عبد الله السعيد5
• شركة دار البندر )مقفلة(

 الشركة السعودية للورق )مبكو(لجنة المراجعة والمخاطرمستقلعضو مجلس إدارةالسيد / وليد إبراهيم شكري6

لجنة الترشيحات والمكافأتغير تنفيذيعضو مجلس إدارةالسيد / طارق زياد السديري7
شركة السوق المالية السعودية )تداول( )مقفلة(اللجنة التنفيذية

ال يوجدلجنة المراجعة والمخاطرغير تنفيذيعضو مجلس إدارةالسيد / فيصل محمد المالك8

لجنة الترشيحات والمكافأتمستقلعضو مجلس إدارةالسيد / عبدالعزيز صالح الربدي9

• شركة أسواق عبدالله العثيم
• شركة تكوين المتطورة للصناعات

• الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني
• شركة الحمادي للتنمية واالستثمار

• شركة العبيكان للزجاج )مقفلة(

فيمــا يلــي بيــان يوضــح أســماء أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ومنصبهــم وعضويتهــم فــي لجــان الشــركة  وأيضــًا عضويتهــم فــي مجالــس 
إدارة شــركات مســاهمة عامــة ســعودية كمــا في  تاريــخ 2015/12/31م

وتجــدر االشــارة إلــى أن فتــرة مجلــس اإلدارة الســابق إنتهــت فــي )2015/02/17م( ولــم يعقــد أي اجتمــاع لــه فــي عــام 2015م، وتــم انتخــاب مجلــس ادارة جديــد للشــركة فــي 
الجمعيــة العامــة العاديةالتــي انعقــدت بتاريــخ )2015/02/17م( تبــدأ دورتــه فــي )2015/02/18م( لمــدة ثــالث ســنوات.

هــذا وقــد عقــد المجلــس 3 إجتماعــات خــالل عــام 2015 م وفيمــا يلــي بيــان بإجتماعــات مجلــس اإلدارة وموقــف حضــور األعضــاء 
كالتالــي :

اإلجتماع األولأسماء أعضاء مجلس اإلدارةم
19/02/2015م

اإلجتماع الثاني
19/04/2015م

اإلجتماع الثالث
19/10/2015م

حضرحضرحضرالسيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير1

حضرحضرحضرالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير2

حضرحضرحضرالسيد / سامي عبدالمحسن الحكير3

حضرحضرحضرالسيد / طارق زياد السديري4

حضرحضرحضرالسيد / عبدالعزيز صالح الربدي5

حضرحضرحضرالسيد / فيصل محمد المالك6

حضرحضرحضرالسيد / وليد إبراهيم شكري7

حضرحضرحضرالسيد/ مساعد بن عبد الله السعيد8

حضرحضرحضرالسيد /سعد بن عبد الله السيف9

مكافئات
)ريال سعودي(

بدل حضور
)ريال سعودي( الرواتب والبدالت )ريال سعودي( البيان

0 0 1,560,000 األعضاء التنفيذيين

0 0 0 األعضاء غير التنفيذيين

650,000 42,000 0 األعضاء المستقلين

444,888 0
4,675,650

الخمسة التنفيذيين الكبار

1,094,888 42,000 6,235,650 اإلجمالي )بالريال السعودي(

1.3.14. لجنة المراجعة والمخاطر:

3.14. اللجان التابعة لمجلس االدارة 

2.14. رواتب ومكافئات اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين عن عام ٢٠1٥م*:

تشــرف لجنــة المراجعــة والمخاطــر علــى الجوانــب الماليــة والرقابــة الداخليــة فــي عمليــات الشــركة. وقــد تــم الموافقــة علــى قواعــد 
إختيــار أعضــاء اللجنــة، ومــدة عضويتهــم، وأســلوب عمــل اللجنــة ومســؤوليتها فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 

1434/07/23هـــ )الموافــق 2013/٦/2م(، ومــن واجبــات ومســؤوليات هــذه اللجنــة مــا يلــي:
 اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام التــي 

حددهــا لهــا مجلــس اإلدارة.
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه.

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات وفصلهم وتحديد أتعابهم.

 متابعــة أعمــال مراجعــي الحســابات واعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون بهــا أثنــاء قيامهــم بأعمــال 
المراجعــة.

 دراسة خطة المراجعة مع مراجعي الحسابات وإبداء ملحوظات عليها. 
 دراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.

 دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

* تنازل جميع أعضاء المجلس واللجان غير المستقلين عن مكافآتهم وبدالت حضور االجتماعات عن العام ٢٠١٥م.
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المنصباالسم

رئيسالسيد/ وليد إبراهيم شكري

عضوالسيد/ فيصل محمد المالك

عضوالسيد/ عمرو عبدالعزيز الجاّلل

   

1.1.3.14. أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر

2.1.3.14. وقــد عقــدت الجمعيــة خــالل العــام خمســة اجتماعــات كان موقــف حضــور أعضــاء اللجنــة لتلــك 
اإلجتماعــات كمــا يلــى:

اإلجتماع األولاالعضاءم
19/02/2015م

اإلجتماع الثاني
19/04/2015م

اإلجتماع الثالث
02/07/2015م

اإلجتماع الرابع
19/10/2015م

اإلجتماع الخامس
09/12/2015م

حضرحضرحضرحضرحضرالسيد / وليد إبراهيم شكري1

حضرحضرمعتذرحضرحضرالسيد / فيصل محمد المالك2

معتذرحضرحضرحضرحضرالسيد / عمرو عبدالعزيز الجاّلل3

ــار أعضــاء اللجنــة، ومــدة عضويتهــم، وأســلوب عمــل  ــة وقــد تــم الموافقــة علــى قواعــد اختي ــة التنفيذي شــكل مجلــس اإلدارة اللجن
اللجنــة ومســؤوليتها فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/07/23هـــ )الموافــق 2013/٦/2م(، ومــن واجبــات 

ومســؤوليات هــذه اللجنــة مــا يلــي:
 مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العمل األساسية للشركة.

إقــرار االســتثمارات الجديــدة )وفقــا لمصفوفــة تفويــض  الدوريــة وتقييــم أداء الشــركة، ودراســة أو  التقاريــر اإلداريــة   مراجعــة 
النهائيــة عليهــا. إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة  الصالحيــات( قبــل رفعهــا 

 مراجعــة الموازنــات وخطــط األعمــال الســنوية ومتابعــة مــا تــم بشــأنها، والتحقيــق فــي فروقــات الميزانيــة الجوهريــة )إن وجــدت( 
قبــل رفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة النهائيــة عليهــا.

الرؤيــة  تتماشــى مــع  المقترحــة  أو االســتحواذ  المشــتركة وعمليــات اإلندمــاج   المشــاريع  إذا كانــت  للمجلــس فيمــا  التوصيــة   
ال. أم  للشــركة  االســتثمارية 

 مراجعة خطط االستثمار للسيولة النقدية الفائضة لدى الشركة.
 التوصية للمجلس بتوزيع أرباح للمساهمين )نقدية أو أسهم مجانية( .

 التوصيــة للمجلــس بالتســهيالت البنكيــة الجديــدة أو إلغاءهــا بمــا يتماشــى مــع الشــروط المحــددة فــي النظــام األساســي وعقــد 
التأســيس ومصفوفــة تفويــض الصالحيــات.

 التوصية للمجلس باألمور األخرى التي من اختصاص اللجنة.

2.3.14. اللجنة التنفيذية

1.2.3.14. أعضاء اللجنة التنفيذية

 2.2.3.14. وقد عقدت الجمعية اجتماعين كان موقف حضور اعضاء اللجنة كتالي:

الوظيفةاالسم

رئيسالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

عضوالسيد/سامي عبد المحسن الحكير

عضوالسيد / طارق زياد السديري

عضوالسيد/ سعد بن عبد الله السيف

اإلجتماع األولاالعضاءم
17/09/2015م

اإلجتماع الثاني
10/12/2015م

حضرحضرالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير1

معتذرحضرالسيد/سامي عبد المحسن الحكير2

حضرحضرالسيد / طارق زياد السديري3

حضرحضرالسيد/ سعد بن عبد الله السيف4
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1.3.3.14. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافئات:

2.3.3.14. وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد و كان موقف حضور اعضاء اللجنة كتالي: 

المنصباالسم

رئيسالسيد/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير

عضوالسيد/ عبدالعزيز صالح الربدي

عضوالسيد/ طارق بن زياد السديري

عضوالسيد/ مساعد بن عبد الله السعيد

 االجتماع األول 29/12/2015االسمم

حضرالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير١

حضرالسيد/ طارق زياد السديري٢

حضرالسيد / عبدالعزيز صالح الربدي٣

حضرالسيد/ مساعد بن عبد الله السعيد4

قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل اللجنــة. وقــد تــم الموافقــة علــى قواعــد إختيــار أعضــاء اللجنــة، ومــدة عضويتهــم، وأســلوب عمــل اللجنــة 
ومســؤوليتها فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1434/07/23هـــ )الموافــق 2013/٦/2م(، ومــن مهــام لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت ومســؤوليتها مــا يلــي :-
 التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة .

 المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت 
المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة , بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة .

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها .
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة , وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

 التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل مجلــس إدارة 
شــركة أخــرى .

 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .

3.3.14. لجنة الترشيحات والمكافآت :

وفيما يلي موقف الشركة من تطبيق البنود االلزامية من الئحة حوكمة الشركات.

15. الحوكمة :
قامــت الشــركة فــي عــام 2013م باعــداد لوائــح خاصــة بحوكمــة الشــركة تماشــيا مــع المــادة العاشــرة فقــرة (ج)  مــن الئحــة حوكمــة 
الشــركات. وتــم اعــداد هــذه اللوائــح بمــا يتفــق مــع الئحــة حوكمــة الشــركات  وقواعــد التســجيل واالدراج الصــادرة مــن قبــل ھیئــة 
الســوق المالیــة والنظــام االساســي للشــركة وكذلــك بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات العالمیــة فــي أنظمــة الحوكمــة وبمــا ال 
یتعــارض مــع األنظمــة والقواعــد الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة.  وقــد تــم اعتمادهــا )باســتثناء 
ــة بتاريــخ 2013/0٦/02م. وفيمــا يلــي لوائــح  ــر العادي ــة و غي االطــار العــام الدارة المخاطــر( مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين العادي

الحوكمــة المعــدة مــن قبــل الشــركة:
 دليل المعامالت مع األطراف ذو العالقة.

 سياسة اإلفصاح والشفافية.
 دليل المساهمين.

 دليل عالقات المستثمرين.

 الئحة عمل مجلس اإلدارة.
 سياسة تعارض المصالح.

 الئحة قواعد السلوك المهني.
 الئحة المراجعة الداخلية.

 الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
 الئحة اللجنة التنفيذية.

 الئحة لجنة المراجعة والمخاطر.
 االطار العام الدارة المخاطر

تجــدر االشــارة الــى ان الشــركة قامــت بمراجعــة بعــض  هــذه اللوائــح وتمــت عليهــا بعــض التعديــالت والتــي تــم عرضهــا والموافقــة 
عليهــا فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــده فــي تاريــخ 2015/05/10م.

موقف التطبيق موضوع الفقرة الفقرة رقم المادة م

تم التطبيق
تمكين المساهمين من 

 األطالع على محضر إجتماع الجمعية العامة، وتزويد الهيئة بنسخة منه خالل عشرة ايام من تاريخ 
انعقاده

)ط( المادة الخامسة   1

تم التطبيق إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة )ي( المادة الخامسة   2

تم التطبيق االفصاح في تقرير مجلس االدارة كل الفقرات المادة التاسعه  3

تم التطبيق أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف عليها )ب( المادة العاشرة 4

تم التطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة )ج( المادة العاشرة 5

تم التطبيق سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة )د( المادة العاشرة 6

تم التطبيق أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين. )ج( المادة الثانية عشرة 7

تم التطبيق أاّل يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر )ه( المادة الثانية عشرة 8

تم التطبيق عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس اإلدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر 
الهيئة والسوق فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك )ز( المادة الثانية عشرة 9

تم التطبيق لجنة المراجعة المادة الرابعة عشرة 10

تم التطبيق لجنة الترشيحات والمكافآت المادة الخامسة عشرة 11



6970

اسباب عدم التطبيق موقف التطبيق موضوع الفقرة الفقرة رقم المادة م

نظرًا ألن المجموعة ليس لديها القدرة أو 
الصالحية على فرض مثل هذا اإللتزام على 

مساهميها من ذوي الشخصية اإلعتبارية مثل 
الصناديق اإلستثمارية.

ال تنطبق

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 
اإلعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل 

صناديق اإلستثمار - اإةفصاح عن سياساتهم في 
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 
وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق 
األساسية الخاصة باستثماراتهم.

)د( المادة السادسة حقوق التصويت 1

جاري العمل على صياغة السياسة التي سيتم 
بموجبها تعويض اصحاب المصالح .  لم تطبق

 وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بحيث 

تغطي هذه السياسة –  بوجه خاص – اآلتي: 
-1آليات  تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك 

حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود.

)ه( المادة العاشرة الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 2

جاري العمل على صياغة السياسة التي سيتم 
بموجبها تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد 

تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
لم تطبق

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 
المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بحيث 

تغطي هذه السياسة –  بوجه خاص – اآلتي:
-2 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ 

بين الشركة وأصحاب المصالح.

)ه( المادة العاشرة
الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 3

ال يوجد في نظام الشركة ما ينص على 
تحديد مقاعد لتمثيل أي شخص إعتباري داخل 

المجلس.
ال ينطبق

ال يجوز لألشخاص  ذوي الصفة االعتبارية -الذين يحق 
لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في 

مجلس اإلدارة - التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين 
في مجلس اإلدارة

)ط( المادة الثانية عشرة
)تكوين مجلس اإلدارة( 4

امــا فيمــا يتعلــق بالبنــود االخــرى االسترشــادية مــن الئحــة حوكمــة الشــركات فــان الشــركة تعمــل جاهــدة لتطبيقــا حرصــا منهــا علــى 
تبنــي اعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات. فيمــا يلــي البنــود االسترشــادية مــن الئحــة حوكمــة الشــركات والتــي لــم تقــم الشــركة بتطبيقهــا 

مــع بيــان اســباب عــدم التطبيــق:

 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
لــدى الشــركة إدارة مراجعــة داخليــة مســتقلة تتبــع مباشــرة للجنــة المراجعــة والمخاطــر. وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ مهــام 
عملهــا وفقــا لالئحــة المراجعــة  الداخليــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الشــركة. وقامــت ادارة المراجعــة الداخليــة بتفيــذ عــدد مــن 
اعمــال المراجعــة الداخليــة بهــدف تحديــد مــدى كفايــة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وبمــا يضمــن تحقيــق أهــداف الشــركة، 
مــع التركيــز علــى االنشــطة والعمليــات ذات الخطــورة العاليــة للعمــل علــى رفــع فاعليــة وكفــاءة االنظمــة الرقابيــة والحــد او التقليــل 
مــن المخاطــر المرتبطــة بهــذه االنشــطة او العمليــات، علمــا بانــه يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لمتابعــة مــا تضمنتــه تقاريــر المراجعــة 

الداخليــة مــن مالحظــات بغــرض التحقــق مــن اتخــاذ االجــراءات التصحيحيــة الالزمــة.

وتقــوم لجنــة المراجعــة والمخاطــر بمتابعــة اعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا 
فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام الموكلــة لهــا. وقامــت اللجنــة ايضــا بدراســة مالحظــات المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات 
التصحيحيــة لهــا، وقامــت باالجتمــاع مــع المحاســب القانونــي للشــركة واالدارة التنفيذيــة لبحــث االمــور المتعلقــة باعــداد القوائــم 
الماليــة للشــركة وملحوظــات المحاســب القانونــي علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا تــم بشــأنها. وفــي ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة 
مــن أعمــال عــن عــام  2015م فــإن لجنــة المراجعــة والمخاطــر تــرى أنــه لیــس هنــاك قصــور جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخلیــة وأنهــا 

فعالــة لمنــع واكتشــاف األخطــاء الجوهريــة
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16. النظام األساسي للشركة
ال يوجد أي إضافة أو تعديل على النظام األساسي للشركة خالل عام2015 م

17. سياسة توزيع األرباح :-
نصــت المــادة 43 مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات 

العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فــي ذلــك قــروض المســاهمين والــزكاة علــى الوجــه األتــي :-
ــغ  ــى بل ــة وقــف هــذا التجنيــب مت ــة العامــة العادي ــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعي ــة لتكوي ــاح الصافي 1- يجنــب )10%( مــن األرب

االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.
2- للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاءًا علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 

وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
3- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5 % من رأس المال المدفوع .

4- يخصــص بعــد مــا تقــدم وبمــا ال يزيــد عــن  10 % مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ويــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين 
كحصــة إضافيــة فــي األربــاح .

قرارات مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي ٢٠1٥م  :-
بنــاء علــى الصالحيــات الممنوحــة لــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة فــي تاريــخ 2015/05/10م بتفويضــه بتوزيــع أربــاح  

لــذا فقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة مايلــي :-
قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي إجتماعــة المنعقــد بتاريــخ 2015/07/15م بتوزيــع أربــاح للنصــف األول مــن العــام 2015م علــى جميــع 
المســاهمين قدرهــا )٦8.750.000( ثمانيــة وســتون مليــون وســبعمائة وخمســون ألــف ريــال فقــط الغيــر بواقــع )1.25( ريــال وخمســة 
وعشــرون هللــه لــكل ســهم مــن أســهم الشــركة والبالــغ عددهــا 55.000.000 ســهم , علــى أن تكــون أحقيــة األربــاح للمســاهمين 

ــوم األحــد الموافــق  2015/08/02م . ــداول ي ــة ت ــن بالســجالت الرســمية للشــركة بنهاي المقيدي

أقــر مجلــس اإلدارة بتاريــــخ 201٦/02/24م توزيــــع أربــــاح عــن النصــــف الثانــــي لعــــام 2015م علــــى جميــــع المســـاهمين بمبلــغ إجمالــي 
)٦8.750.000( ثمانيـــة وســـتون مليـــون وســـبعمائة وخمســـون ألـــف ريـــال بواقـــع )1.25( ريـــال وخمســـة وعشـــرون هللـــه لـــكل ســـهم 
مـــن أســـهم الشـــركة والبالـــغ عددهـــا 55,000,000 ســـهم، علـــى أن تكـــون أحقيـــة األربـــاح للمسـاهمين المقيديــن بالســــجالت الرســمية 

للشــــركة، وذلــك بنهايــة تــــداول يــــوم الخميــــس الموافــــق 201٦/03/10م وســيعلن عــن تاريــخ التوزيــع الحقــًا

18. إقرارات مجلس اإلدارة :-
يقر مجلس اإلدارة بما يلي :-

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.

 أنه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 عــدا ماتــم ذكــره فــي هــذا التقريــر، ال يوجــد الي مــن أعضــاء مجلــس االدارة أو للرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي مصلحــة فــي 

األعمــال أو العقــود مــع الشــركة. 
 لــم تقــم الشــركة خــالل عــام 2015م بإصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق  

ماليــة تعاقديــة أو أي مذكــرات حــق إكتتــاب أو أي حقــوق مشــابهة.
 لم تقم الشركة خالل عام م2015 بأي إسترداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.
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نجحنا بكم
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العافية
يعطيك
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