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كلمــة رئيــس

مجلس اإلدارة

الســادة / املساهمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسـعدين ويطيـب يل وبالنيابـة عـن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، أن أضـــع بـيــن أيديكـــم 

التقريـــر الســـنوي الذي يوضح أداء الرشكـة لعام 2021

شـهد العـامل أجمـع بكافة أطيافه ومؤسسـاته يف العـام 2020 تفيش وباء كورونا املسـتجد والذي امتدت 

آثـاره لتشـمل عـام 2021 عـر موجاتـه املختلفـة واملتتابعـة، والـذي أدى إىل اسـتمرار األثـر السـلبي عـى 

كافـة املسـتويات االقتصاديـة واألسـواق العامليـة ،.إال أننـا وبفضـل مـن اللـه تعـاىل، بادرنـا إىل الحـد من تلك 

اآلثـار السـلبية عـى عمليـات الرشكة قدر املسـتطاع مسـتهدفني أن يكون عـام 2021 نقطة تحول يف مسـار 

الرشكـة يف سـبيل عودتهـا إىل الربحيـة والنمـو مجـددا، واسـتطعنا بجهود أعضـاء مجلـس اإلدارة والفريق 

اإلداري والتنفيـذي أن نضـع وننفـذ خطـة عمل واقعيـة موامئة للظـروف للتعامل مع هذه التحديـات وآثارها 

السـلبية، مـع االسـتمرار يف الحفـاظ عى قاعـدة رشكاء وعمالء  الرشكـة و تنويع مصادر الدخـل باإلضافة إىل 

إدارة التدفقـات النقديـة للرشكـة وتقليـص مرصوفاتهـا مـن أجل تحقيق هـذا الهدف.

إن مجموعـة الحكـر للسـياحة والتنميـة بوصفهـا إحـدى الـرشكات املسـاهمة العامـة الرائـدة يف صناعـة 

ـا مـن هـذه األوضـاع، لكـنَّ ذلـك مل يقـْف حائـاًل أمامهـا، واملـّي قدمـا  السـياحة والرتفيـه، قـد تاثـرت فعليًّ

يف دراسـة وإقامـة املشـاريع التـي سـتحقق الربحيـة لتحقيـق أثـر إيجـايب يف سـيولة الرشكـة وحقـوق 

املسـاهمني.

تسـعى الرشكـة ممثلـة مبجلـس إدارتهـا الكريـم، وطاقاتهـا كافـة؛ لتحقيق أفضـل النتائـج املسـتقبلية، مبا 

ا ودراسـات مسـتقبلية  يزيـد مـن درجـة الثقـة واملصداقية لدى املسـاهمني جميًعا؛ إذ سـتنفُذ الرشكة خططً

لزيـادة الرقعـة االسـتثامرية، وذلـك بإنشـاء مشـاريع ريادية، تحقق أهـداف الرشكـة وتطلعاتها.

السادة املساهمني،

التوجهـات  وتطبيـق  اململكـة  يف  والرتفيـه  السـياحة  صناعـة  متطلبـات  لتلبيـة  الرشكـة  جهـود  ظـل  يف 

االسـرتاتيجية الطموحـة عـى مدى الخمس سـنوات القادمة، سـنحقق باذن الله املزيد مـن النجاح والوصول 

إىل نتائـج إيجابيـة مبـا يحقـق طمـوح مسـاهمينا وعمالؤنـا.

ــا اللـه بكل  وختامـاً، أتقــدم ملقــام خــادم الحرميــن الشــريفني وســـمو ولـــي عهـــده األمـني حفظهمـ

الشـكر والتقديـر عـى دعمهـام املسـتمر وتوجيهاتهـام السـديدة،

االسـتثنائية  جهودهـم  عـى  الرشكـة  موظفـي  وجميـع  التنفيذيـة  واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  أعضـاء  وإىل 

وتفانيهـم يف العمـل كـام نثمـن غاليـاً الدعـم الكريـم مـن جانـب مسـاهمينا ورشكائنـا وعمالئنـا الكـرام.

والله املوفق واملستعان ،

ماجد بن عبد املحسن الحكري

رئيس مجلس اإلدارة 
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عمرو جالل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بندر الحكري
عضو مجلس اإلدارة

ماجد الحكري
رئيس مجلس اإلدارة

إياد البنيان
عضو مجلس اإلدارة

سامي الحكري
العضو املنتدب

رائد أبو زنادة
عضو مجلس اإلدارة

خالد أنيب
عضو مجلس اإلدارة

فيصل شاكر
عضو مجلس اإلدارة

رمزي أبو خرضة
عضو مجلس اإلدارة

2.0  أعضاء مجلس إدارة الرشكة :
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3.0  عن الرشكة :

3.1 تأسيس الرشكة

تعمل  سعودية  فردية  كمؤسسة  1978م  يف   عاما   43 قبل  الرشكة  تأسست 
تجاري  بسجل  والصناعة”  للتجارة   الحكر  املحسن  عبد  “مجموعة  اسم  تحت 
22/7/1978م ورأس مال يبلغ  16/8/1398 هــ املوافق   1010014211 وتاريخ  رقم 
)274,000( ريال سعودي عندما أنشأ عبداملحسن عبد العزيز الحكر منتزه الربوة 

الرياض.  مدينة  يف 

ومتت  الرتفيهي،  املجال  يف  وازدهارا  تقدما  تزداد  والرشكة  الوقت  ذلك  ومنذ 
مواقع  عدة  افتتاح  لتشمل  الرتفيهية  األنشطة  يف  الرشكة  عمليات  توسعة 

اململكة.  أنحاء  كافة  يف  أخرى  ترفيهيه 

وبالنسبة ملجال الضيافة، فقد افتتحت الرشكة أول فندق لها يف مدينة الرياض 
الوقت  األندلسية، ومنذ ذلك  1988م، والذي أطلق عليه اسم فندق  يف عام  
قامت الرشكة بالتوسع يف مجال الضيافة لتشمل افتتاح عدة فنادق أخـرى يف 
أنحاء اململكة سواء كانت فنادق تديرها الرشكة وفقا التفاقيات الرتخيص  كافة 
أو فنادق يديرها مشغل فنادق عاملية وفقا التفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق 

محلية تديرها الرشكة.

بتغير  الرشكة  قامت  2006/04/19م  املوافق   21/3/1427هـ  تاريخ   ويف 
اسمها ليصبح )مؤسسة مجموعة عبد املحسن الحكر للسياحة والتنمية( ويف 
11/8/1427هـ املوافق  3/9/2006 م تم تحويل الرشكة من مؤسسة فردية إىل 
وتاريخ   2161 رقم  والصناعة  التجارة  وزير  قرار  مبوجب  مقفلة  مساهمة  رشكة 

م.  3/9/2006 املوافق  هــ   11/8/1427

ويف تاريخ  26/6/2014م تم إدراج الرشكة بهيئة السوق املالية لالكتتاب العام 
وتم طرح لعدد )16,500,000( سهم عادي من أسهم الرشكة إىل االكتتاب العام 
ريال   )550,000,000( البالغ  الرشكة  مال  رأس  من   30% نسبته  ما  متثل  وهي 

عادي. سهم   )55,000,000( بواقع  سعودي 

غـر  العامـة  الجمعيـة  وافقـت  هــ   28/11/1442 املوافـق  8/7/2021م   ويف 
العاديـة ملسـاهمي الرشكـة عـى تخفيـض ورفـع رأس مـال الرشكـة عـن طريـق 

اصـدار أسـهم حقـوق أولويـة وفـق التـايل:

ريـال 	   )550,000,000( مـن   ،)37.64%( بنسـبة  الرشكـة  مـال  رأس  تخفيـض 
عـدد  تخفيـض  وبالتـايل  سـعودي،  ريـال   )343,000,000( إىل  سـعودي، 
األسـهم مـن )55,000,000( سـهم عـادي، إىل )34,300,000( سـهم عـادي 
عـن طريـق إلغـاء عدد )20,700,000( سـهم من أسـهم الرشكـة وذلك بغرض 
إعـادة هيكلـة رأس مـال الرشكة إلطفـاء الخسـائر املرتاكمة والبالغـة قيمتها 

سـعودي. ريـال   )207,000,000(

لطـرح 	  أولويـة  حقـوق  أسـهم  إصـدار  خـالل  مـن  الرشكـة  مـال  رأس  زيـادة 
مـن  الرشكـة  مـال  رأس  لزيـادة  وذلـك  جديـد  عـادي  سـهم   )30,700,000(
)343,000,000( ريـال سـعودي، إىل )650,000,000( ريال سـعودي، وزيادة 
)65,000,000( سـهم  )34,300,000( سـهم عـادي إىل  عـدد األسـهم مـن 

عـادي.

و يف تاريخ 17/8/2021 م  املوافق 9/1/1443 هـ تم استكامل االجراءات النظامية 
و إيـداع األسـهم الجديـدة يف حسـابات املسـاهمني و تعديـل سـجالت الرشكـة 
ليصبـح رأس مالهـا )650,000,000( ريـال سـعودي مقسـامً عـى )65,000,000( 

سـهم عـادي بقيمـة اسـمية تبلـغ )10( ريال سـعودي للسـهم الواحد.

1978Since
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3.2 وصف األنشطة الرئيسية للشــركة

) أ ( قطاع الضيافة:

تنوع  من  به  تقوم  ملا  باململكة  الضيافة  يف قطاع  الرشكة مكانا متميزا  احتلت 

من  العديد  وتشغيل  بإدارة  تقوم  حيث  الفنادق  وتشغيل  إدارة  أساليب  يف 

القيام  إىل  باإلضافة  نجوم  والخمس  واألربع  الثالث  فئة  من  العاملية  الفنادق 

بتشغيل بعض الشقق الفندقية واملنتجعات السياحية ويعتر قطاع الضيافة أحد 

للرشكة. الدخل  مصادر  أكر 

)1( الفنادق:

تدير وتشغل الرشكة عدد )31( فندقا  ومنتجعات سياحية  خالل عام 2021 م. وترتبط 

هذه الفنادق برشكات   فنادق   عاملية متتلك عالمات مرموقة مثل الهوليداي إن، 

وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل، وراديسون 

بلو، وبارك ان، وجولدن توليب، وتوليب إن. 

للفنادق واملنتجعات من ضمن  بتأسيس وتسجيل عالمة مينا  الرشكة  كام قامت 

اململكة  من  واسعة  جغرافية  بقعة  الرشكة  فنادق  وتغطي  التجارية  عالمتها 

كالرياض  الرئيسية  املدن  عى  الرشكة  فنادق  توزيع  ان  حيث  اإلمارات،  ويف 

وجدة والدمام، اضافة اىل تواجدها يف مدن أخرى كحائل وينبع والطائف والخر 

وتبوك.  وحقل  وجازان  والجبيل  والظهران 

وتشكيلة  نظيفة،  وبيئة  الجودة،  عالية  إقامة  خدمات  الرشكة  فنادق  وتقدم 

واملقاهي  املطاعم  من  مختلفة  وأنواعا  واملرشوبات،  األطعمة  من  واسعة 

عمالئها  لكافة  الصحية،  والنوادي  والحفالت،  واملؤمترات  االجتامعات  وقاعات 

وزبائنها ممن يقصدونها خالل سفرهم سواء كانوا زوار بغرض السياحة أو العمل. 
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وتقـوم الرشكـة بإدارة ثالثة فنادق وهي ) فنـدق البالد، مينا شقق فندقية ديب، 

مينا بالزا الرشا ديب ( وتم إدراج هذه الفنادق تحت عالمة مينا اململوكة للرشكة.

)2 ( الشقق الفندقية:

واإلمارات  السعودية  العربية  اململكة  يف  فندقية  شقق  وتشغل  الرشكة  تدير 

العربية املتحدة، وذلك لتوفر إقامة منوذجية للنزالء الذين ميكثون فيها ملدد 

طويلة. وتعتر الشقق الفندقية جزءا صغرا من قطاع الضيافة.

)ب( قطاع الرتفيه:

الرئيسية األخرى لعمليات  الركيزة  الرتفيه  ُيعد قطاع  الضيافة،  إضافة إىل قطاع 

بالرشكة  الخاصة  الرتفيه  مواقع  غطت   31/12/2021 ويف  الحكر.  مجموعـة 

والـرشكات التابعـة والشـقيقة يف اململكة بقعة جغرافية واسعة، نظرا النتشار 

68 مركزاَ  بلـغ عـدد املراكـز  17 مدينة يف اململكة، حيث  أكرث من  املواقع يف 

ترفيهيـاً يف اململكة، و 8 مراكز ترفيهيه يف االمارات العربية املتحدة و2 مركـز 

بالرشكة  الخاصة  املراكز  العدد  هذا  ويشمل  العربية  مرص  بجمهورية  ترفيهي 

كبار  مع  اسرتاتيجية  عالقات  الرشكة  كونت  وقـد  والتابعة  الشقيقة  وبرشكاتها 

مطوري مراكز التسوق مثل املراكز العربية، ورشكة الراشد للتجارة واملقاوالت، 

وذلك  للعقارات،  الحبيب  محمد  ورشكة  العقاري،  للتطوير  الدولية  كنان  ورشكة 

ملساعدة الرشكة عى افتتاح مراكز ترفيهيه يف معظم مراكز التسوق الرائدة 

يف املدن الرئيسية مثل الرياض وجدة والدمام فضال عن غرها من املدن األخرى 

والطائف. وتبوك  وحائل  واألحساء  أبها  مثل 

مراكز الرتفيه العائلية:

بقعة  وتغطي  ترفيهي،  موقع   78 بالرشكة  الخاصة  الرتفيه  مواقع  تغطي 

17 مدينة يف اململكة و4 مدن  جغرافية واسعة نظرا إىل انتشار املواقع يف 

الرتفيه  مراكز  وتقع  العربية.  مرص  وجمهورية  املتحدة  العربية  االمارات  يف 

العائلية يف الغالب يف مراكز التسوق يف املدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة 

والدمام فضال عن غرها من املدن األخرى مثل الطائف، وجازان، وأبها، وتبوك. 

وتقدم تلك املراكز مختلف األلعاب الرتفيهية وألعاب األطفال والشباب باإلضافة 

إىل العاب تناسب الفئات العمرية االكر. تختلف تلك األلعاب واملركبات الرتفيهية 

آلخر. من مركز  العائلية  الرتفيه  تقدمها مراكز  التي 

ولكن بصفة عامة تقدم هذه املراكز األلعاب اإللكرتونية،  باإلضافة إىل أنشطة 

تشمل لعبة الكرات البالستيكية،  والقطارات، ومركبات األطفال املتحركة، واملركبات 
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واأللعاب  التسلق،  وحائط  الهيدروليكية،  واملركبات  التصادم،  وعربات  الدوارة، 

املائية. وتسعى الرشكة دامئا إىل خلق بيئة جاذبة للعمالء وإضفاء املتعة ألفراد 

العائلة عند زيارتهم للمراكز الرتفيهية العائلية، حيث قدمت عى مدى السنوات 

العديد من األلعاب الجديدة ضمن مراكز الرتفيه العائلية عن طريق تزويد املراكز 

بكل ما هو جديد من األلعاب يف االسواق العاملية.

) ج (  قطاع املطاعم:

حصة  عى  لالستحواذ  منها  سعيا  املطاعم  قطاع  بتطوير  مؤخرا  الرشكة  قامت 

مميزه من السوق ملثل هذه األنشطة والتنافس بشكل أفضل مام يجعل الرشكة 

من أحد الرواد يف مثل هذه الصناعة والسيام ان الرؤية املستقبلية تفتح آفاق 

كبرة للتطور والتميز يف ظل االنفتاح والرتكيز عى الرتفيه بشكل خاص ومواكبة 

مجموعة  عى  للحصول  الرشكة  سعت  لذلك  2030م،  اململكة  ورؤية  التطور 

تم  التي  التجارية  العالمات  بعض  إىل  باإلضافة  الدولية،  التجارية  العالمات  من 

استحداثها وتطويرها محليا، وتتسم مطاعم الرشكة بانتشار جغرايف واسع يف 

أكرث من 5 مدن رئيسية يف اململكة، حيث أن الرشكة لديها حاليا 46 مطعم سواء 

كانت داخل مواقع الرشكة أو خارجها، وتقدم هذه مطاعم تشكيلة من األطعمة 

لتلبية احتياجات مرتاديها باملفهوم العرصي الجديد، وهي عى النحو التايل

وتم  )بيتزو(  مطاعم  تخص  تجارية  لعالمة  امتياز  ترخيص  عى  الرشكة  حصلت    -1

افتتاح 9 فرع للرشكة داخل املواقع الرتفيهية والحكر تايم وهي عالمة مميزه 

يف منطقة الرشق األقىص حيث تقدم قطع البيتزا بأسلوب وشكل مميز ليناسب 

أذواق الزوار يف املواقع الرتفيهية. 

2-  عالمة المود قهـوة وأكـرث الذي تم استحداثه منذ ما يقارب خمس سنوات تم 

جديد  وشكل  فريد  بأسلوب  التطور  ليواكب  المود  لعالمة  الخاصة  الهيكلة  إعادة 

وهي تعتر العالمة التجارية املميزة للرشكة تقوم عى أساس تلبية احتياجات 

جميع الضيوف ان كانت يف املواقع الرتفيهية أو الفنادق ويف هذا  العام تم 

افتتاح أول المود منفصل كليا لينافس يف األسواق بشكل مستقل، ويوجد حاليا 

عدد 11 فرع المود يف الفنادق واملواقع الرتفيهية يف كافة مدن اململكة.

3-  مطعم عنب وتني وهو املذاق اللبناين وقد اكتسب شهرة رسيعة ملوقعه 

املميز ويوجد له عدد 2 فرع يف مدينة الخر
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4-  مطعم سوق السمك الذي يقدم املأكوالت البحرية عى الطريقة اآلسيوية 

وباألخص التايلندية فقد اكتسب شهره بهذا التخصص وتم تحديث املطعم ليقدم 

األفضل.

5-   تم افتتاح شوغر مو العالمة التجارية املميزة يف قطاع الحلويات وصناعة 

ويوجـد  العنكبوتية  الشبكات  عر  تسويقيه  وطرق  حديث  بأسلوب  وذلك  الكيك 

الرياض. حاليـا فرعـني يف مدينة 

6- سرف اند فرايز يوجد فرع واحد يف الرياض.

7- ناتشو هوت يوجد حاليا عدد 8 فروع يف جميع املناطق.

8- بركيز بيتزا يوجد فرع واحد يف تبوك.

A&W -9  يوجد فرع واحد يف الحكر مول تبوك.

ويسعى قطاع املطاعم حاليا الستقطاب واستحداث عالمات 
تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق السيام أن السوق يتسع 

ملثل تلك األنشطة.
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) د ( املراكز التجارية:

تدير وتشغل رشكة مجموعة الحكر تسعة مراكز تجارية هي كالتايل:

مركز تبوك التجاري

يقع يف يف مدينة تبوك شامل اململكة الذي افتتح عام 2004م ويضم املركز 

150 متجرا ومنفذا للبيع حيث يقدم مزيج من العالمات التجارية املحلية  أكرث من 

وسيتي  كر  وماذر  مانجو  عالمة  املثال  سبيل  وعى  وللزوار،  للتجار  والعاملية 

ماكس ومكياجي. كام يحتوي هذا املركز عى موقع ترفيهي تابع للرشكة وهو 

فن تاون تبوك.

الحكري تايم 

21,340 مرت مربع والحكر تايم – الدمام  ، الريـاض مبساحة  الحكـر تايـم الربـوة 

والحكر  مربع  مرت   27,194 مبساحة  مكة  تايم  والحكر  مربع  مرت   5,155 مبساحة 

تايم املدينة مبساحة 7,000 مرت مربع والحكر تايم الطائف مبساحة 82,035 مرت 

مربع والحكر تايم العزيزية مبساحة 8,024 مرت مربع والحكر تايم امللقا بالرياض 

مبساحة 6,467 مرت مربع والحكر تايم جازان مبساحة 10,758 مرت مربع. وقد قامت 

املجموعة بافتتاح ثالث مراكز ترفيهية داخل املركز بعالمات تجارية هي) سباركيز، 

وسنوي، وسكاي زون ( باإلضافة إىل تأجر بعض املحالت التجارية ومطاعم ذات 

عالمـات تجارية عاملية.
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اسم الرشكة
الدولة مجل التأسيس

والعمليات
النشاطنسبة امللكيةرأس املال

1
األلعاب والرتفيه%150.00099 درهم امارايتاالمارات العربية املتحدةرشكة سباركيز الند لأللعاب الرتفيهية

2

السياحة والرتفيه%100.00099 جنيه مرصيجمهورية مرص العربيةرشكة اساطري للرتفيه والسياحة

3

السياحة والرتفيه%100.00085 ريال سعودياململكة العربية السعوديةرشكة أصول املزايا الفندقية

املجموع / 000أخرىالرتفيهالضيافةاسم الرشكة

1
مجموعة عبداملحسن الحكري للسياحة 

والتنمية
381,891262,25239,058683,201

020,681020,681رشكة سباركيز الند لأللعاب الرتفيهية2

02,64302,643رشكة اساطري للرتفيه والسياحة3

01,89201,892رشكة أصول املزايا الفندقية4

381,891287,46839,058708,417االجاميل

3.3  الرشكات التابعة :

* تنازل سامي الحكري عن امللكية النفعية للرشكات الثالثة لصالح الرشكة، وعليه تعود كامل اإليرادات واألرباح إىل الرشكة.

3.4  تأثري األنشطة الرئيسية للرشكة والرشكات التابعة يف حجم أعامل الرشكة وإسهامها يف النتائج :
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4.0  اسرتاتيجية الرشكة ورؤيتها

4.1 اسرتاتيجية الرشكة

“وجهـات”  املعتمـدة  اسـراتيجيتها  تنفيـذ  عـى  الحكـر  مجموعـة  تعمـل 

والتـي تهـدف إىل تعزيـز مكانتهـا الرائـدة يف السـوق عـى مسـتوى كافـة 

القطاعـات، وذلـك مـن خـال:

التمركـز يف 	  إعـادة  ذلـك  الرئيسـية، ويشـمل  األعـامل  التحـول والنمـو يف 

قطاعـي الضيافـة والرتفيـه مـن خـالل الرتكيـز عـى تطويـر مواقـع الرشكـة 

الرئيسـية وخدماتهـا ومبـا يتـامىش مـع توقعات ضيوفنـا وتوجهات السـوق 

ويسـهم يف دعـم األداء املـايل لهـا. 

 التوسـع يف مجـاالت مقاربـة ومحفـزة لألعـامل الحاليـة كالتمويـن الخارجي، 	 

يف  خـالل  الدخـول  مـن  الدخـل  مصـادر  تنويـع  إىل  السـينام، إضافة  ودور 

مجـاالت عمـل جديـدة واعـدة كاألنشـطة الرياضيـة. 

 تعزيـز القـدرات واملمكنـات الداخليـة للرشكـة، ويشـمل ذلـك  تطويـر منـاذج 	 

، تطويـر مهـارات وكفـاءات الكـودار البرشيـة،  األعـامل والعمليـات الرئيسـة 

تبنـي أحـدث األنظمـة والتطبيقـات التقنيـة والرقميـة، بنـاء رشاكات اسـرتاتيجية. 

4.2 الرؤية

تحقيق تجارب متميزة  لضيوفنا يف قطاعي الضيافة والرفيه

WUJUHAT
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5.0  املوارد البرشية

5.1 عن املوارد البرشية :

لـدى الرشكـة حوايل ألفن موظـف تقريبـا وبلـغ عـدد السـعودين العاملـن 

يف الرشكة 630 موظـف، ميثلـون حـوايل %33  مـن إجـايل القـوى العاملة 

يف الرشكـة يف اململكـة . 

ترجـع قـّوة الرشكـة ونجاحها إىل خرات وتجـارب املوظّفني لديهـا. ولهذا الغرض، 

يخضـع موظّفـو الرشكـة الذيـن يعملـون يف مختلـف القطاعـات ألنظمـة التدريب 

يف  املامرسـات  أفضـل  عـى  املوظفـني  إطـالع  إىل  تهـدف  التـي  املتنّوعـة، 

قطاعـي الرتفيـه والضيافـة. وتديـر أنظمـة التدريـب رشكـة مينـا للتعليـم وتنميـة 

املـوارد البرشيـة، وهـي ذو عالقـة برشكـة مجموعـة الحكـر. ومتلـك رشكـة مينا 

للتعليـم معهـد عبـد املحسـن الحكـر العـايل للتدريـب الفندقـي وهـو الجهـة 

الضيافـة  الحكـر يف قطـاع  املسـؤولة عـن تدريـب موظّفـي رشكـة مجموعـة 

والسـياحة، ويتـم عـادًة تدريـب موظفـي الرشكـة لـدى املعهـد يف بدايـة فرتة 

تعيينهـم كموظفـني بالرشكـة ملـدة تـرتاوح مـا بـني سـتة أشـهر لسـنة، ثـم يتـم 

عبداملحسـن  معهـد  ويقـوم  معهـا.  العمـل  ملواصلـة  الرشكـة  إىل  إعادتهـم 

التدريـب طويلـة  الفندقـي بتوفـر العديـد مـن دورات  للتدريـب  العـايل  الحكـر 
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وقصـرة األجـل ملنتسـبيه مـن موظفـوا الـرشكات اآلخـرى العاملـة يف مجـاالت 

يف  الحكوميـة  الجهـات  مـن  وعـدد  والتمويـن،  والفنـادق،  املطاعـم،  تشـمل 

اململكـة. 

ويخضـع موظفـني مجموعـة الحكر القامئـني بأعامل الصيانة أللعـاب الرشكة يف 

مجـال الرتفيـه إىل التدريـب عـى صيانـة تلـك األلعـاب مـن قبـل مـوردي األلعـاب 

املختلفـني. ويتـم هـذا التدريب عنـد قيام الرشكـة بالحصول عى ألعـاب ترفيهية 

جديـدة مـن مورديهـا حيـث يقـوم املـورد بتدريـب عـامل الرشكـة عنـد التوريـد 

عـى كيفيـة التعامـل مـع تلـك األلعـاب   ويتم عادة تدريب موظفي الرشكة لدى 

املعهد يف بداية فرتة تعيينهم كموظفني بالرشكة .

5.2 سياسات توطني الوظائف :

لدى الرشكة 630 موظف سعودي . وتضع النسبة الحالية للمواطنني السعوديني 

للرشكـة ضمـن الفئـة الخـراء ، حيـث أن نسـبة التوطـني الحاليـة  يف كيـان اإليواء 

والفنـادق قدرهـا حوايل ٪33.9 مقارنـة بالنسـبة املطلوبة وقدرها 29 % حسـب 

بلغـت  التوطـني  نسـبة  فـإن  والرتفيـه  السـياحة  كيـان  يف  أمـا  نطاقـات.  برنامـج 

موظف
سعودي يف

الرشكة

نسبة توطني
قطاع الفنادق

والضيافة

نسبة توطني
قطاع السياحة

والرتفيه

63033.932.8

حـوال  32.8 %  مقارنـة بالنسـبة املطلوبـة وقدرها 24 % حسـب برنامج نطاقـات. 

وال تـزال الرشكـة ملتزمة بالكامل بتحقيق سياسـة اململكة بشـأن التوطني . ولهذا 

السـبب، شـّكل تدريب وتطويـر املهارات والقدرات السـعودية أولويـة خاصة لدى 

الرشكـة. وعملـت الرشكـة بشـكل وثيـق مـع وزارة العمـل يف هـذا الصـدد، كـام 

نّفـذت نتيجـة لذلـك، خطة شـاملة لزيادة عـدد املواطنـني السـعوديني الذين يتّم 

توظيفهـم مـن أجـل مواصلة تحقيـق الهـدف الوطني .



18

6.0  املسؤولية اإلجتامعية

6.1  مركز عطاء لخدمة املجتمع :

انطالقـا مـن إميـان رشكـة مجموعـة الحكـر مبسـؤوليتها االجتامعيـة وبأهميـة 
دور القطـاع الخـاص يف التنميـة والرشاكـة املجتمعية فقد أطلقـت الرشكة خالل 
عـام 2006م مركـز يختـص بتقديـم برامـج ع تنميـة املجتمـع ويسـعى إىل خدمة 
املجتمـع بكافـة رشائحـه والعمـل عـى تطويـره من خـالل الرامـج التـي يقدمها 

سـنويا بالرشاكـة مـع جهـات حكوميـة واخرى مـن القطـاع الخاص.

ويهتـم املركـز بتخصيـص عـدة برامـج وجهـت بشـكل مبـارش ألفـراد األرسة ابتـداء 
مـن الطفـل والـذي يسـاهم املركـز يف العمل عـى توعيتـه وتثقيفه وإكسـابه 
بتبنيهـم  املركـز  يقـوم  الذيـن  الشـباب  إىل  باإلضافـة  املهـارات،  مـن  العديـد 
ودعمهـم وتوفـر التسـهيالت لهـم مثـل تقديـم املشـورة والنصيحـة للشـباب 
التـي قـد  الجـدوى فيـام يتعلـق باملشـاريع  ومسـاعدتهم يف اعـداد دراسـة 

يرغبـوا يف إقامتهـا.

قام املركز خال األعوام السابقة بتوقيع العديد من االتفاقيات وهي : 

اتفاقية تسويق املنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة. 	 

اتفاقيـة رشاكة اسـرتاتيجية مع جمعية اطعام )لحفـظ النعمة( يف املنطقة 	 
الرشقية، املنطقة الوسـطى، املنطقة الغربية.
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ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات املجتمع ولكن يتم الركيز عى 

االطفـال – ألنهـم املسـتهدف الرئيـي يف الرتفيـه فبالتـايل هـم االوىل 	 
بالخدمـة املجتمعيـة. 

الشباب والباحثني عن العمل – حيث ان الشباب هم أكر فئة باملجتمع.	 

6.2  مركز عطاء لخدمة املجتمع :

عمـالً عـى تحقيق أهـداف مركز عطاء فيـام يتعلق بتنمية املجتمـع وتعزيز مبدأ 
التكامـل االجتامعـي يقـوم املركـز بتقديـم “برامـج عطـاء”، وهـى برامـج متميزة 

وشـاملة تغطـي بعض أبـرز قضايا املجتمـع، وتتضمـن التايل: -

برامج عطاء أكادميية وبحثية

تهتـم بالرامـج األكادمييـة والبحثيـة بدفـع عجلـة التعليـم 
وتشـجيع عمليـة البحـث. وأبرز األمثلـة تتضمن تعـاون املركز 
مـع جامعة امللك سـعود إلطـالق برامج بحث “عبد املحسـن 

الحكـر للتغذيـة وصحة اإلنسـان”.

برامج عطاء للتأهيل والتوظيف

برامج عطاء التطوعية

برامج التوعية

برامج عطاء للدعم والرعاية

الوظائـف  لسـعودة  الحكـر  مجموعـة  سياسـة  طـور  يف 
يقـدم املركـز برامـج للتأهيـل والتوظيف العديد مـن الرامج 
التدريبية لتأهيل الشـباب السـعوديني لدخول سـوق العمل.

تقـدم برامج التطوعية أنشـطة تطوعية للشـباب لتوعيتهم 
بقضايـا مجتمعهـم ولتعزيز إحساسـهم باملسـؤولية حتى 

يتمكنـوا من قيـادة عجلة النهضـة واالنجاز يف املسـتقبل.

ملعالجـة  عـدة  مجـاالت  يف  التوعيـة  أنشـطة  عـى  تركـز 
خـالل  مـن  املجتمـع  عـى  تطـرأ  التـي  واملشـاكل  القضايـا 
حمـالت توعيـة تناقـش تلـك القضايـا والتعـاون مـع جهـات 

املجـال. هـذا  يف  خارجيـة 

أسـهمت برامج الدعـم والرعاية يف دعـم ذوي االحتياجات 
الخاصـة مـن خالل عـدة أنشـطة وتقديم عـدداً مـن الخدمات 
باإلضافـة إىل إقامـة عـدد مـن التحالفـات مـع املؤسسـات 

املعنيـة بدعـم ذو االحتياجـات الخاصـة.
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6.3  مركز  عطاء من املجتمع وإليه :

انطالقًـا مـن كوننـا جـزًء مـن هـذا املجتمـع املعطـاء، ولـرّد بعـض الجميـل الـذي 
أعطانـا، وإميانًـا بأهمية التكاتف ودور القطاع الخاص ومسـؤوليته االجتامعية يف 
التنميـة املسـتدامة والرشاكـة املجتمعيـة، قمنـا يف مجموعة الحكر بتأسـيس 
مركـز الشـيخ عبـد املحسـن لخدمـة املجتمـع. نهـدف من خالل هـذا املركـز أن نرد 
الجميـل ملجتمعنـا بكافـة رشائحـه واالرتقـاء بـه وفـق ما متليـه قيمنا اإلسـالمية 
التكامـل  مبـادئ  عـى  مبنيـة  اجتامعيـة  برامـج  اسـتحداث  عـر  األصيـل،  وتراثنـا 
والرشاكـة بـني القطاع الخـاص والحكومي لتوفـر الدعم والتطويـر للفرد واألرسة 

وبالتـايل تطويـر املجتمع.

ومل ننـس الشـباب واألطفـال حيـث يوليهـم املركـز اهتامًمـا بالًغـا. لذلـك نقـوم 
الشـباب  وتدريـب  تأهيـل  عـر  التعليمـي  القطـاع  يف  مبـادرات  عـدة  بتقديـم 
السـعودي لألخـذ بيدهـم وإدخالهـم يف مجـاالت العمـل التـي تتطلـب درجـات 
عاليـة مـن االحـرتاف كقطـاع السـياحة والضيافـة. كـام أولـت املجموعـة اهتامًمـا 
الدعـم  وبرامـج  الرعايـة  توفـر  طريـق  عـن  الخاصـة  االحتياجـات  ذوي  باألطفـال 

ومعيشـتهم. حياتهـم  مسـتوى  تحسـني  يف  تسـاهم  التـي  والتمكـني 

1. االحتفال باليوم العاملي ملكافحة التصحر والجفاف.

التنميـة  تحقيـق  مبـدأ   ، املجتمـع  لتنميـة  الحكـر  املحسـن  عبـد  مركـز  رسـخ 
املسـتدامة، مـن خـالل االحتفـال باليـوم العاملـي ملكافحـة التصحـر والجفـاف، 
التنـوع  عـى  املحافظـة  وأهميـة  للتصحـر  املتفاقمـة  باألخطـار  الوعـي  لرفـع 

شـجرة.  500 بغـرس  الحيـوي، 

6.4  يف عـام 2021 قامـت املجموعة بتقديم بعض 

األعـامل للمجتمع ومنهـا ما ييل:

2. فنادق الحكري تستضيف برنامج املناصحه “بناء”.

اسـتضاف  الرشقيـة  باملنطقـة  العامـة  واملباحـث  الداخليـة  وزاره  مـع  بالتعـاون 
فنـدق نوفوتيـل الدمـام برنامـج املناصحـة “ بنـاء” ،  إلعـادة تأهيـل املسـتفيدين 

مـن الرنامـج

3. الحكري تايم تستضيف مبادرة “ بسمتك تكفي”.

 أقامـت جمعيـة أيامـى بالتعاون مع فريـق بروين التطوعي ومؤسسـة األوقاف 
املبتكـرة وتطبيـق ذا شـفز مبـادرة “ بسـمتك تكفـي “ مبناسـبة اليـوم العاملـي 
للطفولـة ألبنـاء املسـتفيدات من الجمعيـة برعاية مركـز عطاء لخدمـة املجتمع .

يف  املتفوقـني  الطـالب  يكـرم  املجتمـع  لخدمـة   عطـاء  مركـز   .4

حلقـة”. بيتنـا  “يف  برنامـج 

بيتنـا  كـرم مركـز عطـاء لخدمـة املجتمـع الطـالب املتفوقـني يف برنامـج )يف 
حلقـة( وهـو أحـد برامـج جمعيـة مكنـون لتحفيـظ القـرآن بالريـاض، التـي تسـاهم  
يف تكريم الطالب املتفوقني وتحقيق رسـالة تعليم وتحفيظ كتاب الله للناشـئة.

5. مركز عطاءلخدمة املجتمع ينظم مبادرة التربع بالدم.

نظـم مركـز عطـاء لخدمة املجتمع مبادرة التـرع بالدم تزامًنا مـع اليوم العاملي 
للتـرع بالـدم . بالتعـاون مـع بنك الـدم وأمارة منطقـة الرياض وجامعـة املجمعة 

وفريـق بروين التطوعي

6. مبادرة كلنا معك.

نظمـت مجموعـة الحكـر بالتعـاون مـع مستشـفى السـعودي األملـاين فعالية 
توعويـة حـول رسطان_الثـدي   تحـت شـعار افحـي اآلن كلنا_معـك 
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مجلـس أعضـاء  مصالـح  وكذلـك  عالقة  ذات  أطراف  مع  املربمة  العقود    7.0 
                 اإلدارة وكبار  التنفيذيني يف هذه العقود:

مدتهاأهم رشوط التعاقدنوع عالقته بالرشكةطبيعة التعاقدالطرف ذو العالقة
 القيمة

)ريال سعودي(

1 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد ايجار فندق األندلسية - الرياضالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
261,278,006 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

2 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد ايجار فندق هوليدي إن - الخربالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
262,631,220 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

3 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق هوليدي إن 

السالم - جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
241,685,399 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

4 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق قرص البحر األحمر 

- جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
26898,783 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

5 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري 

املروج - الرياض

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
206,924,605 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

6 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق دبل تري الظهرانالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
204,534,114 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

7 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار فندق جولدن توليب 

الجبيل

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
20163,566 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

8 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق ريجنيس جدةالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
2011,719 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

9 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق الحمراء جدةالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
202,871,666 سنةنسبة %20 من اإليرادات *
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مدتهاأهم رشوط التعاقدنوع عالقته بالرشكةطبيعة التعاقدالطرف ذو العالقة
 القيمة

)ريال سعودي(

10 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة 

جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
204,149,619 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

11 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق رديسون بلو جيزانالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
203,470,614 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

12 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار فندق رديسون بلو بالزا 

جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
202,552,246 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

13 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار فندق راديسون بلو 

كورنيش جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
205,751,216 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

14 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق بارك إن الدمامالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
202,203,948 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

15 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار فندق هوليدي إن 

كورنيش الخرب

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
204,534,114 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

16 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار فندق نوفوتيل ينبعالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
202,280,064 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

17 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل - 

الرياض

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
201,150,000 سنة1,150,000 سنويا

18 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار مبني ملحق بفندق 

هوليدي إن بوابة جدة - جدة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
2014,491 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

19 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق جولدن توليب 

النارصية الرياض

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
202,165,000 سنة2,165,000 سنويا

20 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار فندق مينا  توليب إن - 

الطائف

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
20400,000 سنة400,000 سنويا
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مدتهاأهم رشوط التعاقدنوع عالقته بالرشكةطبيعة التعاقدالطرف ذو العالقة
 القيمة

)ريال سعودي(

21 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار مجمع صحارى الخربالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

متثل القيمة اإليجارية 
20605,742 سنةنسبة %20 من اإليرادات *

22 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور 

- جيزان

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
131,200,000 سنه1,200,000 سنويا

23 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عامرة مرحبا سكن موظفني - 

الرياض

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
5800,000 سنوات800,000 سنويا

24 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار سكن للعاملني - الخربالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
100,000 سنويا مع 

وجود فرتة مجانية ألول 
عامني من العقد

1225,506 سنه

25 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد سكن العامالت الرياضالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
5200,000 سنوات200,000 سنويا

26 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد إيجار سكن موظفي فندق 

راديسون بلو جيزان

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
16600,000 سنه600,000 سنويا

27 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
عقد ايجار مبني معرض مبيعات 

الجامعة - الرياض

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 50,000 
2650,000 سنهسنويا

28 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة
اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل 

والنظافة

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

مقابل فواتري شهرية 
و يتم احتساب القيمة 

حسب األسعار املتداولة
1,197,471سنوياَ

29 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

الحكري القابضة

اتفاقية إدارة وتشغيل ملركز الحكري 
رياضة وترفيه )مرشوع الربوة - 

الرياض(

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

تقوم الرشكة بتشغيل و 
ادارة املوقع مقابل عائد 

استثامري 4,500,000 
سنويا

54,500,000 سنوات

30 
مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز 

عقد إيجار مكاتب - الرياضالحكري القابضة
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
101,500,000 سنه1,500,000 سنويا
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مدتهاأهم رشوط التعاقدنوع عالقته بالرشكةطبيعة التعاقدالطرف ذو العالقة
 القيمة

)ريال سعودي(

31 
أ/ عبد املحسن عبدالعزيز فهد 

عقد إدارة فندق مينا بالزا - ديبالحكري
يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

%2 من اجاميل االيرادات 
مقابل أتعاب االدارة 
االساسية و %6 من 

مجمل الربح التشغييل 
كحوافز ادارة و %2 من 
ايرادات الغرف مقابل 

التسويق و الدعاية

1025,732 سنه

32 
أ/ عبد املحسن عبدالعزيز فهد 

الحكري
عقد إدارة مينا الشقق الفندقية - 

ديب

يوجد مصلحة ألعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري 
و أ/ سامي الحكري و أ/ بندر الحكري وعضو االدارة 

التنفيذية أ/ مشعل الحكري

%2 من اجاميل االيرادات 
مقابل أتعاب االدارة 
االساسية و %6 من 

مجمل الربح التشغييل 
كحوافز ادارة و %2 من 
ايرادات الغرف مقابل 

التسويق و الدعاية

1091,477 سنه

عقد ايجار مبني سكن موظفني أ/ مساعد عبد املحسن الحكري 33
فندق هيلتون - الظهران

صلة قرابة مع أعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري و 
أ/ سامي الحكري و عضو االدارة التنفيذية أ/ مشعل 

الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
5585,000 سنوات585,000 سنويا

عقد إيجار سكن موظفي فندق دبل أ/ مساعد عبد املحسن الحكري 34
تري املروج – الرياض

صلة قرابة مع أعضاء مجلس االدارة أ/ ماجد الحكري و 
أ/ سامي الحكري و عضو االدارة التنفيذية أ/ مشعل 

الحكري

ايجار ثابت بقيمة 
5900,000 سنوات900,000 سنويا

عضو من أعضاء مجلس االدارةمطبعة ماجد الحكريأ/  ماجد عبد املحسن الحكري 35

حسب عروض األسعار 
املقدمة بشكل تنافيس 
مع حق الرشكة بالتعاقد 

مع أي مورد آخر

5112,710 سنوات

36 

أ/ ماجد عبداملحسن الحكري وورثة 
خالد الحكري

وهم أ/ بندر خالد بن عبد املحسن 
الحكري و أ/ بدر خالد بن عبد املحسن 

الحكري وأ/ أحمد خالد بن عبد 
املحسن الحكري

عقد إيجار أرض مقام عليها 
مستودع بطريق الخرج - الرياض

أ/ ماجد الحكري و أ/ بندر الحكري هم أعضاء مجلس 
االدارة و أ/ بدر الحكري هو عضو يف االدارة التنفيذية

ال توجد قيمة ايجارية و 
تنتقل ملكية األصول اىل 
املؤجر عند انقضاء العقد

100 سنوات

عقد ايجار فندق جولدن توليب - أ/ سامي عبداملحسن الحكري 37
متثل القيمة اإليجارية عضو من أعضاء مجلس االدارةالخرب

252,778,234 سنهنسبة %20 من اإليرادات *

38 
مؤسسة سامي عبد املحسن 

الحكري
عقد إيجار سكن موظفي فندق 

ايجار ثابت بقيمة 65,790 عضو من أعضاء مجلس االدارةهوليداي ان الكورنيش – الخرب
565,790 سنواتسنويا
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مدتهاأهم رشوط التعاقدنوع عالقته بالرشكةطبيعة التعاقدالطرف ذو العالقة
 القيمة

)ريال سعودي(

عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك رشكة تنامي العربية املحدودة 39
- الدمام

متتلك مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري 
القابضة نسبة ٪50 فيها

متثل القيمة اإليجارية 
202,692,699 سنهنسبة %20 من اإليرادات

عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة رشكة تنامي العربية املحدودة 40
ومكتب داميون كارد - الدمام

متتلك مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري 
القابضة نسبة ٪50 فيها

ايجار ثابت بقيمة 
414,000 سنويا باالضافة 

اىل %10 خدمات
3455,400 سنوات

41 
رشكة تبوك للمشاريع التجارية 

ايجار ثابت بقيمة مملوكة لكل من أ/ عبداملحسن الحكري و رشكاهعقد إيجار مركز تبوك التجاريوالرتفيهية
122,500,000 سنه2,500,000 سنويا

عقد توريد مواد بالستيكيةرشكة مصنع بالستيك الرياض 42
مملوكة لكل من أ/عبداملحسن الحكري ورشكة 
كوزموبالست الرياض ومتتلك رشكة مجموعة 

عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة نسبة ٪35 
يف رشكة كوزموبالست الرياض

حسب عروض األسعار 
املقدمة بشكل تنافيس 
مع حق الرشكة بالتعاقد 

مع أي مورد آخر

12321,869 سنه

43 
رشكة الحكري لتصنيع األلعاب 

عقد صيانة األلعابالرتفيهية
مملوكة لكل من أ/عبداملحسن الحكري و أ/مساعد 
الحكري و أعضاء مجلس اإلدارة أ/ماجد الحكري و أ/ 

سامي الحكري ورشكائهم

حسب عروض األسعار 
املقدمة بشكل تنافيس 
مع حق الرشكة بالتعاقد 

مع أي مورد آخر

50 سنوات

عقد ايجار عدد 5 هناجر مبستودع رشكة مصنع بالستيك الرياض 44
الربكة - الرياض

مملوكة لكل من أ/عبداملحسن الحكري ورشكة 
كوزموبالست الرياض ومتتلك رشكة مجموعة 

عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة نسبة ٪35 
يف رشكة كوزموبالست الرياض

ايجار ثابت بقيمة 
10200,000 سنوات200,000 سنويا

45 

رشكة مينا للتعليم وتنمية املوارد 
البرشية »معهد عبداملحسن الحكري 

للتدريب الفندقي«
اتفاقية التدريب للموظفني

مملوكة لكل من مجموعة عبد املحسن عبد العزيز 
الحكري القابضة رشكة عبد املحسن عبد العزيز الحكري 

املحدودة

مبلغ 2,000 ريال 
سعودي كأجر تدريب 
شهري لكل متدرب و 

كذلك تقدم املجموعة 
غرف فندقية ملوظفي 

املعهد باألسعار 
املتداولة يف الفنادق

228,984سنويا

إتفاقية إستثامر و تشغيل فندق رشكة شاطئ منتجع نصف القمر 46
مملوكة لكل من أ/ عبداملحسن الحكري و رشكاهشاطئ منتصف القمر

اتفاقية إستثامر ملدة 
15 سنة مببلغ 4,556,469 

ريال سنويا
154,556,469 سنة

* تـم تعديـل عقـود إيجـارات هـذه الفنـادق لتصبـح قيمة اإليجار كنسـبة مـن اإليـرادات )%20( بحد أقـىص 78,942,928 مليـون ريال لجميع هـذه الفنادق 
املذكـورة  أعاله وذلـك اعتبـاراً 1 أبريل 2020 م.
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 7.3 األعامل الشبيهة أو املنافسة ألعامل الرشكة ألعضاء مجلس إدارة الرشكة والتي تم عرضها واملوافقة عليها

طبيعة عملهااسم الرشكة التي ميتلك / عضوا فيهااسم عضو مجلس اإلدارة

1 
مساعد عبد املحسن عبد العزيز 

الحكري

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة
االستثامر والتملك يف الحصص يف رشكات تعمل يف مجال إقامة وإدارة

مدن األلعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة وخدمات

التسويق للغر وخدمات االستراد والتصدير للغر.

إدارة وتشغيل املراكز الرتفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.شركة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن املالهي واأللعاب والرتويج السياحي.الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة أبراج الخالدية السكنية
تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية ورشاء األرايض إلقامة املباين

عليها واستثامر هذه املباين بالبيع أو اإليجار لصالح الرشكة.

مجموعة عبد المحسن عبدالعزيز الحكير القابضة
صيانة وتشغيل الفنادق واملنشآت الرتفيهية واملطاعم واملباين العامة والسكنية والتجارية وأعامل 

الهدم واالستراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة يف األلعاب واملعدات الرتفيهية وبيع ورشاء العقارات 

لصالح الرشكة.

شركة جسور السياحة التجارية
اصالح األجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة املرافق الرياضية والبيع

بالجملة أللعاب األطفال واأللعاب اإللكرتونية والهدايا.
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طبيعة عملهااسم الرشكة التي ميتلك / عضوا فيهااسم عضو مجلس اإلدارة

ماجد عبد املحسن عبد العزيز الحكري 2

رشكة عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة
االستثامر والتملك يف الحصص يف رشكات تعمل يف مجال إقامة وإدارة مدن األلعاب وإقامة وإدارة 

وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة وخدمات التسويق للغر وخدمات االستراد والتصدير للغر.

إدارة وتشغيل املراكز الرتفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.رشكة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن املالهي واأللعاب والرتويج السياحي.الرشكة األوروبية لالستثامر السياحي والفندقي

رشكة الرياض للمشاريع السياحية 
والرتفيهيةوالتجارية عبداملحسن الحكري ورشكاه

إقامة املراكز الرتفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل املراكز الرتفيهية والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة 

وصيانة العقارات.

مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة
صيانة وتشغيل الفنادق واملنشآت الرتفيهية واملطاعم واملباين العامة والسكنية والتجارية وأعامل 

الهدم واالستراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة يف األلعاب واملعدات الرتفيهية وبيع ورشاء العقارات 

لصالح الرشكة.

سامي عبد املحسن عبد العزيز 
الحكري

رشكة عبداملحسن الحكري وأوالده القابضة
االستثامر والتملك يف الحصص يف رشكات تعمل يف مجال إقامة وإدارة مدن األلعاب وإقامة وإدارة 

وتشغيل الفنادق والشقق املفروشة وخدمات التسويق للغر وخدمات االستراد والتصدير للغر.

إدارة وتشغيل املراكز الرتفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.رشكة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن املالهي واأللعاب والرتويج السياحي.الرشكة األوروبية لالستثامر السياحي والفندقي

مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكري القابضة 3
صيانة وتشغيل الفنادق واملنشآت الرتفيهية واملطاعم واملباين العامة والسكنية والتجارية وأعامل 

الهدم واالستراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة يف األلعاب واملعدات الرتفيهية وبيع ورشاء العقارات 

لصالح الرشكة.

رشكة تنامي العربية املحدودة

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة املشاريع الصناعية واملجمعات التجارية واألسواق املركزية وإدارة وتطوير 

وصيانة العقارات واملجمعات السكنية البناء والتجارية بالبيع أو اإليجار لصالح الرشكة وخدمات االستراد 

والتصدير والتسويق للغر وتجارة الجملة والتجزئة يف األثاث والديكور واملواد واألدوات الكهربائية 

واملقاوالت العامة.

الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصاالت األفراح واملناسبات مع اإلقامة.رشكة لؤلؤة املدينة الفندقية



28

8.0  أهم االنجازات التي تم تحقيقها يف عام 2021 م :

8.1 قطاع الضيافة :

ادارة 	  انشـاء  عـى  العمـل  تـم  “وجهـات”  الرشكـة  اسـرتاتجية  مـع  متاشـيا 

يتـم  بحيـث  الخارجيـة  واملناسـبات  الحفـالت  وتنظيـم  الدارة  خاصـة  مسـتقلة 

. حيـث نجحـت الرشكـة  النخبـة يف جميـع انحـاء املمكلـة  اسـتهداف عمـالء 

باسـتقطاب فعاليـات مختلفـة مثـل   اكسـرتيم رايل مبنطقـة العـال  وفعاليـة 

الخاصـة. نيـوم  مبنطقـة   100 التسـلق 

. متاشـيا مـع اسـرتاتجية الرشكة يف تطوير العالمـة التجارية مينـا . تم توقيع 	 

. كـام قامـت الرشكـة بتحويـل  اتفاقيـة ادارة وتشـغيل لفنـدق مينـا الدمـام 

منتجـع هوليدي ان شـاطيء نصف القمر اىل منتجع مينا هوليدي شـاطيء 

نصـف القمر

تـم توقيـع عقـد تطويـر نظـام الحجـوزات الخاصـة بفنـادق مينـا مـع رشكـة 	 

اماديـوس العامليـة التـي تعـد مـن افضـل الـرشكات الرائـدة عامليـا يف هـذا 

املجـال.

متاشـيا مـع اسـرتاتيجية الرشكة يف ترشـيد النفقـات  وزيـادة االنتاجية قامت 	 

الرشكـة باعـادة هيكلـة ادارات القطـاع الفندقـي  كـام  تـم  توقيـع مذكـرة 

تفاهـم مـع رشكـة كالود كيتشـن العامليـة بهـدف اسـتحداث نظـام املطابـخ 

السـحابية يف الرشكـة ابتـداء مـن منطقـة الريـاض.

بالرغـم مـن اسـتمرار تداعيـات جانحـة كورونـا وتاثرهـا السـلبي عـى قطـاع 	 

الضيافـة فـان الرشكـة اسـتطاعت الحصـول عـى عقـود الحجـر املوءسـي 

بالرشاكـة مـع الخطـوط العربيـة السـعودية ورشكات الطـران املختلفـة مـام 

سـاهم يف تخفيـف االثـر السـلبي لتفـيش الجائحـة عـى اعـامل القطـاع.

فعاليـات 	  ضمـن  مـن  فـراري  فريـق  باسـتضافة  بالحصـول  الرشكـة  قامـت 

الفورمويـال ون التـي تقـام للمـرة االوىل باململكـة العربية السـعودية يف 

مدينـة جـدة.

8.2 قطاع الرتفيه :

املواقـع 	  مـن  للعديـد  البلديـات  مـن  االمتثـال  شـهادات  عـى  الحصـول  تـم 

الرتفيهيـة و ذلـك لحسـن التزامهـا يف تطبيـق االجـراءات االحرتازيـة التي تم 

تطبيقهـا ملكافكـة فـروس كورونـا.



29

9.0  الخطط املستقبلية لعام 2022 م:

9.1 قطاع الضيافة :

تـم 	  الفنـادق  قطـاع  تطويـر  يف  “وجهـات”  الرشكـة  اسـرتاتجية  مـع  متاشـيا 
املواقـع  ذات  الفنـادق  مـن  عـدد  تسـتهدف  وتحديـث  تطويـر  خطـة  اعتـامد 
بالريـاض وفنـدق جولـدن  القـرص  ان  املميـزة مثـل تطويـر فنـدق هوليـدي 
توليـب حائـل وفنـدق هوليـدي ان الكورنيـش وقاعـة الحفـالت واالجتامعـات 

املركزيـة  يف فنـدق هولـدي ان الخـر .

متاشـيا مع اسـرتاتجية الرشكـة يف تطوير قطاع الحفـالت الخارجية تم اعتامد 	 
الخطـة الخاصـة باعامل املطبـخ املركزي ملنطقة الرياض بحيـث تخدم فنادق 

الرشكـة مبنطقـة  العليا وتدعم جميـع الحفالت الخارجية .

تـم تحديـد موعـد افتتاح فندق مينا سـويت الدمـام بالربع الثاين لسـنة 2022 	 
وجـاري العمـل عـى توقيـع مذكـرات تفاهـم لعقـود ادارة وتشـغيل فنـدق 
تحمـل العالمـة التشـغيلية مينـا وذلـك بهـدف تطويـر هـذ العالمـة وتعزيـز 

موقعهـا بسـوق الضيافـة باململكـة العربيـة السـعودية.

متاشـيا مـع اسـرتاتيجية الرشكة برتشـيد النفقـات واالعتامد عـى التكنولوجيا 	 
كحـل ملعالجـة الهـدر يف مراحـل انتـاج االطعمـة جـاري العمـل عـى توقيع 

اتفاقيـة تعـاون مـع رشكات عامليـة متخصصـة يف ادارة هـذه الحلول.

متاشـيا مـع اسـرتاتجية الرشكـة يف تطويـر العالمـة التجاريـة “مينـا” لتكـون 	 
عالمـة فندقيـة متميـزة بتقديـم خدمـات فندقيـة مبعايـر عامليـة ونكهـة 
محليـة تـم اعتـامد خطـة تسـويقية لوضـع عالمـة “مينـا” التجارية كاسـم رائد 
يف عـامل صناعـة الضيافـة يف اململكـة العربية السـعودية وذلـك من خالل 
بنـاء  التواصـل االجتامعـي املختلفـة  مـن خـالل  التواجـد يف منصـات  تعزيـز 

موقـع الكـرتوين جديـد الدارة الحجـوزات

العامليـة 	  واملومئـرات  والفعاليـات  باملعـارض  املشـاركة  خطـة   اعتـامد 
واملحليـة . مثال عى ذلك املشـاركة مبعرض سـوق السـفر العـريب املقام 

بـديب . وموءمتـر االسـتثامر االقليمـي باململكـة العربيـة السـعودية.

9.2 قطاع الرتفيه :

يف اطـار خطـط الرشكـه يف تجديد و تطويـر العالمات التجاريـة الحالية جاري 	 
تصاميـم  و  عرصيـة  برؤيـة  سـباركيز  التجاريـة  العالمـة  تطويـر  عـى  العمـل 
مختلفـة بالشـكل الذي يتامىش مع التطور يف تصاميـم املواقع الرتفيهية 
و ذلـك يف مواقـع الرشكـة الحاليـة ) بانورامـا - الظهـران - الـرديس  النخيل - 

العـرب مـول - جـوري مول (

جـاري العمـل عـى تطويـر العالمة التجارية سـنوي فورسـت و ذلـك باضافه 	 
االلعـاب التفاعليـة و االلعـاب التعليميـة بالشـكل الـذي تكون مجموعـه اركان 

اكـرث متعـة وترفيـه لالطفال .

العمـل عـى عالمـة جديـدة هـي سـباركيز ليزرتـاغ و هـي عبـارة عـن مواقـع 	 
ترفيهيـة تسـتهدف فئـة العائله و الشـباب وسـيتم افتتاح العديد مـن الفروع 
لهـا هـذا العـام يف العديـد مـن املشـاريع الحاليـة وسـباركيز بولينـج و هي 
عبـارة عـن مواقـع ترفيهيـة تسـتهدف العديـد مـن الرشائـح بتصميـم عرصي 
و فاخـر و سـيتم افتتـاح العديـد مـن الفـروع لهـا هـذا العـام يف العديـد من 

املشـاريع الحاليـة او مشـاريع منفصلـه .

يجـري العمـل عـى انشـاء مركـز ترفيهـي بهويـة ) Hasbro ( كاحـد العالمات 	 
التـي تضـم اكـرث الشـخصيات الكرتونيـة انتشـارا و سـيتم افتتـاح اول فـرع لهـا 
يف مـرشوع جديـد يف مدينـة جـده مبسـاحة ٣٥٠٠ مرتمربـع و ذلـك كبدايـة 

للعديـد مـن املواقـع يف املـدن الرئيسـية .

التجاريـة	  العالمـــــة  مـــــن  فـــــــروع  عـدة  انشــــــاء  عـى  العمـل   جـاري 
 ) Brass Monkey ( يف املدن الرئيسية .
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10.0  المخاطر التي تواجهها الرشكة:

تويل الرشكة اهتامما باملخاطر املحتملة من جراء املنافسة املتوقعة محليا 

وتقوم  األخرى،  للرشكات  والتوسعات  باململكة  جديدة  رشكات  دخول  نتيجة 

الرشكة مبراجعة دورية لهذه املخاطر ووضع اإلجراءات املناسبة للتغلب عليها، 

واملخاطر املوضحة أدناه هي املخاطر الرئيسية وال تشتمل عىل جميع املخاطر 

التي ميكن أن تواجهها الرشكة، بل أنه من املمكن وجود مخاطر إضافية ليست 

معلومة للرشكة يف الوقت الحايل أو قد تعدها الرشكة غري جوهرية:

نجاح املشاريع أو املواقع الجديدة التي تنشئها الرشكة

إن اسرتاتيجية الرشكة هي مواصلة التوسع يف أعاملها يف قطاعي الضيافة 
يف  جديدة  فنادق  افتتاح  طريق  عن  وذلك  القادمة  السنوات  خالل  والرتفيه 
وقد  واالمارات.  اململكة  من  كل  يف  جديدة  ترفيهيه  مواقع  وافتتاح  اململكة 
عديدة  وعوائق  تحديات  الجديدة  املواقع  أو  املشاريع  تلك  مثل  إقامة  تواجه 
الرشوط  أفضل  إىل  والوصول  تنافسية،  بأسعار  متميزة  جديدة  مواقع  كإيجاد 
التعاقدية، وقدرة الرشكة عى تجهيز تلك املواقع يف املدد الزمنية املحددة 
للمرشوع أو املوقع. وبناء عى ذلك، فانه ال يوجد أي ضامن عى أن افتتاح الرشكة 
أو  ملشاريع أو مواقع جديدة سيحقق نجاحا استنادا فقط عى نجاح املشاريع 

السابقة. املواقع 

إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الرتخيص واإلدارة الخاصة بالرشكة

مجموعات  أو  البارزين  املشغلني  أو  املرخصني  أن  يف  متمثلة  املخاطر  هذه 
منهم قد يكون لهم مصالح متضاربة أو ال تتامىش مع مصالح الرشكة، وقد يؤدي 

ذلك إىل خروج املرخصني أو املشغلني من االتفاقيات القامئة مع الرشكة. وفيام 
يتعلق باتفاقيات اإلدارة، يجوز للمشغل الذي يدير الفندق إنهاء االتفاقية يف 
بالتزاماتها. يتعني عى الرشكة  الحكر  حال وقوع إخالل جوهري من قبل رشكة 
واملحافظة  الالزمة  النظامية  واملوافقات  والرتاخيص  التصاريح  عى  الحصول 

عليها فيام يتعلق بأنشطتها يف قطاعي الضيافة والرتفيه.

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار الخاصة بالرشكة

املؤجرة.  العقارات  مالك  آخرون بصفتهم  أطراف  مع  إيجار  الرشكة عقود  أبرمت 
وبناء  الرشكة.  بأعامل  الخاصة  الرتفيه  ومواقع  بالفنادق  العقود  تلك  وتتعلق 
الفندقية  بأعاملها  العقارات املتعلقة  عى ذلك، فإن الرشكة ال متتلك أي من 

أوالرتفيهية.

اعتامد الرشكة عىل التعامالت مع أطراف ذو عالقة

التعامالت  هذه  وتتمثل  عالقة،  ذو  أطراف  مع  التعامالت  من  عدد  الرشكة  أبرمت 
يف عقود إيجار الفنادق واملواقع التي تديرها وتشغلها الرشكة باإلضافة إىل 
يوفرها  التي  الخدمات  عقود  من  وعدد  املوظفني،  ومساكن  اإلدارية  املكاتب 

عالقة. ذو  أطراف 

اعتامد الرشكة عىل الصيانة املناسبة ألصولها وأنظمتها وبنيتها 

األساسية

جميع  وصيانة  سالمة  عى  املحافظة  يف  قدرتها  عى  الرشكة  نجاح  يعتمد 
أصولها، مبا يف ذلك املواقع الفندقية والرتفيهية. وتعتمد الرشكة أيضا عى 
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بأجهزة  يتعلق  فيام  الخدمات  وموفري  االلكرتوين  والدعم  املعلومات  نظم 
وخدمات االتصال مبا يف ذلك خدمات النطاق العريض. اذ إن أي تعطل أو انقطاع 
يف أنظمة الرشكة أو البنية األساسية الخاصة بها أو أعاملها أو رشكاتها الشقيقة 
عدم  إىل  يؤدي  قد  األساسية  والبنية  األنظمة  هذه  أداء  يف  تدهور  أي  أو 
قدرة الرشكة عى توفر الخدمات أو تسير عملياتها مام قد يؤثر بشكل سلبي 

عملياتها. ونتائج  املايل  ووضعها  وتوقعاتها  الرشكة  أعامل  عى  وجوهري 

القدرة عىل استئجار وامتالك وتطوير املواقع ذات الصلة

توافر املواقع املناسبة  الضيافة والرتفيه عى  نجاح الرشكة يف مجال  يعتمد 
ألن  ونظرا  مناسبة.  تجارية  برشوط  املواقع  هذه  استئجار  عى  الرشكة  وقدرة 
قادرة  تكون  ال  قد  الرشكة  فإن  خارجيني،  أطراف  مع  االتفاقيات  هذه  من  العديد 
اتفاقيات جديدة برشوط مقبولة أو ال تتمكن من عقد تلك االتفاقيات  عى عقد 

اإلطالق. عى 

مخاطر الصحة والسالمة

له  يكون  قد  مام  الرشكة  قطاعات  يف  والسالمة  بالصحة  تتعلق  مخاطر  هناك 
ويتواجد  الرتفيه  قطاع  يخص  وفيام  الرشكة  وعمليات  نتائج  يف  السلبي  األثر 
لدى معظم املواقع الرتفيهية الخاصة بالرشكة ألعاب ترفيهية تعد من األلعاب 
املثرة أو أنواع أخرى من األلعاب اآللية ذات الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك 
الله يف أي من مواقع الرتفيه- األلعاب قد ينتج عنها حوادث أو إصابات ال قدر 

بالرشكة. الخاصة 

الدعاوى القضائية والغرامات

األطراف،  من  العديد  من  القضائية  الدعاوى  إقامة  ملخاطر  الرشكة  تتعرض  قد 
أو املوردين  الشقيقة  الرشكات  الرشكاء يف  أو  العمالء  أو  النزالء  مبا يف ذلك 
وإدارة  واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة  مثل  التنظيمية  الهيئات  أو  املوظفني  أو 
تستأجرها  التي  العقارات  ومالك  واملشغلني  الرتاخيص  ومانحي  املدين  الدفاع 
الرشكة لعملياتها، مثل العقارات الخاصة بالفنادق ومواقع الرتفيه التي تشغلها 

الرشكة

مخاطر أسعار العموالت البنكية

ما  مالية  أداة  قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  املخاطر  العموالت  أسعار  مخاطر  متثل 
املجموعة  تخضع  السوق.  يف  السائدة  العموالت  أسعار  يف  للتغرات  نتيجة 
ملخاطر تذبذب أسعار العموالت بشأن متطلباتها املرتبطة بعمولة، تدير الرشكة 
مستويات  عى  املحافظة  خالل  من  وذلك  العموالت  أسعار  ملخاطر  تعرضها 
مستويات  ومراقبة  مالمئة  .مستويات  ضمن  عامئة  بعمولة  املرتبطة  القروض 

بانتظام العمولة 

مخاطر االئتامن

يؤدي  مام  بالتزاماته  الوفاء  عى  ما  طرف  مقدرة  عدم  االئتامن  مخاطر  متثل 
إىل تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. تقوم املجموعة بالحد من مخاطر االئتامن 
ومراقبة  عميل،  لكل  ائتامن  حدود  بوضع  وذلك  بالعمالء  واملتعلقة  بها  الخاصة 

القامئة املدينة  الذمم 
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مخاطر العمالت  ) الرصف األجنبي (

بسبب  املالية  األدوات  قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  املخاطر  العمالت  مخاطر  متثل 
التغرات يف أسعار الرصف األجنبي. تخضع املجموعة للتقلبات يف أسعار الرصف 
األجنبي خالل دورة أعاملها العادية. تتعامل املجموعة بالعمالت األجنبية وخاصة 
مخاطر  ألي  املجموعة  تخضع  ال  واليورو.  األمرييك  والدوالر  اإلمارايت  الدرهم 
عمالت هامة حيث أن سعر رصف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمرييك، 

وأن األرصدة بالعمالت األخرى ال متثل مخاطر عمالت هامة

مخاطر السيولة

األموال  توفر  يف  املجموعة  تواجهها  التي  الصعوبات  السيولة  مخاطر  متثل 
عدم  عن  السيولة  مخاطر  تنتج  املالية.  باألدوات  املتعلقة  بالتعهدات  للوفاء 
تقوم  العادلة.  قيمة  يقارب  ومببلغ  برسعة  ما  مايل  أصل  بيع  عى  املقدرة 
البنكية  التسهيالت  بالتأكد من توفر  السيولة وذلك  بالحد من مخاطر  املجموعة 

الالزمة.

مخاطر األداء االقتصادي للمملكة

وبالتايل  اململكة،  اقتصاد  النفط بشكل مبارش عى  يف أسعار  تقلبات  أية  تؤثر 
عى بقية القطاعات االقتصادية مبا فيها قطاعي الضيافة والرتفيه الذين تعمل 
فيهام الرشكة، حيث سيؤثر ذلك عى أداء الرشكة، حيث ان الناتج املحيل اإلجاميل 
الحاد يف  الهبوط  النفط بشكل كبر، وبالتايل فان  بنتائج قطاع  للمملكة مرتبطا 

اسعار النفط قد يؤثر سلبا عى توقعات الرشكة ونتائج عملياتها.

مخاطر األحداث السياسية

إن عدم االستقرار السيايس يف الدول املجاورة أو املنطقة له تأثر سلبي عى 
اقتصاد اململكة وبالتايل عمالء الرشكة وعملياتها. حيث سيؤثر ذلك سلبا عى 
أعداد الزوار القادمني للمملكة أو عى رغبة املشغلني العامليني عى التواجد 

يف املنطقة، وبالتايل يؤثر عى أعامل الرشكة وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

مخاطر جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19 ( واالوبئة علــى نتائــج اعمــال 

املجموعــة

امتـدادا لجائحـة كورونــا )كوفيــد- 19 ( خالل عـام 2021م، والتزامـا من املجموعة 
بتطبيـق االجـراءات االحرتازية التي وضعتها حكومتنـــا الرشـــيدة الحتــواء انتشــار 
الوباء لحاميـــة املواطنيـــن واملقيميـــن، فقـــد قامـــت املجموعـــة ولفتـــرة 
زمنيـــة معينـة مـــن العـــام باغـــالق جميـــع املواقـع الرتفيهيـــة داخـل وخارج 
املجمعـات التجاريـة واملطاعـم ودور السـينام واملقاهـي التابعـة للمجموعـة 
ورشكاتهـا الشـقيقة، ولفتـــرة زمنيـــة معينـة مـــن العـــام ايضا تم ايقـاف كافة 
لقطـاع  التابعـة  االجتامعـات  وقاعـات  االفـراح  وصـاالت  واالحتفـاالت  املناسـبات 
الفنادق يف املجموعة. وبذلـــك تاثـــرت نتائـــج اعمـــال املجموعـــة بتداعيــات 
هـــذه الجائحـــة سـلبا. ومــن املمكن ان يستمر وباء كورونــا )كوفيـد- 19 ( بسبب 
السـالالت الجديـدة واملتحـورات مـن الفـروس أو عـدم فعاليـة اللقاحـات، ومـن 
املمكـن ظهـور اوبئـة اخـرى )ال قـــدر اللـــه( والتـي قـد تأثـر سـلبا عـى اعـامل 

وانشطة ونتائــج املجموعــة.
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األمن اإللكرتوين

الهجامت  هذه  ترتاوح  أن  وميكن  اإللكرتونية،  للهجامت  عرضة  الرشكة  تكون  قد 
بني بسيطة ومامرسات للتحايل إىل هجامت أكرث تعقيدا. وميكن لهذه الهجامت 
أن تهدد بيانات ومعلومات عمالئنا ورشكائنا التجاريني، والتي يعتر بعضها رسي 
من  وغرها  للسمعة،  وتشويه  مادية،  أرضار  عن  هذا  يسفر  أن  وميكن  وحساس 
تأثر سلبي عى وضع الرشكة املايل ونتائج  أن يكون لها  التي ميكن  العواقب 

العمليات.

مخاطر انتهاء او عدم تجديد تراخيص وتصاريح الرشكة

يتعلق  فيام  وتجديدها  الالزمة  والرتاخيص  التصاريح  عى  الحصول  الرشكة  عى 
عى  الرشكة  وتسعى  واملطاعم.  والرتفيهي  الفندقي  القطاع  يف  بأنشطتها 
الحصول عى هذ التصاريح والرتاخيص وتجديدها، ويف حال مل يتم تجديد رخصة 
تعطل  ذلك  عن  ينتج  قد  ألعاملها،  الالزمة  الرتاخيص  من  أي  عى  الحصول  أو  ما 
عى  سلبا  ذلك  من  أي  يؤثر  وقد  إضافية،  تكاليف  وتكبد  الرشكة  عمليات  بعض 

عملياتها. ونتائج  املايل  ووضعها  الرشكة  أعامل 

مخاطر املنافسة

تواجه الرشكة منافسة من مقدمي خدمات الضيافة والرتفيه سواء عى مستوى 
تدعهام.  ضخمة  وتشغيلية  مالية  موارد  لبعضها  يكون  وقد  إقليمي،  أو  محيل 
وقد تؤدي املنافسة إىل تخفيض يف األسعار وتقليص هامش الربح وهو األمر 
ووضعها  وتوقعاتها  الرشكة  أعامل  عى  سلبي  تأثر  له  يكون  أن  ميكن  الذي 

عملياتها. ونتائج  املايل 
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11.0  الغرامات :

فيـام يـي بيـان بالغرامـات الصـادرة مـن الجهـات الحكوميـة يف اململكة عىل الرشكـة والتتضمن هـذه الغرامات ايـة عقوبـة او مخالفة مفروضـة عىل الرشكة 

مـن قبـل هيئة السـوق املالية. 

االثر املايلسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبلالجهة املوقعة للمخالفةأسباب املخالفةالعقوبة

مخالفة بعض اإلشرتاطات و املتطلبات الخاصة بوزارة مالية 
منخفضتصحيح األوضاع و إستكامل النواقصوزارة السياحةالسياحة

مخالفة إشرتاطات و متطلبات البلديةمالية 
وزارة الشؤون البلدية 

والقروية
منخفضتم تصحيح األوضاع و إستكامل املتطلبات و النواقص

مخالفة بعض الرشوط و املتطلبات الخاصة بنظام مالية 
العمل

وزارة العمل والتنمية 

االجتامعية
منخفضتم تصحيح الوضع  و تحقيق اإلشرتاطات املطلوبة حسب نظام العمل

مخالفات تخص متطلبات رخص الدفاع املدين لبعض مالية 
الدفاع املدينالفروع

العمل عىل التقيد باشرتاطات ادارة الدفاع املدين وتشغيل كل انظمة 

اطفاء الحريق وتجديد الرخص
منخفض

مخالفات تخص تطبيق اشرتاطات الفاتورة الرضيبية و مالية 
الشهادة الرضيبية

هيئة الزكاة والدخل 

والجامرك

تم العمل عىل تصحيح البيانات يف الفواتري الرضيبية والتشديد عىل 

وضع الشهادات يف مكان واضح للجمهور
منخفض
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12.0  النتائج املالية للرشكة 2021 م وايضاح ألي فروقات جوهرية عن نتائج السنة السابقة :

فيام ييل أبرز املؤرشات املالية لعام 2021 مقارنة بعام 2020: -

حققـت املجموعـة صـايف خسـارة بقيمـة 171.58 مليـون ريـال سـعودي خـالل 

العـام 2021 مقارنـة مـع صـايف خسـارة بقيمـة 200.16 مليـون ريـال سـعودي 

خـالل العـام السـابق 2020 و يعـود ذلـك بشـكل رئيـس اىل العوامـل التاليـة:

1. اإليـرادات: حققـت املجموعـة إيـرادات بقيمـة 708.42 مليـون ريـال سـعودي 

خـالل العـام 2021 مقارنـة مـع إيـرادات بقيمـة 613.11 مليـون ريـال سـعودي خالل 

العـام السـابق 2020 و بارتفـاع قيمتـه 95.31 مليـون ريال سـعودي )%15.5( وفق 

مـا ييل:

1.1 حقـق القطـاع الفندقـي إيـرادات بقيمـة 381.89 مليـون ريـال سـعودي خـالل 

العـام 2021 مقارنـة مـع إيرادات بقيمـة 395.32 مليون ريال سـعودي خالل العام 

السـابق 2020 و بانخفـاض قيمتـه 13.43 مليـون ريـال سـعودي )3.4%(.

1.2 حقـق القطـاع الرتفيهـي إيـرادات بقيمـة 287.47 مليـون ريـال سـعودي خـالل 

العـام 2021 مقارنـة مـع إيـرادات بقيمـة 183.1 مليـون ريال سـعودي خـالل العام 

السـابق 2020 و بارتفـاع قيمتـه 104.36 مليون ريال سـعودي )%57( و الذي نجم 

بشـكل رئيـس عن اسـتمرارية تشـغيل و تعايف نشـاط املراكـز الرتفيهيـة التابعة 

للقطـاع خـالل العـام الحـايل مقارنة بتعليق التشـغيل الـذي تم بنـاًء عى تطبيق 

اإلجـراءات االحرتازيـة خالل العام السـابق.

1.3 حققـت القطاعـات األخـرى إيـرادات بقيمـة 39.06 مليـون ريال سـعودي خالل 

العـام 2021 مقارنـة مـع إيـرادات بقيمة 34.68 مليـون ريال سـعودي خالل العام 

السـابق 2020 و بارتفـاع قيمتـه 4.37 مليـون ريال سـعودي )12.6%(.

2. إجـاميل الربـح: بلـغ إجاميل الربح ما قيمتـه 104.61 مليون ريال سـعودي خالل 

العـام 2021 مقارنـة مـع إجـاميل ربـح بقيمـة 45.96 مليـون ريـال سـعودي خالل 

بارتفـاع بقيمـة 58.64 مليـون ريـال سـعودي )127.6%(  2020 و  العـام السـابق 

و الـذي نجـم بشـكل رئيـس عـن االرتفـاع يف إيـرادات املجموعـة باإلضافـة اىل 

األثـر املـايل إلعفـاءات ملـرة واحـدة مـن القيمـة اإليجاريـة و التي حصلـت عليها 

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(2020 م2021 مالبيان / 000

%708,417613,10895,30915.5المبيعات / اإليرادات

%6.5)36,665()567,146()603,811(تكلفة المبيعات / اإليرادات

%104,60645,96258,644127.6مجمل الربح

%7.1-14,606)205,298()190,692(إيرادات/ مصروفات تشغيلية أخرى

%46.0-73,250)159,336()86,086(الخسارة التشغيلية

%14.3-28,581)200,156()171,575(صافي الخسارة



36

املجموعـة خـالل العـام الحـايل و بقيمـة 19 مليـون ريـال سـعودي مقابـل 47 

مليون ريال سـعودي خالل العام املايض 2020 و ذلك لبعض املواقع الفندقية 

والرتفيهيـة والتجاريـة املسـتأجرة بسـبب جائحـة فـروس كورونا املسـتجد.

3. الخسـائر التشـغيلية: بلغـت الخسـائر التشـغيلية مـا قيمتـه 86.09 مليـون ريـال 

سـعودي خـالل العـام 2021 مقارنـة مـع خسـائر تشـغيلية بقيمـة 159.34 مليـون 

ريـال سـعودي خـالل العـام السـابق 2020 و بانخفـاض بقيمـة 73.25 مليـون ريـال 

سـعودي )%46( و الـذي نجـم بشـكل رئيـس عـن االرتفـاع يف إجـاميل الربـح.

4. صايف الخسـارة: تم تحقيق صايف خسـارة بقيمة 171.58 مليون ريال سـعودي 

خـالل العـام 2021 مقارنة مع صايف خسـارة بقيمة 200.16 مليون ريال سـعودي 

خالل العام السـابق 2020 و بانخفاض بقيمة 28.58 مليون ريال سـعودي )14.3%( 

و الـذي نجـم بشـكل رئيـس عـن االنخفـاض يف الخسـائر التشـغيلية باإلضافـة إىل 

صـايف األثـر املـايل لعمليات غر متكـررة تتمثل يف :

أوالً: خـالل العـام املـايض 2020 تم تسـجيل أربـاح مببلغ 77 مليون ريال سـعودي 

16 والتـي نتجـت عـن التغـر يف  وفقـا للمعيـار الـدويل للتقاريـر املاليـة رقـم 

أسـاس احتسـاب القيمـة اإليجاريـة لبعـض الفنـادق املسـتأجرة لتصبـح نسـبة مـن 

ايـرادات هـذه الفنـادق بـدالً مـن مبلـغ إيجـاري ثابت.

ثانيـاً : األثـر املـايل غـر املتكرر إلغالق بعض املواقع و اسـتبعاد أصولها بخسـارة 

تعـادل صـايف القيمـة الدفرتيـة وقدرهـا 28 مليـون ريـال سـعودي خـالل العـام 

الحـايل مقارنـة بخسـائر بقيمـة 3 مليـون ريـال سـعودي خـالل العـام املـايض 

 .2020

16 فقـد تـم تسـجيل أربـاح  ثالثـاً: وفقـا للمعيـار الـدويل للتقاريـر املاليـة رقـم 

خـالل العـام الحـايل مببلـغ 43 مليـون ريـال سـعودي والتـي نتجـت عـن التخـارج 

مـن عقـود ايجـار لبعـض املواقع لعـدم جـدوى اإلسـتمرارية فيها مقارنـة بأرباح 

بقيمـة 5 مليـون ريـال سـعودي خـالل العـام املـايض 2020.

رابعـاً: تسـجيل مخصـص إنخفـاض يف قيمـة بعـض املمتلـكات و املعـدات خـالل 

العـام الحـايل مببلـغ 33 مليـون ريـال سـعودي مقارنـة مببلـغ 28 مليـون ريـال 

سـعودي تم تسـجيله خالل العـام املايض 2020 و ذلك بناًء عـى اختبار انخفاض 

القيمـة الـذي أجرتـه املجموعـة طبقـاً للمعايـر الدوليـة للتقاريـر املالية.
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12.1  مقارنة نتائج األعامل للرشكة للخمس سنوات السابقة: -

2020201920182017 2021البيان / 000
708,417613,1081,110,0191,150,9461,124,089االيرادات

603,811600,980837,939923,420855,566تكاليف اإليرادات

104,60612,128272,080227,526268,523مجمل الربح

8,687)76,048()142,989()200,156()171,575(صافي الربح ) الخسارة (

12.2  مقارنة األصول والخصوم للرشكة للخمس سنوات السابقة: -

2017م2018م2019م 2020م 2021مالبيان / 000

341,929241,259273,807346,805364,250إجمالي األصول المتداولة

1,739,4651,960,3152,830,9461,406,2501,433,054األصول غير المتداولة

2,081,3942,201,5743,104,7531,753,0551,797,304إجمالي األصول

532,453819,083782,938598,472517,170إجمالي الخصوم المتداولة

1,171,0611,135,0671,882,002572,251610,525إجمالي الخصوم غير المتداولة 

1,703,5141,954,1502,664,9401,170,7231,127,695إجمالي الخصوم

377,880247,424439,813582,332669,609إجمالي حقوق المساهمين
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12.5  إجاميل التحليل الجغرايف إلجاميل إيرادات الرشكة ورشكاتها التابعة، وذلك عىل النحو التايل: -

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالسنة

2021

جمهورية مصر العربيةاإلمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةإجمالي اإليرادات/000

708,417685,09320,6812,643

100%96.7%2.9%0.4%

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحــــدة

جمهورية مصر العـــــــــــــربية

0.4%

96.7%

2.9%
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12.6  القروض :-

#
 اسم الجهة المانحة

للقرض/التسهيالت
مبالغ مسددة خالل السنةمبالغ مسحوبة خالل السنةمدة القرض / سنه

رصيد القروض كما في نهاية 

السنة

49,015)71,412(331,548بنك ساب1

130,041)147,124(574,280بنك الخليج الدولي2

-)11,438(11,813البنك العربي الوطني3

63,509)23,076(421,457بنك الجزيرة4

143,682)117,769(5120,004البنك السعودي لالستثمار5

148,000)223,356(6205,180مصرف الراجحي6

20,000)38,678(130,000بنك البالد7

554,247)632,853(484,282-المجمــــــــوع
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12.9  املدفوعات النظامية : -

12.10  تطبيق معايري املحاسبة الدولية للتقارير املالية: -

المسددالبيان
المستحق حتي نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

مدفوعات لهيئة الزكاة والدخلزكاة ضريبة الدخل 1,711,4485,148,571الزكاة

ضريبة تفرض على الحواالت الخارجية ضريبة االستقطاع الشهري1,915,194337,119ضريبة االستقطاع الشهرية

ضريبة تفرض على عمليات البيع والشراء ضريبة القيمة المضافة 53,806,898573,177ضريبة القيمة المضافة

رسوم على رواتب الموظفينالتامينات االجتماعية12,170,9801,068,845المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

رسوم سنويةرسوم تجديدات االقامات 1,381,4330تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم سنوية رسوم مكتب العمل السنوية12,268,1670رسوم مكتب العمل

إن القوائـم املاليـة املوحـدة للمجموعـة تعـد وفقـاً للمعايـر الدوليـة للتقريـر املـايل )IFRS( املعتمـدة مـن الهيئـة السـعودية 
للمحاسـبني القانونيـني.
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وصـف ألي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويـل أو أوراق مالية تعاقديـة أو مذكرات حق اكتتاب، 

أو حقوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتها الرشكة

يف 27 أكتوبـر 2020، قـرر مجلـس إدارة الرشكـة التوصيـة للجمعيـة العامة غـري العادية بتخفيـض رأس مال الرشكة بنسـبة %37.64 الطفاء الخسـائر 

املرتاكمـة و مـن ثـم زيادتـه بنسـبة %89.5 من خالل إصدار أسـهم حقـوق أولوية، و بناء عليـه فقد تم تقديـم ملف هذه الطلبات اىل هيئة سـوق 

املـال يف 31 ديسـمرب 2020 و متـت املوافقة عليـه من قبل الهيئـة يف 9 يونيو 2021.

و عليـه فقـد أعلنـت الرشكـة بتاريـخ 17 يونيـو 2021 عـن دعـوة املسـاهمني اىل اجتامع الجمعيـة غر العاديـة بتاريـخ 8 يوليـو 2021 و املتضمنة تخفيض 
و زيـادة رأس املـال و عى النحـو التايل:

تخفيض رأس املال:. 1

يف 11 يوليـو 2021، تـم االعـالن عـن موافقـة املسـاهمني يف اجتـامع الجمعيـة غـر العاديـة عـن تخفيـض رأس مـال الرشكـة بنسـبة )%37.64)، مـن 
)550,000,000( ريال سعودي، إىل )343,000,000( ريال سعودي، وبالتايل تخفيض عدد األسهم من )55,000,000( سهم عادي، إىل )34,300,000( 
سـهم عـادي عـن طريـق إلغـاء عـدد )20,700,000( سـهم من أسـهم الرشكة وذلك بغـرض إعادة هيكلـة رأس مال الرشكـة إلطفاء الخسـائر املرتاكمة 

كـام يف تاريـخ 30 سـبتمر 2020م، والبالغـة قيمتهـا )207,000,000( ريـال سـعودي و بحيـث يتـم تخفيض )1( سـهم لكل )2.6570( سـهم.

اصدار حقوق اولوية:. 2

كذلـك تـم االعـالن عـن موافقـة املسـاهمني عـى زيـادة رأس املـال من خـالل إصدار أسـهم حقـوق أولويـة لطـرح )30,700,000( سـهم عـادي جديد 
بقيمـة )307,000,000( ريـال سـعودي وذلـك لزيـادة رأس مال الرشكة مـن )343,000,000( ريال سـعودي إىل )650,000,000( ريال سـعودي وزيادة 
عـدد األسـهم مـن )34,300,000( سـهم عـادي إىل )65,000,000( سـهم عـادي و بحيـث تـم اصـدار حقـوق أولويـة بعـدد )0.895( حـق تقريبـاً لـكل )1( 

سـهم من أسـهم الرشكة.

و يف تاريـخ 17/8/2021 )املوافـق 09/01/1443هــ( تـم اسـتكامل االجـراءات النظاميـة و إيـداع األسـهم الجديـدة يف حسـابات املسـاهمني و تعديـل 
سـجالت الرشكة ليصبح رأس مالها سـتامئة وخمسـني مليون )650,000,000( ريال سـعودي مقسـامً عى خمسـة وسـتني مليون )65,000,000( سهم 
عـادي بقيمـة اسـمية تبلـغ )10( ريال سـعودي للسـهم الواحد. تتوقـع الرشكة أن تسـاهم عملية اعادة هيكلـة رأس مال الرشكة برفـع مالءتها املالية 

و دعـم التدفقـات النقديـة و تخفيـض معدالت االقـرتاض و التكاليف املتكبـدة منها.
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13.0  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القرص يف أسهم أو أدوات دين الرشكة:-

*    ال تشمل امللكية أسهم ضامن عضوية أعضاء مجلس اإلدارة املحتجزة لهم.    ** ملكية غر مبارشة من خالل مساهمتهم يف رشكة عبد املحسن الحكر وأوالده القابضة.

األسهم المملوكة في الشركة أسماء كبار التنفيذين
1/1/2020م

األسهم المملوكة في الشركة 
نسبة التغير خالل السنة31/12/2021 م

ملكية غير ملكية مباشرة
ملكية غير أسهم مباشرةمباشرة

ملكية غير أسهم مباشرةمباشرة
مباشرة

0208,080*01,352,208*01,144,000ماجد بن عبد المحسن الحكير1
000000عمرو بن عبد العزيز الجالل2
0208,080*01,352,208*01,144,000سامي عبدالمحسن الحكير3
272,0650321,5180049,453بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير4
000000فيصل بن محمد شاكر5
000000رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا6
000000إياد بن عبد الرحمن البنيان7
000000رائد بن عبد العزيز ابو زناده8
000000خالد أنيب9

13.1  مصالح كبار التنفيذين وأقربائهم يف أسهم الرشكة :-

أسماء كبار التنفيذين
األسهم المملوكة في الشركة 

1/1/2020م
األسهم المملوكة في الشركة 

32/12/2021م
نسبة التغير خالل السنة

ملكية غير ملكية مباشرة
ملكية غير أسهم مباشرةمباشرة

ملكية غير أسهم مباشرةمباشرة
مباشرة

0208,080*01,352,208*01,144,000السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير1

0208,080*01,352,208*01,144,000السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير2

* ملكية غر مبارشة من خالل مساهمتهم يف رشكة عبداملحسن الحكر وأوالده القابضة.
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14.0  مجلس ادارة الرشكة واللجان التابعة له :-

14.1 مجلس اإلدارة
14.1.1  أسامء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخرباتهم، علام بأنه تم انتخاب مجلس إدارة من بني املرشحني للدورة الجديدة والتي بدأت من 

تاريخ الجمعية التي انتخبتهم يف تاريخ 2018/4/18م وملدة ثالث سنوات حتى تاريخ 2021/4/18م وتم استخدام التصويت الرتاكمي يف انتخابهم، وإليكم أعضاء مجلس 

اإلدارة الحايل وهم عىل النحو التايل:

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1

ماجد بن عبد المحسن الحكير 

نائب الرئيس المجلس للدورة السابقة 
ورئيس مجلس االدارة للدورة الجديدة

عضو اللجنة التنفيذية
) للدورة السابقة (

رئيس مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس المديرين وشريك 	 
لشركة عبد المحسن الحكير وأوالد المحدودة .

العضو المنتدب و عضو مجلس المديرين وشريك 	 
مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة

عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن 	 
عبد العزيز الحكير المحدودة .

عضو مجلس المديرين - شركة مينا للتعليم وتنمية 	 
الموارد البشرية )ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس المديرين - شركة أصول المبادرة 	 
الفندقية )ذات مسؤولية محدودة(

عضو مجلس المديرين – شركة النقاهة الصحية 	 
)ذات مسؤولية محدودة(

عضو مجلس المديرين - شركة القصيم للمشاريع 	 
الترفيهية والتجارية )ذات مسؤولية محدودة( 

عضو مجلس المديرين - شركة تبوك للمشاريع 	 
الترفيهية والتجارية )ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس المديرين - شركة البيت السعودي 	 
اإلماراتي للتجارة العامة المالك  والمدير العام - 

شركة ماجد عبد المحسن الحكير  المحدودة .

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
للسياحة والتنمية )منذ عام 2006م وحتى 2008( 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2008م وحتى 

 )2021
رئيس اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2014 وحتى 2017( 
عضو اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2018 وحتى 2021(
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 

للسياحة والتنمية )منذ عام 2006م وحتى 2008( 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2008م وحتى 
 )2021

رئيس اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2014 وحتى 2017( 

عضو اللجنة التنفيذية شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية )منذ عام 2018 وحتى 2021( 

رئيس اللجنة الفنية لإلتحاد السعودي لكرة القدم  ) 	 
من 4/2002م وحتى 4/2008م  (

عضو مجلس إدارة غرفة الرياض )من 2017 وحتى 	 
 ) 2020

رئيس لجنة السياحة والترفيه – غرفة الرياض 	 
رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات- مجلس 	 

الغرف 
رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه 	 
رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 	 

والمعارض )منذ عام 2017 وحتى 2020 (
الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 

للسياحة والتنمية )منذ عام 2006م وحتى 2012( 
المدير العام - شركة الرياض للمشاريع السياحية 	 

والترفيهية ) 2003 2020-(

بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك سعود 	 
دورات تدريبية في التسويق، التأمين، إدارة المدن 	 

الترفيهية والمنشات السياحية 
حصل على العديد من الدورات في مجال اإلستثمار 	 

السياحي والفندق
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المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

2
مساعد عبد المحسن الحكير 

رئيس مجلس االدارة ) السابق(

 رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة الحكير 	 
نائب رئيس مجلس االدارة مجموعة عبدالمحسن 	 

الحكير القابضة
عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة 	 

شركة مساهمة مقفلة 
 مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن 	 

الحكير واوالده القابضة
مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع 	 

الترفيهية والتجارية
 مدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية 	 
مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم 	 

وتنمية الموارد البشرية 
مدير عام الشركة السعودية التركية ألنظمة وجهات 	 

المباني
مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع 	 

الترفيهية والتجارية 
مدير عام شركة الجسور السياحة التجارية 	 
 مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه 	 

والسياحة 
مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بالستيك 	 

الرياض
مدير في شركة اساطير للترفيه والسياحة 	 
مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية 	 
مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار 	 
مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير 	 

المحدودة 
مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير 	 

المحدودة 
 مدير في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 	 

المحدودة

رئيس مجلس االدارة لشركة مجموعة 	 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

م2006 منذ سبتمبر • 
شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة 	 

الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن 
عبد العزيز الحكير للتشغيل والصيانة منذ 
أكتوبر م، وطبيعة 2001م حتى ديسمبر 

1985 عملها الترفيه والسياحة • 
عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في 	 

مجلس الغرف التجارية م 1996والصناعية 
السعودي خالل عامي م، واللجنة السياحية 

لمدينة جدة 1997و في العامين نفسهم

بكالوريوس في اآلداب من جامعة الملك سعود، الرياض 1985م 	 
شارك في العديد من الدورات المالية وفي مجاالت التسويق 

واإلدارة في قطاعات السياحة والترفيه
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المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

3

عمرو بن عبد العزيز الجالل

عضو مجلس االدارة للدورة 
)السابقة( 

ونائب رئيس مجلس االدارة للدورة 
) الحالية(

رئيس لجنة المراجعة
 ) السابقة( 

عضو لجنة المراجعة ) الحالية(

الرئيس التنفيذي لشركة الدكتور سليمان 	 

الحبيب لالستثمار التجاري .

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 	 

عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

عضو لجنة المراجعة شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 	 

للتنمية الزراعية )نادك( .

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - إدارة 	 

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك( .

رئيس لجنة المراجعة شركة 	 
مجموعة عبد المحسن 

الحكير للسياحة ) منذ تاريخ 
19/04/2018– وحتى 

) 18/04/2021
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 	 

عبد المحسن الحكير للسياحة 
والتنمية ) منذ تاريخ 26/06/ 

2019 وحتى 18/04/2021(
رئيس، الملكية الخاصة 	 

والمصرفية االستثماري بشركة 
جدوى لالستثمار 2014 – 2020 

نائب رئيس، المصرفية 	 
االستثمارية بشركة السعودي 

الفرنسي كابيتال - 2012 – 2014

حصل على درجة ماجستر في ادارة 	 
االعمال من جامعة رايس

 حصل على درجة بكالوريوس في 	 
ادارة نظم المعلومات من جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن
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4

سامي بن عبد المحسن الحكير
عضو مجلس االدارة المنتدب 
) للدورة السابقة والحالية ( 

عضو اللجنة التنفيذية ) السابقة (
رئيس اللجنة التنفيذية

) للدورة الحالية (

عضو مجلس إدارة المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
للسياحة والتنمية

رئيس اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
للسياحة والتنمية 

المالك والمدير العام – شركة سامي بن عبد المحسن الحكير 	 
المحدودة ) ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس المديرين وشريك - مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
القابضة 

عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير وأوالده 	 
القابضة

رئيس مجلس المديرين - شركة تنامي العربية المحدودة	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة الخطوط السعودية للتموين ) مساهمة 	 

عامة (
عضو مجلس المديرين وشريك – شركة عبد المحسن الحكير 	 

المحدودة
 شريك - شركة أصول المبادرة الفندقية ) ذات مسؤولية محدودة (	 
عضو مجلس اإلدارة -  شركة تنمية العقار والسياحة )مساهمة 	 

مقفلة 
عضو مجلس المديرين - شركة منتجع شاطئ نصف القمر )ذات 	 

مسؤولية محدودة 
عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز الند لأللعاب 	 

الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة 
عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز ديجتال الند لاللعاب 	 

الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة ( 
عضو مجلس المديرين وشريك  - شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب 	 

الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس 	 
التنفيذي - شركة مجموعة عبد 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية 
)منذ عام 2006م وحتى 2008( 

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 	 
والعضو المنتدب  -  شركة مجموعة 

عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية 
) مساهة عامة (  )منذ عام 2008م 

وحتى 2021(
عضو اللجنة التنفيذية -  شركة 	 

مجموعة عبد المحسن الحكير 
للسياحة والتنمية )  مساهمة عامة( 

) منذ تاريخ 18/04/2018 – وحتى 
) 18/04/2021

نائب رئيس اللجنة السياحية في 	 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية  منذ عام 2000م 
وحتى 2003م  

 عضو في لجنة السياحة في امارة 	 
المنطقة الشرقية  منذ عام 2000م 

وحتى 2003م
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 	 

-شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 
للسياحة والتنمية  منذ تاريخ 6/2012 

وحتى تاريخ 31/12/2017م

حصل على درجة بكالوريوس 	 
العلوم اإلدارية  جامعة الملك 

سعود عام 1990
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5
بندر بن خالد عبد المحسن الحكير  *

عضو مجلس االدارة للدورة الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع- مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
القابضة ) ذات مسؤولية محدودة (  .

الرئيس التنفيذي – شركة النقاهة الصحية ) ذات مسؤولية 	 
محدودة .

عضو مجلس المديرين  - شركة عبد المحسن الحكير وأوالده 	 
القابضة  .

عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
للسياحة والتنمية .

عضو مجلس المديرين – مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة	 

إدارة االستثمار في بنك البالد من 2007 الى 2008 	 
قسم االستثمار في البنك السعودي األمريكي من 	 

2003 الى 2007

حاصل على درجة البكالوريوس – ادارة االعمال 	 
– جامعة الملك سعود – في عام 2002م

6

فيصل بن محمد شاكر

عضو مجلس االدارة للدورة الحالية 

عضو اللجنة التنفيذية

 ) السابقة والحالية (

شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكوالت العصرية .	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة سبيماكو الدوائية .	 
عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية 	 
رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو المغرب	 
نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو مصر	 
رئيس مجلس اإلدارة- شركة القصيم الطبية .	 
عضو مجلس اإلدارة- بنك الكويت الوطني إلدارة 	 

الثروات .
عضو مجلس اإلدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و 	 

الصناعة .
عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية .
 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية .
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة 	 

عبد المحسن الحكير للسياحة .

 شركة عودة كابيتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة 	 
الثروات )منذ 01/07/2013 حتى 30/06/2017 (

 رئيس إدارة الثروات واالستثمار ببنك باركليز بنك 	 
باركليز- المملكة العربية السعودية )منذ  21/01/2012 

حتى 18/06/2013( 
رئيس إدارة الثروات عودة كابيتال )منذ  01/03/2011 	 

حتى 17/01/2012 (
إدارة الثروات الخليجية لالستثمارات )منذ 01/11/2010 	 

حتى 12/01/2011 (
بنك ساب- البنك السعودي البريطاني )منذ ابريل 2003 	 

حتى أكتوبر 2010 (
شركة ميريل لينش، الواليات المتحدة األمريكية، والية 	 

فيرجينيا )منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002 (
جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير 	 

تطوير األعمال الجديدة )منذ 07/04/1999 حتى 
)16/08/2000

حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد - 	 
كلية إدارة األعمال واإلدارة العامة - ديسمبر 
2002م - جامعة أولد دومينيون- نورفولك، 

والية فيرجينيا
 اصل على درجة البكالوريوس – ادارة االعمال 	 

و التسويق – فبراير 1999 – جامعة الملك 
سعود 
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7
رمزي بن كنعان ابو خضرا

عضو مجلس االدارة للدورة الحالية

مستشار- شركة جلف ميرجر	 
) ذات مسؤولية محدودة (	 
) منذ عام  2013 – وحتى تاريخه	 
رئيس مجلس االدارة - بنك يو بي اس )مساهمة 	 

مقفلة( ) عام 2019( وحتى تاريخه.
شريك في شركة مياسم الخليج للتطوير العقاري.  	 

2014 وحتى تاريخه.
عضو مجلس االدارة  وريئس لجنة المراقبة الداخلية 	 

– شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة 
والتنمية ) منذ 18/04/2021 – وحتى تاريخه (

رئيس لجنة المراجعة- شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية ) منذ 18/04/2021 – 

وحتى تاريخه (

رئيس مجلس االدارة -  شركة ميت 	 
اليف اي جي ان بي

) مساهمة عامة ( ) منذ عام 2013 	 
 ) 2020 –

عضو لجنة االستثمار - شركة أبناء 	 
عبدالله تركي الضحيان )مساهمة 
مقفلة( ) منذ عام 2018 – وحتى 

) 2020
عضو مجلس االدارة - شركة الكويت 	 

لصناعة المعامل )ذات مسؤولية 
محدودة ( ) منذ عام 2014 – 2016(

عضو مجلس االدارة - شركة أبناء 	 
عبدالله تركي الضحيان  )مساهمة 

مقفلة( )عام 2018(
عضو مجلس المديرين – مجموعة 	 

عبد المحسن الحكير ) ذات مسؤولية 
محدودة ( ) عام 2019( 

اصل على درجة ماجستير في إدارة األعمال  	 
1999م – 1997م جامعة هارفارد بوسطن , 

الواليات المتحدة االمريكية.

حاصل على درجة ماجستير العلوم الهندسة 	 
الكيميائية 1992 – 1990 جامعة  تكساس في 

أوستن , الواليات المتحدة االمريكية.

حاصل على درجة بكالوريوس علوم الهندسة 	 
الكيميائية 1987م – 1984م جامعة تنسي, 

نوكسفيل, الواليات المتحدة االمريكية.

8

اياد بن عبد الرحمن البنيان
عضو مجلس االدارة للدورة 

الحالية

العضو المنتدب -  شركة مشاريع األرجان – استثمار عقاري 	 
وتطوير  

عضو اللجنة التنفيذية - شركة مشاريع األرجان	 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مدينة المعرفة 	 

االقتصادية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة 
المخاطر - شركة االتحاد للتأمين )مساهمة عامة(

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة وفرة للصناعة 	 
والتنية                         ) مساهمة عامة (

عضو مجلس اإلدارة - شركة مشاريع األرجان .	 
عضو مجلس اإلدارة -  شركة مدينة المعرفة االقتصادية .	 
 عضو مجلس االدارة - شركة االتحاد للتأمين - )مساهمة 	 

عامة( .
 عضو مجلس االدارة - شركة وفرة للصناعة والتنمية - ) 	 

مساهمة عامة ( 
عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 

للسياحة والتنمية 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت- شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية.

شركة الراشد للتجارة 	 
والمقاوالت – إنشاءات من 

-2000حتى 2006

حاصل على درجة البكالوريوس – 	 

هندسة معمارية – جامعة الملك 

سعودي في عام 1999 .
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9
رائد بن عبد العزيز أبو زناده

عضو مجلس االدارة للدورة الحالية

عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

المشرف العام ومستشار سمو رئيس 	 
الموسم – مواسم السعودية – موسم 

جدة -  2019-2020 
 نائب اول للرئيس التنفيذي لتطوير 	 

االعمال – شركة مشاريع الترفيه 
السعودية - 2018-2019 

 الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع – هيئة 	 
الترفيه 2016-2018 

 الرئيس التنفيذي – والشريك االداري – 	 
شركة السباقات السعودية 2009-2015 

 المدير التنفيذي للدراسات والتطوير 	 
والتصاميم – شركة خطوط التصميم – 
مكتب استشاري للدراسات المعمارية 

    2006-2009
ضابط مهندس معماري/ مهندس مشاريع 	 

– رئاسة االستخبارات العامة – االدارة 
الهندسية  1999-2006

حاصل على درجة البكالوريوس هندسة 	 
معمارية– 1999 -   جامعة الملك 

سعود
حاصل على شهادة دبلوم عالي الهندسة 	 

القيمة ادارة المشاريع 2003 جامعة 
كاليفورنيا .

10
خالد أنيب

عضو مجلس االدارة للدورة الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية 	 
للفنادق

عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

المدير التنفيذي لقطاع الضيافة في 	 
مجموعة الحكير من -2012 حتى 2016 

مدير عام فندق بنيان تري من 2010 الى 	 
2012

حاصل على درجة ماجستر – ادارة 	 
 Strathclyde   - 2006 –االعمال

University )UK( 2
حاصل على شهادة علوم الفندقة – 	 

 Programmed by Cornell - 2003
University & Accor Academy

 حاصل على شهادة دبلوم أعمال 	 
التسويق والتصدير – 1995 - 

 Programmed by Cornell University
& Accor Academy
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11

طارق زياد السديري

عضو مجلس االدارة) السابق( 

رئيس اللجنة التنفيذية
 ) السابق( 

وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ) السابق(

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 	 
جدوى لالستثمار .

عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن 	 
الحكير للسياحة والتنميةعضو مجلس إدارة 

السوق المالية .
عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي 	 

لالستثمار القابضة .
عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية 	 

لزيوت

 نائب الرئيس في شركة أموال الخليج 	 
مدير في شركة ماكينزي آند كومكباني .

مستشار في شركة ليكسيكون	 

 ماجستير – جامعة 	 
هارفارد – الواليات المتحدة	 
بكالوريوس - جامعة	 
وليامز	 

12

عبدالعزيز صالح الربدي
عضو مجلس االدارة ) السابق( 

عضو لجنة المراجعة ) السابق( 

 ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 ) السابق(

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة 	 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي 	 
لالستشارات المالية

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 	 
لالستثمار

الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك	 
عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله 	 

العثيم
عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج	 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة 	 

التدوير

 رئيس وحدة االئتمان لصندوق التنمية 	 
الصناعية السعودي

مدير عام لشركة الزوردي لالستثمار 	 
الصناعي

عضو منتدب بالشركة الوطنية للتنمية 	 
الزراعية نادك .

عضو مجلس إدارة شركة الحمادي 	 
لالستثمار والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة 	 
للصناعات

عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية 	 
المتحدة للتأمين التعاوني والء

 بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة 	 
الملك فهد للبترول والمعادن 1985م
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وليد إبراهيم شكري 13
عضو لجنة المراجعة ) السابق(

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة 	 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 	 
التدقيق ومخاطر والحوكمة في شركة سالك

عضو مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات 	 
الميكانيكية.

عضو مجلس إدارة مجموعة كانو	 
عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة 	 

معادن.
عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء	 
عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية 	 

للصناعات الميكانيكية
عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز 	 

جيزان
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في 	 

مبكو .
 عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في 	 

شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 
والتنمية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات 	 
والمكافآت في شركة صندوق الصناديق جدا

عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية 	 
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار 	 
في الشركة السعودية المصرية لالستثمار 

الصناعي

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة 	 
والمخاطر االلتزام في مجموعة المتبولي 

2013م 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنةالمراجعة 	 

وعضو لجنة المكافآت في أوركون 
العالمية مقرها في

مستشار آلرنست آند يونغ	 
الشريك الرئيسي بالمملكة برايس	 
وترهاوس كوبرز الجريد 2008 	 
عضو إدارة الشرق األوسط برايس	 
وترهاوس كوبرز دبي 2006م	 
الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد 	 

أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 
2006م – 2008م

شريك – الجريد وشركاه 	 
أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 	 

وديلويت توش 1999م 
 مدير رئيسي – الجريد وشركاه أحد أعضاء 	 

ديلويت توش 1995م – 1999م
 التخطيط والتنظيم واإلشراف على 	 

خدمات المراجعة المقدمة لـ:  أرامكو 
السعودية – على مستوى العالم

بكالوريوس في اإلدارةالصناعية تخصص 	 
فرعي: محاسبة من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن م1989
محاسب قانوني معتمد من الواليات 	 

المتحدة CPA األمريكية والمملكة
محاسب قانوني في المملكة العربية 	 

السعودية .
 شهادة بكالوريوس إدارة نظم 	 

معلومات من 
جامعة الملك فهد 	 
 للبترول والمعادن 2002م	 
ماجستير في إدارة 	 
األعمال من جامعة 	 
رايس الواليات 	 
المتحدة األمريكية 	 
2010م	 
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المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

14

فيصل بن محمد المالك

عضو مجلس االدارة )السابق(

 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
 ) للدورة السابقة والحالية (

الرئيس التنفيذي – مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير القابضة 

عضو مجلس إدارة صندوق أي. أن. بي. آي  	 
البوابة اإلقتصادية -  العربي لإلستثمار .

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمارات 	 
العقارية – شركة جدوى لإلستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة 	 
مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة 

والتنمية .

عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة 	 
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 

والتنمية منذ 2012م وحتى 2021 م
نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة 	 

مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة حتى 
 18/11/2018

مدير عالقات اول – مصرفية الشركات 	 
بالبنك االهلي التجاري , وهو من اكبر 
البنوك التجارية في المملكة العربية 

السعودية , وعمل  على استقطاب العديد 
من الشركات و انشاء عالقة مع البنك من 
خالل تقديم تسهيالت بنكية وذلك لمدة 

عامين منذ يناير 2004م وحتى أكتوبر 
2005م .

بكالوريوس في الهندسة الصناعية من 	 
جامعة الملك سعود )1998م( .

حصل على شهادة تحليل ائتماني من 	 
بنك تشيس منهاتن في نيويورك 

)الواليات المتحدة األمريكية( خالل 
عمله لدي صندوق التنمية الصناعية 

السعودي في الرياض

15

أمين ألياس مكرزل

عضو مجلس االدارة )السابق(

عضو اللجنة التنفيذية ) السابق(

عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة	 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	 
عضو مجلس إدارة أكاديمية اإلمارات إلدارة 	 

الضيافة
عضو مجلس السياحة والسفر العالمي	 
نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول 	 

البحر األبيض المتوسط
 نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق 	 

األوسط
مدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق	 
 مدير في شركة جولدن توليب الشرق 	 

األوسط وشمال إفريقيا
محاضر في ال HORECA  فنادق ومطاعم 	 

وقهاوي
 	SHIC محاضر في ال
 	AHICمحاضر في اال

 مدير قسم الغذائي في فندق كارلتون 	 
الخبر .

 مدرب في حقل اإلدارة بفندق هوليدي 	 
إن أبو ظبي .

 ترأس مشاريع وعقارات لشركة ايبكو في 	 
المملكة  البريطانية والواليات المتحدة 

األمريكية واإلمارات العربية المتحدة.
 عضو نادي الفنادق العالمي.	 
عضو المجلس االستشاري في مؤتمر 	 

االستثمار العربي .

 إدارة فنادق من المدرسة	 
الفندقية ببيروت 1975 م 	 
 دراسات عليا في إدارة الفنادق من 	 

جامعة هوليدي إن منفس أمريكا 
1984م

جامعة CORNELأمريكا 	 
م1982 – م1978	 
دكتوراه دراسات عليا 	 
من جامعة كندي 	 
كاليفورنيا أمريكا 	 
1997م – 1998م	 
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14.2 أسامء الرشكات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضوا يف مجالس إداراتها 

الحالية والسابقة أو من مديريها، وذلك عىل النحو التايل:

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس إداراتها الحالية أو من 

مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

مساعد عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة

مساهمة خاصةخارج المملكةعضو مجلس إدارة في الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية والتجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام الشركة السعودية التركية ألنظمة وجهات المباني

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الجسور السياحة التجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة

داخل المملكةمدير في مجلس مدراء شركة مصنع بالستيك الرياض
ذات مسؤولية محدودة 

مختلطة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

مساعد عبد المحسن الحكير

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير المحدودة

مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
المحدودة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة أبراج الخالدية

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية

مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير 

القابضة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

مدير في مجلس المديرين لشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 

القابضة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام الشركة الخليجية للترفيه

مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية 

والتجارية
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع الترفيهية 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةوالتجارية

مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي اإلماراتي 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةللتجارة العامة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين في شركة النقاهة الصحية

مدير في مجلس المديرين في شركة مينا للتعليم وتنمية 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةالموارد البشرية

مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع األلعاب 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةالترفيهية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة

مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

ذات مسئولية محدودة مختلطةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة (مساهمة 
مساهمة مقفلةداخل المملكةمقفلة)

مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالقابضة

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة التموين االستراتيجي

عضو مجلس إدارة الشركة األوروبية لالستثمار السياحي 
مختلطةخارج المملكةوالفندقي

مساهمة خاصةداخل المملكةمدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز ديجتال الند لأللعاب الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب الترفيهية – رأس الخيمة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير

مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالقابضة

مدير في مجلس المديرين شركة عبد المحسن الحكير وأوالده 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالقابضة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة

مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

مدير في مجلس مديرين شركة أعيان التنمية العقارية 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية

مساهمة مقفلةخارج المملكةعضو مجلس إدارة شركة البتنه

مساهمة مقفلةخارج المملكةعضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/ 

طارق زياد السديري

مساهمة مقفلةداخل المملكةالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى لالستثمار

شركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي لالستثمار القابضة

عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 
مساهمة مدرجةداخل المملكةوالتنمية

عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس – 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةلوبريف

مدير في مجلس مديرين شركة أعيان التنمية العقارية 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةنائب الرئيس لشركة أموال الخليج

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير شركة ماكينزي آند كومكباني

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمستشار لشركة ليكسيكون
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/ 

فيصل محمد المالك

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

ال يوجدشركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/ 

وليد إبراهيم شكري

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق ومخاطر 
مساهمة سعوديةداخل المملكةوالحوكمة في شركة سالك

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةعضو مجلس إدارة مجموعة كانو

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام 
مساهمة عامةداخل المملكةفي مبكو

مساهمة عامةداخل المملكةعضو لجنة المراجعة بشركة بوبا للتامين 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة والمخاطر وااللتزام 

في مجموعة المتبولي
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة تكوين المتطورة مساهمة عامةداخل المملكةعضو لحنة امرراجعة بشركة الكهرباء السعوديه
مساهمة عامةداخل المملكةللصناعات

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو لجنة المراجعة بالهيئه العامه للصناعات العسكريه
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

المراجعة والمخاطر وعضو 
لجنة المكافآت في أوركون 

العالمية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

الشريك الرئيسي بالمملكة مساهمة عامةخارج المملكةعضو لجنة المراجعة بشركة معادن 
مكتب محاسبةداخل المملكةبرايس وترهاوس كوبرز الجريد

عضو إدارة الشرق األوسط 
مكتب مراجعةخارج المملكةبرايس وترهاوس كوبرز

الشريك التنفيذي في الجريد 
وشركاه أحد أعضاء برايس 
وترهاوس كوبرز العالمية

مكتب محاسبةداخل المملكة

شريك الجريد وشركاه أحد 
أعضاء برايس وترهاوس كوبرز 

العالمية ويلويت توش
مكتب زكاة واستشاراتداخل المملكة
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/ 

عبد العزيز صالح الربدي

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام لشركة الزورديمساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لالستثمار الزراعي 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة نادكمساهمة مقفلةداخل المملكةواإلنتاج الحيواني سالك

عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
مساهمة عامةداخل المملكةتكوين المتطورة للصناعات

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج
عضو مجلس إدارة في الشركة 

السعودية المتحدة للتأمين 
التعاوني والء

مساهمة عامةداخل المملكة

عضو لجنة لالستثمار الزراعي مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التدوير
مساهمة عامةداخل المملكةواإلنتاج الحيواني سالك

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/ 

أمين إلياس مكرزل

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق

مدير في شركة جولدن تيوليب الشرق األوسط وشمال 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةإفريقيا

مساهمة مقفلةخارج المملكةعضو مجلس إدارة في الجامعة اللبنانية األمريكية بيروت

ال يوجد
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

السيد/

عمرو عبدالعزيز الجالل*

شركة صندوق الصناديق شركة مدرجةداخل المملكةشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شركة غير مدرجةداخل المملكة- جدا

شركة مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(

شركة غير مدرجةخارج المملكةالشركة السعودية المصرية لالستثمار الصناعي

شركة غير مدرجةداخل المملكةشركة هامات القابضة

شركة مدرجةخارج المملكةشركة اكتوبر فارما

جمعية مهنيةداخل المملكةجمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة
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14.3  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :-

أعضاء مجلس االدارة السابقة املنتهية بتاريخ 18/04/2021 م وللدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 ) تنفيذي – غري تنفيذي –  مستقل(

تصنيف العضوية تنفيذي / غير تنفيذي / مستقلاسم العضو

غير تنفيذيمساعد بن عبد المحسن الحكير1

تنفيذي ) في الدورة السابقة ( و غير تنفيذي ) في الدورة الحالية(*ماجد بن عبد المحسن الحكير2

مستقل ) في الدورة السابقة ( و غير تنفيذي مستقل ) في الدورة الحالية(عمرو بن عبد العزيز الجالل3

تنفيذي ) في الدورة السابقة والحالية(سامي بن عبد المحسن الحكير4

مستقلطارق زياد السديري5

مستقلعبدالعزيز صالح الربدي6

غير تنفيذيفيصل محمد المالك7

مستقلوليد إبراهيم شكري8

غير تنفيذيأمين إلياس مكرزل9

غير تنفيذيبندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*10

مستقلفيصل بن محمد شاكر*11

مستقلرمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*12

مستقلإياد بن عبد الرحمن البنيان*13

مستقلرائد بن عبد العزيز ابو زناده*14

مستقلخالد أنيب*15
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14.5  الحضور واآلداء الجتامع مجلس االدارة لعام 2021 :-

فيام ييل بأسامء أعضاء مجلس االدارة ، عدد االجتامعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل السنة املالية األخرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتامع موضحا 
فيه عـــدد اجتامعـــات مجلـــس اإلدارة التـي عقـدت خـالل عـام 2021  للدورة السـابقة املنتهية بتاريـخ 18/04/2021 م  وللـدورة الجديدة التي تبدأ مـن 19/04/2021 

حتـى 31/12/2021م ،وذلـك مـن بعـد انتخابهـم مـن قبل الجمعيـة للرشكة والذي تـم تعيينهم يف تاريـخ 18/04/2021 م عـى النحو التايل :

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )1(

االجتماع االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع االول
الخامس

االجتماع 
اجماليالسادس

25/02/202118/04/202128/07/202127/10/202120/12/202129/12/2021

1-----حضررئيس مجلس االدارة  )للدورة السابقة(مساعد بن عبد المحسن الحكير1

نائب رئيس المجلس ) للدورة السابقة (*ماجد بن عبد المحسن الحكير2
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر رئيس مجلس االدارة ) للدورة الجديدة(

عضو المجلس ) للدورة السابقة( نائب رئيس المجلس عمرو بن عبد العزيز الجالل3
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر) للدورة الجديدة(

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة المنتدبسامي بن عبد المحسن الحكير4

1-----حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(طارق زياد السديري5

1-----حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(عبدالعزيز صالح الربدي6

1-----حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(فيصل محمد المالك7

1-----حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(وليد إبراهيم شكري8

1-----حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(أمين إلياس مكرزل9

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*10

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (فيصل بن محمد شاكر*11

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*12

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (إياد بن عبد الرحمن البنيان*13

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (رائد بن عبد العزيز ابو زناده*14

5 حضرحضرحضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (خالد أنيب*15
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فيـام يـي بأسـامء أعضـاء مجلـس االدارة للـدورة السـابقة املنتهيـة بتاريـخ 18/04/2021 وللـدورة الجديـدة التـي تبـدأ مـن 19/04/2021م حتـى 

31/12/2021م  الحارضيـن يف الجمعيـات العامـة للمسـاهمني املنعقـدة خـالل اسـنة املاليـة لعـام 2021 م  ، عدد االجتامعات، وتواريخ انعقادها، 

وسجل حضور كل الجمعيـة  موضحا وذلـك عـىل النحـو التـايل :

 14.6 الجمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية لعام 2021م

 
االسم 

المنصب
سجل الحضور

اجتماع الجمعية  الرابع اجتماع الجمعية الثالثاجتماع الجمعية الثانياجتماع الجمعية األول
اجمالي

18/04/202127/06/202108/07/202115/12/2021

1---حضررئيس مجلس االدارة  )للدورة السابقة(مساعد بن عبد المحسن الحكير1

نائب رئيس المجلس ) للدورة السابقة (*ماجد بن عبد المحسن الحكير2
4حضرحضرحضرحضر رئيس مجلس االدارة ) للدورة الجديدة(

عضو المجلس ) للدورة السابقة( نائب رئيس المجلس عمرو بن عبد العزيز الجالل3
4حضرحضرحضرحضر) للدورة الجديدة(

4حضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة المنتدبسامي بن عبد المحسن الحكير4

1---حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(طارق زياد السديري5

1---حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(عبدالعزيز صالح الربدي6

1---حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(فيصل محمد المالك7

1---حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(وليد إبراهيم شكري8

1---حضرعضو مجلس االدارة ) للدورة السابقة(أمين إلياس مكرزل9

3حضرحضرمعتذر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (بندر بن خالد بن عبد المحسن الحكير*10

3حضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (فيصل بن محمد شاكر*11

2معتذرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (رمزي بن كنعان يوسف ابو خضرا*12

3حضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (إياد بن عبد الرحمن البنيان*13

3حضرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (رائد بن عبد العزيز ابو زناده*14

2معتذرحضرحضر-عضو مجلس االدارة ) للدورة الجديدة (خالد أنيب*15
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طلبات سجل املساهمني خالل عام 2021 :-

االجراءاتالتاريخاالسم

B الجمعية العامة15/12/2021 معلى مستوى الهوية

A الجمعية العامة14/12/2021 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة7/11/2021 معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة 13/10/2021 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة26/8/2021 معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة25/8/2021 معلى مستوى الهوية

A الجمعية العامة8/7/2021 معلى مستوى المحافظ االستثمارية

A  الجمعية العامة27/6/2021 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة2/6/2021 معلى مستوى الهوية 

A الجمعية العامة18/4/2021 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة12/4/2021 معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة11/2/2021 معلى مستوى الهوية 
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14.9 مكافآت أعضاء مجلس االدارة للدورة السابقة املنتهية بتاريخ 18/04/2021 :-

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابةاالسمم
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أوًال : األعضاء المستقلين

73,9803000900000085,980000000085,9800السيد/ طارق زياد السديري1

73,9803000600000082,980000000082,9800السيد/ عبد العزيز صالح الربدي2

73,9803000300000079,980000000079,9800السيد/ وليد ابراهيم شكري3

73,9803000300000079,980000000079,9800السيد/ عمرو عبد العزيز الجالل 4

73,980600082,98082,980أمين إلياس مكرزل5

369,90015,00027,000000411,9000000000411,9000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير تنفيذيين

73,9803000000076,980000000076,9800السيد/ مساعد عبد المحسن الحكير5

73,9803000600000082,980000000082,9800ماجد عبد المحسن الحكير6

73,9803000300000079,980000000079,9800فيصل محمد المالك7

221,94090009000000239,9400000000239,9400المجموع

ثالثًا: األعضاء تنفيذيين

73,9803000600000082,980000000082,9800السيد/ سامي عبد المحسن الحكير9

73,9803000600000082,980000000082,9800المجموع

665,82027,00042,000000734,8200000000734,8200المجموع  الكلي
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14.10  مكافآت أعضاء مجلس االدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/4/2021 حتى 31/12/2021

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابةاالسمم

ين
مع

غ 
مبل

ت 
سا

جل
ور 

ض
 ح

دل
ب

س
جل

لم
ا

ور 
ض

 ح
دل

ع ب
مو

مج
ان

لج
 ال

ت
سا

جل

ية
عين

يا 
مزا

ة 
فني

 ال
ال

عم
اال

ة 
فأ

كا
م

ة 
اري

ش
ست

اإل
 و

ية
دار

اإل
و

س 
جل

لم
س ا

رئي
ت 

فآ
كا

م
ن 

مي
و أ

ب أ
تد

من
 ال

ضو
لع

وا
ضاء

الع
ن ا

 م
ان

 ك
إن

سر 
ال

وع
جم

لم
ا

ح 
ربا

األ
ن 

 م
بة

س
ن

ة 
وري

 د
ت

فآ
كا

م

ة 
صير

 ق
ية

فيز
تح

ط 
ط

خ
ل 

الج
ا

ة 
ويل

ط
ة 

يزي
حف

ط ت
ط

خ
جل

اال

حة
نو

مم
 ال

هم
س

األ
ة( 

يم
لق

ل ا
خا

اد
م 

 يت
( 

وع
جم

لم
ا

ة 
دم

لخ
ة ا

هاي
ة ن

فأ
كا

م

ي 
كل

 ال
وع

جم
لم

ت
فا

رو
ص

لم
ل ا

بد

أوًال : األعضاء المستقلين

140,83615,00015,000000170,8360000000170,8360رمزي كنعان ابو خضرا1

140,83615,00012,000000167,8360000000167,8360فيصل محمد شاكر2

140,83615,0003000000158,8360000000158,8360إياد عبد الرحمن البنيان3

140,83615,0006000000158,8360000000158,8360رائد عبد العزيز أبو زناده4

140,83615,0009000000164,8360000000164,8360خالد أنيب5

704,18072,00045,000000821,1800000000821,1800المجموع

ثانيًا: األعضاء غير تنفيذيين

140,83615,0000000155,8360000000155,8360ماجد عبد المحسن الحكير5

140,83615,00015,000000170,8360000000170,8360عمرو  عبد العزيز الجالل6

140,83615,0000000155,8360000000155,8360بندر خالد عبد المحسن الحكير7

422,50845,00015,000000482,5080000000482,5080المجموع

ثالثًا: األعضاء تنفيذيين

140,83615,0009000000164,8360000000164,8360سامي عبد المحسن الحكير9

140,83615,0009000000164,8360000000164,8360المجموع

1,267,524132,00069,0000001,468,52400000001,468,5240المجموع  الكلي
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14.11 اللجان التابعة ملجلس اإلدارة :

 اوالً : أسامء أعضاء اللجان للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/04/2021 . ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم، وذلك عىل النحو التايل:

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1

سامي بن عبد المحسن الحكير 

رئيس اللجنة التنفيذية ) الحالية(

عضو اللجنة التنفيذية

 ) السابقة(

عضو مجلس إدارة المنتدب - شركة مجموعة عبد المحسن 	 
الحكير للسياحة والتنمية

رئيس اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
للسياحة والتنمية 

المالك والمدير العام – شركة سامي بن عبد المحسن الحكير 	 
المحدودة ) ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس المديرين وشريك - مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
القابضة 

عضو مجلس المديرين وشريك - شركة عبد المحسن الحكير 	 
وأوالده القابضة

رئيس مجلس المديرين - شركة تنامي العربية المحدودة	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة الخطوط السعودية للتموين ) 	 

مساهمة عامة ( 
عضو مجلس المديرين وشريك – شركة عبد المحسن الحكير 	 

المحدودة
 شريك - شركة أصول المبادرة الفندقية ) ذات مسؤولية 	 

محدودة (
عضو مجلس اإلدارة -  شركة تنمية العقار والسياحة 	 

)مساهمة مقفلة 
عضو مجلس المديرين - شركة منتجع شاطئ نصف القمر )ذات 	 

مسؤولية محدودة 
عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز الند لأللعاب 	 

الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة 
عضو مجلس المديرين وشريك - شركة سباركيز ديجتال الند 	 

لاللعاب الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة ( 
عضو مجلس المديرين وشريك  - شركة سباركيز أوشانيكا 	 

لأللعاب الترفيهية )اإلمارات( )ذات مسؤولية محدودة (

عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي - شركة 	 
مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية 

)منذ عام 2006م وحتى 2008( 
عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي والعضو 	 

المنتدب  -  شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 
للسياحة والتنمية ) مساهة عامة (  )منذ عام 

2008م وحتى 2021(
عضو اللجنة التنفيذية -  شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية )  مساهمة 
عامة( ) منذ تاريخ 18/04/2018 – وحتى 

) 18/04/2021
نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية 	 

والصناعية في المنطقة الشرقية  منذ عام 
2000م وحتى 2003م  

 عضو في لجنة السياحة في امارة المنطقة 	 
الشرقية  منذ عام 2000م وحتى 2003م 

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب -شركة 	 
مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية  

منذ تاريخ 6/2012 وحتى تاريخ 31/12/2017م

حصل على درجة بكالوريوس 	 
العلوم اإلدارية - جامعة الملك 

سعود عام
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2

فيصل بن محمد شاكر

عضو اللجنة التنفيذية 

) السابقة والحالية (

شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكوالت العصرية .	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة سبيماكو الدوائية 	 
عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية 	 
رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو المغرب	 
نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو مصر	 
رئيس مجلس اإلدارة- شركة القصيم الطبية .	 
عضو مجلس اإلدارة- بنك الكويت الوطني إلدارة الثروات .	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و 	 

الصناعة .
عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 

للسياحة والتنمية .
 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 	 

للسياحة والتنمية .
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة .

شركة عودة كابيتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات )منذ 	 
01/07/2013 حتى 30/06/2017 (

 رئيس إدارة الثروات واالستثمار ببنك باركليز بنك باركليز- 	 
المملكة العربية السعودية )منذ  21/01/2012 حتى 

 )18/06/2013
رئيس إدارة الثروات عودة كابيتال )منذ  01/03/2011 حتى 	 

) 17/01/2012
إدارة الثروات الخليجية لالستثمارات )منذ 01/11/2010 حتى 	 

) 12/01/2011
بنك ساب- البنك السعودي البريطاني )منذ ابريل 2003 حتى 	 

أكتوبر 2010 (
شركة ميريل لينش، الواليات المتحدة األمريكية، والية فيرجينيا 	 

)منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002 (
جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير تطوير األعمال 	 

الجديدة )منذ 07/04/1999 حتى 16/08/2000(

حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد - 	 
كلية إدارة األعمال واإلدارة العامة - ديسمبر 
2002م - جامعة أولد دومينيون- نورفولك، 

والية فيرجينيا
 اصل على درجة البكالوريوس – ادارة االعمال 	 

و التسويق – فبراير 1999 – جامعة الملك 
سعود

3

رائد بن عبد العزيز أبو زناده
عضو اللجنة التنفيذية

) للدورة الحالية (

عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة 	 
عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة 	 
عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

المشرف العام ومستشار سمو رئيس الموسم – مواسم 	 

السعودية – موسم جدة -  2020-2019 

 نائب اول للرئيس التنفيذي لتطوير االعمال – شركة مشاريع 	 

الترفيه السعودية - 2019-2018 

 الرئيس التنفيذي لتطوير القطاع – هيئة الترفيه 2018-2016 	 

 الرئيس التنفيذي – والشريك االداري – شركة السباقات 	 

السعودية 2015-2009 

 المدير التنفيذي للدراسات والتطوير والتصاميم – شركة 	 

خطوط التصميم – مكتب استشاري للدراسات المعمارية 

    2009-2006

ضابط مهندس معماري/ مهندس مشاريع – رئاسة 	 

االستخبارات العامة – االدارة الهندسية  2006-1999

حاصل على درجة البكالوريوس 	 
هندسة معمارية– 1999 -   

جامعة الملك سعود
حاصل على شهادة دبلوم 	 

عالي الهندسة القيمة ادارة 
المشاريع 2003 جامعة 

كاليفورنيا
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4

خالد أنيب

عضو اللجنة التنفيذية

) للدورة الحالية (

الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية 	 
للفنادق

عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة 	 
عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

المدير التنفيذي لقطاع الضيافة في مجموعة 	 
الحكير من -2012 حتى 2016 

مدير عام فندق بنيان تري من 2010 الى 	 
2012

حاصل على درجة ماجستر – ادارة االعمال– 	 

Strathclyde University )UK( 2   - 2006

حاصل على شهادة علوم الفندقة – 2003 - 	 

 Programmed by Cornell University &

Accor Academy

 حاصل على شهادة دبلوم أعمال التسويق 	 

 Programmed by - 1995 – والتصدير

Cornell University & Accor Academy

5

مشعل بن عبد المحسن 
الحكير 

عضو اللجنة التنفيذية
) للدورة الحالية (

العضو المنتدب – شركة هجان  العقارية – منذ سبتمبر  	 

-2021 حتى تاريخه 

رئيس االتحاد السعودي للسهام منذ سبتمبر 2021 وحتى 	 

تاريخه 

عضو اللجنة التنفيذية ) منذ 2021/04/19 - حتى تاريخه(	 

رئيس ميناالك ، مجلس الترفيه والجذب في الشرق األوسط 	 

وشمال إفريقيا 

المدير التنفيذي – واحة الفعاليات – مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة )منذ 2019 حتى تاريخه( 

رئيس مجلس إدارة شركة لوكس للترفيه ، سينيبوليس 	 

الخليج ) منذ 2018 حتى تاريخه( 

المدير التنفيذي شركة أصول المزايا الفندقية ) منذ 2018 	 

حتى تاريخه(

نائب الرئيس التنفيذي ومديرعام للقطاع الترفيهي )منذ 2015 	 

حتى يناير  2022(

المدير العام سباركيز  – اإلمارات العربية المتحدة– منذ -2015 	 

حتى يناير 2022 

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير االعمال  – منذ -2010 حتى 	 

يونيو  2015 

مدير العالقات - الشركات والمصارف التجارية – بنك ساب	 

حاصل على درجة البكالوريوس في 	 
التسويق من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن .
حصل على دورة في إدارة الفنادق من 	 

سويسرا .
حصل على العديد من الدورات في 	 

مجال اإلستثمار السياحي .
حصل على العديد من الدورات في 	 

مجال الصيرفة اإلسالمية .
حصل على العديد من الدورات في 	 

مجال التأمين .
حصل على العديد من الدورات في 	 

مجال التمويل واإلدارة المالية
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6

رمزي بن كنعان ابو خضرا

رئيس لجنة المراجعة

) للدورة الحالية (

مستشار- شركة جلف ميرجر	 
) ذات مسؤولية محدودة (	 
) منذ عام  2013 – وحتى تاريخه	 
رئيس مجلس االدارة - بنك يو بي اس )مساهمة 	 

مقفلة( ) عام 2019( وحتى تاريخه.
شريك في شركة مياسم الخليج للتطوير 	 

العقاري.  2014 وحتى تاريخه.
عضو مجلس االدارة  وريئس لجنة المراقبة 	 

الداخلية – شركة مجموعة عبد المحسن الحكير 
للسياحة والتنمية ) منذ 18/04/2021 – وحتى 

تاريخه (
رئيس لجنة المراجعة- شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية ) منذ 
18/04/2021 – وحتى تاريخه (

رئيس مجلس االدارة -  شركة ميت اليف اي جي ان بي	 
) مساهمة عامة ( ) منذ عام 2013 – 2020 ( 	 
عضو لجنة االستثمار - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان 	 

)مساهمة مقفلة( ) منذ عام 2018 – وحتى 2020 (
عضو مجلس االدارة - شركة الكويت لصناعة المعامل 	 

)ذات مسؤولية محدودة ( ) منذ عام 2014 – 2016(
عضو مجلس االدارة - شركة أبناء عبدالله تركي الضحيان  	 

)مساهمة مقفلة( )عام 2018(
عضو مجلس المديرين – مجموعة عبد المحسن الحكير ) 	 

ذات مسؤولية محدودة ( ) عام 2019( 

اصل على درجة ماجستير في إدارة 	 
األعمال  1999م – 1997م جامعة 

هارفارد بوسطن , الواليات المتحدة 
االمريكية.

حاصل على درجة ماجستير العلوم 	 
الهندسة الكيميائية 1992 – 1990 

جامعة  تكساس في أوستن , الواليات 
المتحدة االمريكية.

حاصل على درجة بكالوريوس علوم 	 
الهندسة الكيميائية 1987م – 1984م 

جامعة تنسي, نوكسفيل, الواليات 
المتحدة االمريكية.

7

سليمـان بن محمـد القـهيدان 
عضو لجنة المراجعة

) للدورة الحالية (

الرئيس التنفيذي المالي لشركة ماسك لالستثمار.	 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - الخريف لتقنية 	 

المياه و الطاقة .

عضو مجلس االدارة - ماسك اللوجستية .	 

عضو لجنة المراجعة - ذاخر لالستثمار العقاري	 

رئيس لجنة المراجعة - شركة الفاضلي لالسكان	 

عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية.

الرئيس التنفيذي المالي وعدد من المناصب بشركة اراسكو 	 

)2017 – 2005(

رئيس وحدة جودة االصول بصندوق التنمية الصناعي )2002 – 	 

)2005

عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعي )1992 – 2002(	 

برنامج االدارة المتقدمة-االدارة 	 
)جامعة هارفارد الواليات المتحدة 

االمريكية( 2014-
ماجستير- ادارة االعمال )جامعة الملك 	 

سعود( 2004-
بكالوريوس محاسبة )جامعة الملك 	 

سعود(1992-
 	 CPA محاسب قانوني معتمد

)واشنطن ستيت الواليات المتحده 
االمريكية(2001-

 	 )SOCPA( محاسب قانوني معتمد
)هيئة المحاسبين السعوديين 

القانونين (1996-
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8

عمرو بن عبد العزيز الجالل

عضو لجنة المراجعة

) للدورة الحالية (

رئيس لجنة المراجعة  

) للدورة السابقة (

الرئيس التنفيذي لشركة نمارا لالستثمار – الذراع االستثمارية 	 
للدكتور سليمان الحبيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة في شركة 	 
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات 	 
والمكافآت في شركة نادك

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية في 	 
شركة مرافق 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار في الشركة 	 
السعودية المصرية لالستثمارات الصناعية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات في شركة أكتوبر 	 
فارما

رئيس الملكية الخاصة والمصرفية االستثماري 	 

بشركة جدوى لالستثمار

نائب رئيس أول المصرفية االستثمارية في شركة 	 

السعودي الفرنسي كابيتال

مدير وحدة التسجيل واإلدراج لقطاع الصناعة 	 

والخدمات بهيئة السوق المالية

مسؤول ائتمان مصرفي، إدارة الخدمات المصرفية 	 

التجارية بمجموعة سامبا المالية

حاصل على درجة الماجستير في إدارة 	 

األعمال من جامعة رايس في الواليات 

المتحدة األمريكية، 

درجة البكالوريوس في إدارة نظم معلومات 	 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

9

اياد بن عبد الرحمن البنيان
رئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت
) للدورة الحالية (

العضو المنتدب -  شركة مشاريع األرجان – استثمار 	 
عقاري وتطوير  

عضو اللجنة التنفيذية - شركة مشاريع األرجان	 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مدينة 	 

المعرفة االقتصادية عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
وعضو لجنة المخاطر - شركة االتحاد للتأمين )مساهمة 

عامة(
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة وفرة للصناعة 	 

والتنمية ) مساهمة عامة (
عضو مجلس اإلدارة - شركة مشاريع األرجان .	 
عضو مجلس اإلدارة -  شركة مدينة المعرفة االقتصادية 	 

.
 عضو مجلس االدارة - شركة االتحاد للتأمين - )مساهمة 	 

عامة( .
 عضو مجلس االدارة - شركة وفرة للصناعة والتنمية - ) 	 

مساهمة عامة ( 
عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت- شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة والتنمية.

شركة الراشد للتجارة والمقاوالت – إنشاءات من -2000	 

حتى 2006

حاصل على درجة البكالوريوس – 	 
هندسة معمارية – جامعة الملك 

سعودي في عام 1999 .
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10

فيصل بن محمد شاكر

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

) للدورة الحالية (

عضو اللجنة التنفيذية

) للدورة الحالية والسابقة (

شريك والرئيس التنفيذي لشركة المأكوالت العصرية .	 
عضو مجلس اإلدارة - شركة سبيماكو الدوائية .	 
عضو مجلس المديرين - شركة أراك للرعاية الصحية 	 
رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو المغرب	 
نائب رئيس مجلس المديرين - شركة سبيماكو مصر	 
رئيس مجلس اإلدارة- شركة القصيم الطبية .	 
عضو مجلس اإلدارة- بنك الكويت الوطني إلدارة 	 

الثروات .
عضو مجلس اإلدارة - شركة عسير للتجارة و السياحة و 	 

الصناعة .
عضو مجلس االدارة – شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية .
 عضو اللجنة التنفيذية - شركة مجموعة عبد المحسن 	 

الحكير للسياحة والتنمية .
 عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة مجموعة عبد 	 

المحسن الحكير للسياحة .

 شركة عودة كابيتال -المدير التنفيذي ورئيس إدارة 	 
الثروات )منذ 01/07/2013 حتى 30/06/2017 (

 رئيس إدارة الثروات واالستثمار ببنك باركليز 	 
بنك باركليز- المملكة العربية السعودية )منذ  

21/01/2012 حتى 18/06/2013( 
رئيس إدارة الثروات عودة كابيتال )منذ  	 

01/03/2011 حتى 17/01/2012 (
إدارة الثروات الخليجية لالستثمارات )منذ 	 

01/11/2010 حتى 12/01/2011 (
بنك ساب- البنك السعودي البريطاني )منذ ابريل 	 

2003 حتى أكتوبر 2010 (
شركة ميريل لينش، الواليات المتحدة األمريكية، 	 

والية فيرجينيا )منذ يونيو 2002 حتى ديسمبر 2002 
)
جنرال ديناميكس العربية، المحدودة - مدير 	 

تطوير األعمال الجديدة )منذ 07/04/1999 حتى 
)16/08/2000

حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد 	 

- كلية إدارة األعمال واإلدارة العامة - 

ديسمبر 2002م - جامعة أولد دومينيون- 

نورفولك، والية فيرجينيا

 اصل على درجة البكالوريوس – ادارة 	 

االعمال و التسويق – فبراير 1999 – جامعة 

الملك سعود

11

فيصل بن محمد المالك
أعضاء لجنة الترشيحات 

والمكافآت
) للدورة الحالية والسابقة (

الرئيس التنفيذي – مجموعة عبد المحسن الحكير 	 
القابضة 

عضو مجلس إدارة صندوق أي. أن. بي. آي  البوابة 	 
اإلقتصادية -  العربي لإلستثمار .

عضو مجلس إدارة صندوق االستثمارات العقارية – 	 
شركة جدوى لإلستثمار

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة مجموعة عبد 	 
المحسن الحكير للسياحة والتنمية .

عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة شركة مجموعة 	 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية منذ 2012م وحتى 

2021 م

نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن 	 

الحكير القابضة حتى 2018/11/18 .

مدير عالقات اول – مصرفية الشركات بالبنك االهلي 	 

التجاري , وهو من اكبر البنوك التجارية في المملكة العربية 

السعودية , وعمل  على استقطاب العديد من الشركات 

و انشاء عالقة مع البنك من خالل تقديم تسهيالت بنكية 

وذلك لمدة عامين منذ يناير 2004م وحتى أكتوبر 2005م .

بكالوريوس في الهندسة الصناعية 	 
من جامعة الملك سعود )1998م( .

حصل على شهادة تحليل ائتماني 	 
من بنك تشيس منهاتن في نيويورك 

)الواليات المتحدة األمريكية( خالل 
عمله لدي صندوق التنمية الصناعية 

السعودي في الرياض
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ثانيـاً : وصف مخترص الختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتامعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل 

اجتامع ومكافآتهم:

1- لجنة املراجعة :

تتكـون لجنـة املراجعـة من ثالثة اعضـاء عضوين من مجلـس االدارة وعضو من 

خـارج املجلس. مـــن مجلـــس االـدارة وتم الحصـول عىل موافقـة الجمعية 

العموميـة للرشكـة عـىل تشـكيل لجنـة املراجعـة وتحديد مهامهـا وضوابط 

 04 / 18 عملهـا ومكافئـات اعضاءهـا وذلـك بتاريـخ 06/09/1442 املوافـق 

/ 2021 م، وذلـك ملـدة ثـالث سـنوات تنتهـي دورتهـا بانتهـاء دورة مجلـس 

اإلدارة الحايل وذلك يف تاريخ 18/04/2024. وقــد تــم تحديــث الئحة عمــل 

لجنـــة املراجعـــة خالل عــام 2020م وتــم اعتمـــاد االلئحــة املحدثـة مـن 

الجمعيــة العامـة فـي اجتامعهـا املنعقـد فــي تاريــخ 1 يونيــو 2020م

2- ومن أهم مهام لجنة املراجعة ما ييل:

 دراسـة القوائـم املاليـة األوليـة والسـنوية للرشكـة قبـل عرضهـا عـى 	 

. شـأنها  يف  والتوصيـة  رأيهـا  وإبـداء  اإلدارة  مجلـس 

الرشكـة، 	  يف  الداخليـة  املراجعـة  إدارة  وأنشـطة  أداء  عـى  اإلرشاف 

ودراسـة تقاريـر املراجعـة الداخليـة ومتابعـة تنفيذاإلجـراءات التصحيحيـة 

فيهـا. الـواردة  للملحوظـات 

التوصية ملجلس اإلدارة برتشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.	 

دراسـة تقريـر مراجع الحسـابات ومالحظاته عـى القوائم املاليـة ومتابعة 	 

ما اتخذ بشـأنها.

التحقـق مـن التـزام الرشكـة باألنظمـة واللوائـح والسياسـات والتعليـامت 	 

العالقـة. ذات 

 مراجعـة العقـود والتعامالت املقرتح أن تجريهـا الرشكة مع األطراف ذوي 	 

العالقـة وتقديم مرئياتها حيـال ذلك ملجلس اإلدارة.

توضـح الئحـة لجنـة املراجعـة تفاصيـل عمـل اللجنـة، وصالحياتهـا واسـلوب 	 

. عملها
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14.14 الحضور واألداء اعضاء لجنة املراجعة لعام 2021 :

فيـا يـي بيـان بأسـاء أعضـاء لجنة املراجعـة لعام 2021 للـدورة السـابقة املنتهيـة يف 18/04/2021م وللدورة الجديـدة التي تبدأ مـن 19/04/2021 
حتـى 31/12/2021 م  وطبيعـة عضويـة كل عضـو يف اللجنـة وعـدد إجتاعـات اللجنـة وموقـف حضور أعضـاء اللجنة وذلك عـى النحو التايل:

* وافقـت الجمعيـة العموميـة للرشكـة والتـي عقـدت بتاريـخ 1442/09/06هــ املوافـق 18/04/ 2021 م عـى اختيـار اعضـاء اللجنـة للـدورة الجديـدة 
للرشكـة والتـي تبـدأ مـن 19/04/ 2021 م ملـدة ثـاث سـنوات.

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )6(

االجتماع 
األول

االجتماع 
الثاني

االجتماع
 الثالث

االجتماع
 الرابع

االجتماع
 الخامس

االجتماع 
السادس

اجمالي

24/03/20218/5/202124/5/20215/8/20212/9/202102/11/2021

5حضرحضرحضرحضرحضر-رئيس اللجنة للدورة الجديدةاالستاذ/ رمزي كنعان ابو خضرا1

رئيس اللجنة  )للدورة السابقة( االستاذ/ عمرو عبد العزيز الجالل2
6حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو )للدورة الجديدة(

5حضرحضرحضرحضرحضر-عضو )للدورة الجديدة(االستاذ/ سليمان القهيدان3

1-----حضرعضو )للدورة السابقة(السيد / وليد إبراهيم شكري4

1-----حضرعضو )للدورة السابقة(السيد / عبدالعزيز صالح الربدي5
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2- اللجنة التنفيذية:

شـكل مجلـس اإلدارة اللجنة التنفيذيـة وقد تم املوافقة عـىل قواعد اختيار 

أعضـاء اللجنـة، ومـدة عضويتهـم، واسـلوب عمل اللجنـة ومسـؤوليتها يف 

اجتـامع الجمعيـة العامـة العاديـة املنعقـدة بتاريـخ 06/09/1442 املوافق 

18 / 04 / 2021 م كـام قامـت الرشكـة مؤخراً بتعديل الئحـة اللجنة الخاصة بها 

وتـم الحصـول عىل  موافقـة الجمعيـة العمومية للرشكة عـىل تعديل هذه  

الالئحـة وذلـك بتاريـخ 21/07/1438 هـ املوافـق 18/04/2017م ومن صالحيات 

ومهـام ومسـؤوليات هذه اللجنـة ما يي :

املصادقـة عـى اسـرتاتيجية املجموعة للحصـول عى موافقـة املجلس 	 
 . النهائية 

مراجعـة سياسـات وإجـراءات الحوكمـة التـي تتبعهـا املجموعـة ووثائـق 	 
الحوكمـة األساسـية كالنظـام الداخـيل للمجموعة ورفـع توصيات ملجلس 

اإلدارة بهـذا الشـأن . 

املوافقـة عـى معامالت األطـراف ذات العالقـة وفقها لحـدود الصالحيات 	 
املمنوحـة لهـا والحـاالت التـي يكـون فيهـا الرئيـس التنفيـذي طرفـا يف 
يف  اإلدارة  ملجـس  التوصيـة  وتقديـم   ، العالقـة  ذات  االطـراف  معامـالت 

املعامـالت التـي تتخطـي حـدود صالحيتهـا . 

االسـتثامرات 	  ومراجعـة  األداء  وتقييـم  الدوريـة  الغـدارة  تقاريـر  مراجعـة 
الجديـدة/ إعـادة االسـتثامرات واملصادقة عليها وفقها لحـدود الصالحيات 

قبـل تقدميهـا إىل املجلـس للموافقـة النهائيـة عليهـا .

مراجعـة املوازنـات والخطط السـنوية والتحقيق يف الفروقـات الجوهرية 	 
املتعلقـة باملوازنـة إن وجـدت قبـل ان يتم عرضها عى مجلـس اإلدارة .

الرئيسـية أعـامل 	  متابعـة واسـتالم تقاريـر حـول تنفيـذ وإنجـاز املشـاريع 
 . للمجموعـة  الرئيسـية  التوسـع 

للمهـام 	  بالنسـبة  والسـيام  مسـؤوليته،  تنفيـذ  يف  املجلـس  مسـاعدة 
حاسـام  الوقـت  عامـل  يكـون  عندمـا  املجلـس  قبـل  مـن  إليهـا  املوكلـة 
باسـتثناء االمـور التـي يحتفـظ بها للمجلـس كام هو محـدد يف الئحة عمل 

 . اإلدارة  مجلـس 

مـع 	  يتفـق  مبـا  أخـرى  أمـور  أو  معامـالت  عـى  املوافقـة  أو  التوصيـة 
بتعديـل  التوصيـة  الصالحيـات  تفويـض  هيـكل  يف  املحـددة  الصالحيـات 

 . للمجموعـة  األسـايس  النظـام 

مراجعة خطط االستثامر يف سيولة املجموعة الفائضة . 	 

عـن 	  الرشكـة  إدارة  معليـات  الرشكةعـن  إدارة  مـن  دوريـة  تقاريـر  اسـتالم 
عمليـات إدارة املخاطـر يف املجموعـة مبـا فيهـا عمليـة تقييـم املخاطـر . 

التوصية إىل مجلس اإلدارة عى معدل ومعاير قبول الرشكة للمخاطر .	 
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الحضور واألداء اعضاء اللجنة التنفيذية لعام 2021 :

فيـا يـي بيـان بأسـاء أعضـاء اللجنـة التنفيذية لعـام 2021 للـدورة السـابقة املنتهيـة يف 18/04/2021 وللدورة الجديـدة التي تبدأ مـن 19/04/2021 
حتـى 31/12/2021 م  وطبيعـة عضويـة كل عشـضو يف اللجنـة وعـدد إجتاعـات اللجنـة وموقـف حضـور أعضاء اللجنـة وذلك عى النحـو التايل:

* وافقـت الجمعيـة العموميـة للرشكـة والتـي عقـدت بتاريـخ 1442/09/06هــ املوافـق 18/04/ 2021 م عـى اختيـار اعضـاء اللجنـة للـدورة الجديـدة 
للرشكـة والتـي تبـدأ مـن 19/04/ 2021 م ملـدة ثـاث سـنوات.

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )6(

االجتماعاالجتماع الثانياالجتماع األول
 الثالث

االجتماع
 الرابع

االجتماع
 الخامس

اجمالي

9/2/202118/02/202118/04/20216/10/202127/10/2021

2---حضرحضررئيس اللجنة للدورة السابقةطارق زياد السديري1

2---حضرحضرعضو اللجنة للدورة السابقةاألستاذ/ ماجد عبد المحسن الحكير2

5حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنة للدورة الجديدةاألستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير*3

2---حضرحضرعضو اللجنة للدورة السابقةأمين إلياس مكرزل4

عضو اللجنة للدورة السابقة االستاذ/ فيصل محمد شاكر*5
5حضرحضرحضرحضرحضروالجديد

2حضرحضرمعتذر--عضو اللجنة للدورة الجديةالمهندس/ رائد عبد العزيز أبو زناده*6

3حضرحضرحضر--عضو اللجنة للدورة الجديةاالستاذ/ خالد أنيب *7

3حضرحضرحضر--عضو اللجنة للدورة الجديةاالستاذ/  مشعل عبد المحسن الحكير*8
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3- لجنة الرتشيحات واملكافآت:

قـام مجلـس اإلدارة بتشـكيل اللجنـة وقـد تـم املوافقـة عىل قواعـد اختيار 

أعضـاء اللجنـة، ومـدة عضويتهـم، وأسـلوب عمل اللجنـة ومسـؤوليتها يف 

اجتـامع الجمعيـة العامـة العاديـة املنعقـدة بتاريـخ 06/09/1442 املوافق 

18 / 04 / 2021 م كـام قامـت الرشكـة مؤخـرا بتعديـل الالئحـة وتـم الحصـول 

عـىل موافقـة الجمعيـة العمومية للرشكة عـىل تعديل هـذه الالئحة وذلك 

بتاريـخ 21/7/1438هــ املوافـق 18/4/2017م، ومن مهام ومسـؤوليات لجنة 

الرتشـيحات واملكافـآت مـا يي:

واإلدارة 	  اإلدارة  مجلس  يف  للعضوية  واضحة  ومعاير  سياسات  اقرتاح 

التنفيذية.

ترشيحهم 	  وإعادة  املجلس  لعضوية  بالرتشيح  اإلدارة  ملجلس  التوصية 

املعتمدة. واملعاير  للسياسات  وفقا 

اعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل 	 

وظائف اإلدارة التنفيذية.

تقديم النصح واملشورة ملجلس اإلدارة فيام يتعلق الختيار كبار التنفيذيني 	 

يف  التشغيلية  للعمليات  مناسبة  ومؤهالت  بصفات  يتمتعون  والذين 

املجموعة.

أي 	  وجود  وعدم  املستقلني  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد 

أخري. رشكة  إدارة  مجلس  عضوية  يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض 

املناسبة 	  الخرات  أو  املهارات  من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  املراجعة 

التنفيذية. اإلدارة  ووظائف  اإلدارة  مجلس  لعضوية 

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة واقرتاح الحلول ملعالجتها 	 

مبا يتفق مع مصلحة الرشكة.

اعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجان املنبثقة عن 	 

املجلس واإلدارة التنفيذية ورفعها إىل مجلس اإلدارة للنظر فيها متهيدا 

العتامدها من الجمعية العامة.

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت وتقييم مدى فعاليتها يف تحقيق 	 

األهداف املتوخاة منها.

عن 	  املنبثقة  واللجان  املجلس  أعضاء  مبكافآت  اإلدارة  ملجلس  التوصية 

املعتمدة. للسياسة  وفقا  بالرشكة  التنفيذيني  وكبار  املجلس 

تقديم اقرتاحات للمجلس بخصوص املوافقة عى تعيني أو إقالة الرئيس 	 

التنفيذي أو قبول استقالته.
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الحضور واألداء ألعضاء لجنة الرتشيحات لعام 2021 :

فيـا يـي بيـان بأسـاء أعضـاء لجنة الرتشـيحات واملكافآت لعـام 2021 للدورة السـابقة املنتهيـة بتاريـخ 18/04/2021 وللـدورة الجديدة التـي تبدأ من 
19/04/2021 حتـى 31/12/2021 م  وطبيعـة عضويـة كل عضـو يف اللجنـة وعدد إجتاعـات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلـك عى النحو التايل:

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )6(

االجتماع الثانياالجتماع األول
اجمالي

8/2/20217/9/2021

1-حضررئيس اللجنة للدورة السابقةاألستاذ / عبد العزيز صالح الربدي1

1-حضرعضو اللجنة للدورة السابقةاالستاذ/ طارق زياد السديري2

1حضر-رئيس اللجنة للدورة الجديدةالمهندس/ إياد عبد الرحمن البنيان*3

2حضرحضرعضو اللجنة للدورة السابقة والجديدةالمهندس/ فيصل محمد المالك*4

1حضر-عضو اللجنة للدورة السابقةاالستاذ/ فيصل محمد شاكر*5
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مكافآت أعضاء اللجان للدورة السابقة املنتهية يف 18/04/2021م

 المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور جلسات )عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية :

060006000طارق بن زياد السديري1
14,796600020,796ماجد بن عبد المحسن الحكير2
14,796600020,796سامي بن عبد المحسن الحكير3
14,796600020,796أمين بن الياس مكرزل4
14,796600020,796فيصل بن محمد شاكر5

59,18430,00089,184المجموع
اعضاء لجنة المراجعة :

14,796300017,796عمرو بن عبد العزيز الجالل1
14,796300017,796وليد بن ابراهيم شكري2
14,796300017,796عبد العزيز بن صالح الربدي3

44,3889,00053,388المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

030003000عبد العزيز بن صالح الربدي1
14,796300017,796طارق بن زياد السديري2
14,796300017,796فيصل بن محمد المالك3

29,592900038,592المجموع
133,16448,000181,164المجموع الكلي



80

14.20 مكافآت أعضاء اللجان للدورة الجديدة التي تبدأ من 19/4/2021 حتى 31/12/2021

بلـغ اجـاميل املكافـات والتعويضـات املسـتحقة ألعضـاء الجلـس واللجـان املنبثقـة عنـه مـا مقـداره ) 2,599,333 ( ريال سـعودي ، مع مراعـاة أال يتجـاوز مجموع مـا يتقاضاه 

العضـو املبلـغ املحـدد نظامـاً ، وقـد احتسـبت بنـاء عـىل سياسـة املكافـات والتعويضـات ، وال يوجـد  أي انحرافـات جوهرية عن تلك السياسـة

 المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور جلسات )عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء اللجنة التنفيذية :

090009000سامي بن عبد المحسن الحكير1
090009000فيصل بن محمد شاكر2
060006000رائد بن عبد العزيز أبو زناده3
090009000خالد أنيب4
35,205900044,205مشعل بن عبد المحسن الحكير5

35,20542,00077,205المجموع
اعضاء لجنة المراجعة :

015,00015,000عمرو بن عبد العزيز الجالل1
015,00015,000وليد بن ابراهيم شكري2
70,41815,00085,410سليمان بن محمد القهيدان3

70,41845,000115,418المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

030003000عبد العزيز بن صالح الربدي1
030003000طارق بن زياد السديري2
35,205300038,205فيصل بن محمد المالك3

35,205900044,205المجموع
140,82896,000236,828المجموع الكلي
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15.0 اإلدارة التنفيذية :

سامي الحكري
العضو املنتدب

عالء منصور
نائب الرئيس التنفيذي 

للشئون املالية

فهد محمد الفواز
الرئيس التنفيذي

مشعل الحكري
نائب الرئيس التنفيذي 

لتطوير األعامل والتسويق
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

السيد/2
ماجد عبدالمحسن الحكير

• نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة الحكير
• مدير في مجلس مديرين مجموعة عبدالمحسن

الحكير القابضة
• مدير في مجلس مديرين شركة مملكة الترفيه

• مدير في مجلس مديرين شركة الحكير لالستثمار
• مدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية

والترفيهية
• مدير في مجلس مديرين لشركة عبدالمحسن الحكير

وأوالده القابضة
• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه

• مدير في مجلس مديرين شركة تبوك للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس مديرين شركة البيت السعودي
اإلماراتي للتجارة العامة

• مدير في مجلس مديرين شركة النقاهة الصحية
• مدير في مجلس مديرين شركة مينا للتعليم وتنمية

الموارد البشرية
• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع

األلعاب الترفيهية
• مدير في مجلس مديرين شركة اساطير للترفيه

والسياحة
• عضو مجلس إدارة غرفة الرياض

• رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

• رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض
• رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه

بمجلس الغرف السعودية
• مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة

• مدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة
• مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة
• مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة

• مدير في مجلس مديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس مديرين شركة أصول المبادرة
الفندقية

• مدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات
• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر

شغل منصب مدير عام لمؤسسة 
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
للتشغيل والصيانة منذ 1986م وحتي 

2006م

• شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة 
مجموعة الحكير من 2006م وفي 2008م 

عين رئيسا تنفيذيا
للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م

• بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة 

الملك
سعود

• شارك في العديد 
من الدورات في 

التسويق والتأمين 
واإلدارة في

قطاعات األلعاب 
والترفيه

• لديه خبرة أكثر من 33 عام وذلك في إقامة وإدارة 
وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز 

التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية 
والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع 
الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة 
األلعاب الرياضية والترفيهية والمواد البالستيكية 

وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة

• شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة 
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة 

منذ 1986م وحتي 2006م

• شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة 
الحكير من 2006م وفي 2008م عين رئيسا تنفيذيا

للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة
الفندقية

• مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض
للمعارض والمؤتمرات

• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر
• عضو مجلس ادارة غرفة الرياض

• رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

• عضو مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير
للسياحة والتنمية

• القنصل العام لمملكة الدنمارك – جدة
• عضو االتحاد الدولي للقناصل الفخريين – بلجيكا

• عضو مجلس ادارة القناصل الفخريين – السعودية
• رئيس لجنة السياحة والترفيه – غرفة الرياض

• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة
والفعاليات – مجلس الغرف

• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

السيد/
سامي عبدالمحسن الحكير 

العضو المنتدب وعضو في اللجنة 
التنفيذية

• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة
والتنمية

• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة
مساهمة مقفلة

• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار
• عضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية

للتموين
• عضو مجلس إدارة شركة التموين االستراتيجي
• عضو مجلس إدارة الشركة األوروبية لالستثمار

السياحي والفندقي
• مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

• مدير عام شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية
• مدير عام شركة سباركيز ديجتال الند لأللعاب

الترفيهية
• مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب

الترفيهية
• مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب

الترفيهية – رأس الخيمة

• مدير عام فندق األندلسية منذ
يناير 1991م حتى ديسمبر 1997م

• عضوية مجلس إدارة شركة البتنه
عمان من عام 2002م حتى عام

م2003
• وعضوية مجلس إدارة الشركة 

التونسية للسياحة (تونس) من عام 
1993م حتى عام 1998م

• نائب رئيس لجنة السياحية في 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية منذ عام 2000م
وحتى عام 2003م

• الرئيس التنفيذي لشركة
مجموعة الحكير للسياحة والتنمية

م2017/12/31 حتى

• بكالوريوس في 
العلوم

اإلدارية من جامعة 
الملك
سعود

• شارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية 
حول السياحة والترفيه 

وكذلك المعارض 
الخاصة بالفنادق

والمطاعم

• لديه خبرة أكثر من 30 سنة وذلك في إقامة 
وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية 

والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع 
التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية 

وخدمات
التموين وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات 

في صاالت المطارات والخدمات والرحالت
الجوية

• مدير عام فندق األندلسية منذ
يناير 1991م حتى ديسمبر 1997م

• عضو مجلس إدارة شركة البتنه
عمان من عام 2002م حتى عام

م2003
• عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة 

تونس من عام 1993م حتى عام 1998م
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه
والسياحة

• عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية
• مدير في مجلس المديرين شركة السياحة البحرية

• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
الحكير وأوالده القابضة

• مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن

عبدالعزيز الحكير المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية

العقارية المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة

الفندقية

السيد/ 4
فهد محمد الفواز

الرئيس التنفيذي	 
        من 2021/7/1 م

عمل في عضوية مجالس االدارة ولجان المراجعة 

لعدد من الشركات الفندقية والعقارية وايضًا في 

المجال البنكي والتطوير الصناعي من خالل العمل 

لدى صندوق التنمية الصناعية باالضافة إلى تولي 

مناصب قيادية لدى عدة شركات فندقية وعقارية

حاصل على درجة الماجستير 	 
في ادارة االعمال من 

جامعة سيري البريطانية 
بكالوريوس علوم في 	 

االدارة الصناعية من 
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن

خبرات عملية وإدارية عميقة ومتنوعة 
في مناصب قيادية في مجاالت االعمال 
المختلفة وتتركز في التشغيل الفندقي 
والتطوير العقاري كما عمل في عضوية 

مجالس االدارة ولجان المراجعة لعدد من 
الشركات الفندقية والعقارية وايضًا في 

المجال البنكي والتطوير الصناعي من خالل 
العمل لدى صندوق التنمية الصناعية ، كما 

 IMD حصل على تدريب اداري لدى جامعة
لوزان - بسويسرا وتدريب فندقي لمدراء 

العموم لدى جامعة كورنيل - نيويورك 
ودورات مختلفة في المجال البنكي لدى 

عدد من البنوك والمؤسسات المالية في 
المملكة وخارجها .

السيد/ 5
عالء منصور

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	 
       من 2021/6/1 م

شغل وظيفة الرئيس المالي لعدة 	 
مجموعات تجارية و شركات تعمل 

في مجاالت متنوعة بما يشمل 
االستثمارات و تقنية المعلومات و 

التجارة و تقديم الخدمات و المقاوالت
عمل لدى كبرى المكاتب المهنية 	 

في مجال المراجعة الخارجية و تقديم 
االستشارات 

عمل في القطاع المصرفي - ادارة 	 
تمويل الشركات الكبرى و ادارة مراقبة 

المخاطر االئتمانية

حاصل على درجة 	 
البكالوريوس في العلوم 

المالية
حاصل على عدة 	 

شهادات مهنية تشمل 
)CFA و CPA( من 

الجهات المعتمدة 
في الواليات المتحدة 

األمريكية

تتجاوز 20 سنة في مجاالت 	 
ادارة مالية الشركات و 

المراجعة الخارجية و التمويل 
المصرفي
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ثانيا: رواتب ومكافآت كبار التنفيذيني عن عام 2021

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 

الخدمة

مجموع

مكافأة

التنفيذيين

عن

المجلس

ان

وجدت

المجموع الكلي

المجموعمزايا عينيةبدالترواتبكبار التنفيذيين
مكافآت 

دورية
أرباح

خطط 

تحفيزية 

قصيرة 

األجل

خطط 

تحفيزية 

طويلة 

األجل

األسهم 

الممنوحة 

)يتم إدخال 

القيمة(

المجموع

3,305,0171,206,45904,511,476000000296,583232,8165,040,875المجموع
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ثالثا: سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

أعدت لجنة املكافآت والرتشـيحات بالرشكة سياسـة ملكافآت أعضـاء مجلس اإلدارة 
واللجـان املنبثقـة عـن املجلـس وكبـار التنفيذيـني وتـم اعتامدهـا مـن الجمعيـة 
مراجعتهـا  ويتـم  15/12/2021م  بتـارخ  املنعقـد  اجتامعهـا  يف  للرشكـة  العامـة 
سـنوياً، دون إخالل بأحكام نظام الرشكات ونظام هيئة السـوق املالية ولوائحهام 

التنفيذيـة ونظـام الرشكـة األسـاس، يراعـي يف سياسـة املـكات مـا يـيل :

أن تكون املكافآت متناسبة مع نشاط الرشكة واملهارات الالزمة إلدارتها. 1

 مراعاة ربط الجزء املتغر من املكافآت باألداء عى املدى الطويل. 2

 تراعـي الرشكـة انسـجام املكافـآت مـع اسـرتاتيجية الرشكـة وأهدافهـا ومـع . 3
حجـم وطبيعـة ودرجـة املخاطـر لديهـا. 

 تأخـذ الرشكـة يف االعتبـار مامرسـات الـرشكات األخـرى وماهو سـائد يف سـو . 4
العمـل يف تحديـد املكافـآت، مـع تفـادي مـا قـد ينشـأ عـن ذلـك مـن ارتفـاع 

املكافـات والتعويضـات. 

تحدد املكافآت بناء عى مستوى الوظيفة، واملهام واملسؤوليات   املنوطة . 5
بشاغلها واملؤهالت العلمية والخرات العملية، واملهارات، ومستوى األداء. 

واألعـامل . 6 العضـو  اختصاصـات  مـع  ومتناسـبة  عادلـة  املكافـآت  تكـون  ان   
واملسـؤوليات التـي يقـوم بهـا ويتحملهـا أعضـاء مجلـس االدارة او اللجـان ، 
باالضافـة إىل األهـداف املحددة مـن قبل مجلس االدارة املـراد تحقيقها خالل 

السـنة املاليـة .

األخـذ بعـني االعتبـار القطـاع الـذي تعمـل فيـه الرشكـة وحجمهـا وخـرة أعضـا . 7
اإلدارة. مجلـس 

أن تكون املكافأة كافية بشـكل معقول السـتقطاب أعضاء مجلس ادارة ذوي . 8
كفاءة وخرة مناسـبة وتحفيزهـم واإلبقاء عليهم.

يجـوز أن تكون مـكافآت أعضاء مجلـس اإلدارة مجلـس االدارة متفاوتة املقدار . 9
بحيـث تعكس مدى خرة العضو واختصاصاته واملهام املنوطة به واسـتقالله 

وعـدد الجلسـات التي يحرها وغرها مـن االعتبارات .

عـى . 10 بنـاء  تقـررت  أنهـا  تبـني  إذا  اسـرتدادها  أو  املـكافأة  رصف  إيقـاف  يتـم 
معلومـات غـر دقيقـة قدمهـا عضـو يف مجلـس اإلدارة او لجـان املجلـس أو 
عـى  للحصـول  الوظيفـي  الوضـع  اسـتغالل  ملنـع  وذلـك  التنفيذيـة؛  اإلدارة 

مـكافآت غـر مسـتحقة.

اإلدارة . 11 مجلـس  ألعضـاء  الرشكـة  يف  أسـهم  ملنـح  برنامـج  تطويـر  حـال  يف 
واالدارة  التنفيذيـة وموظفيهـا سـواء كانـت إصدارا جديدا أم أسـهام اشـرتتها 
الرشكـة يتـم ذلـك تحـت إرشاف لجنـة الرتشـيحات واملكافـآت ومبـا يتوافق مع 
النظـام األسـايس للرشكـة وأنظمـة ولوائـح هيئـة السـوق املاليـة ذات العالقـة.

سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية :

املكافـأة السـنوية ألعضـاء مجلـس االدارة للـدورة السـابقة املنتهيـة بتاريـخ . 1
18/04/2021 مببلغ سـنوي مقطوع لعضـو )250,000 ريال ( باإلضافة اىل مبلغ 

)3000 ريـال( بـدل حضـور ن كل إجتامع .

تبـدأ مـن . 2 التـي  الجديـدة  للـدورة  االدارة  السـنوية ألعضـاء مجلـس  املكافـأة 
( باإلضافـة اىل  )200,000 ريـال  19/04/2021 مببلـغ سـنوي مقطـوع لعضـو 

مبلـغ )3000 ريـال( بـدل حضـور ن كل إجتـامع .

املكافـآت ألعضـاء اللجان للـدورة السـابقة املنتهية بتاريـخ 18/04/2021 مببلغ . 3
سـنوي مقطـوع لعضـو )50,000 ريـال ( باإلضافـة اىل مبلـغ )3000 ريـال( بـدل 

حضـور ن كل إجتـامع .

املكافـآت ألعضـاء اللجـان للـدورة الجديـدة التـي تبـدأ مـن  19/04/2021 مببلـغ . 4
سـنوي مقطـوع لعضـو لجنـة املراجعـة املسـتقل)100,000 ريـال ( باإلضافـة 
اىل مبلـغ )3000 ريـال( بـدل حضـور ن كل إجتـامع ، و مبلـغ سـنوي مقطـوع 
للعضـو املسـتقل للجـان )50,000 ريـال ( باإلضافـة اىل مبلـغ )3000 ريـال( بدل 

حضـور ن كل إجتـامع .
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16.0  الحوكمة :

قامت الرشكة يف عام 2013م بإعداد لوائح خاصة بحوكمة الرشكة متاشيا مع املادة 
العارشة فقرة ( ج ) من الئحة حوكمة الرشكات وتم اعداد هذه اللوائح مبا يتفق مع 
الئحة حوكمة الرشكات وقواعد التسجيل واالدراج الصادرة من قبل هيئة السوق املالية 
املامرسات  أفضل  مع  يتامىش  مبا  وكذلك  حينه  يف  للرشكة  االسايس  والنظام 
العاملية يف أنظمة الحوكمة ومبا ال يتعارض مع األنظمة والقواعد الصادرة من 
الجهات ذات العالقة يف اململكة العربية السعودية. وقد تم اعتامدها (باستثناء 
اإلطار العام إلدارة املخاطر )من الجمعية العامة للمساهمني العادية وغر العادية 
بتاريخ 06/02 2013/ م.كام قامت الرشكة مؤخرًا بتعديل الئحة الحوكمة الخاصة بها 
لتتاميش معالئحة حوكمة الرشكات الصادرة عنمجلس هيئة السوق املالية رقم 
بقـرار   واملعدلـة  2017م   /  02  /  13 املوافق  1438هـ   05/16/ وتاريخ   )2017-16-8(
 مجلـس هيئة سـوق املال رقم 1/7/2021 وتاريـخ 1/6/1442 هـ املوافق 14/1/2021

وتشتمل عى ما ييل:

• الئحة عمل مجلس اإلدارة
• دليل املساهمني

• الئحة عمل لجنة املراجعة
• دليل التعامالت مع األطراف ذات عالقة

• سياسة تعارض املصالح
• اإلطار العام للحوكمة

• الئحة عمل اللجنة التنفيذية
• الئحة عمل لجنة الرتشيحات واملكافآت

• سياسة اإلفصاح والشفافية

وتم الحصول عى موافقة الجمعية العمومية للرشكة عى تعديل هذه اللوائح 
وذلك بتاريخ 21 / 07 / 1438 هـ املوافق 18 / 04 / 2017م. كام تم اعتامد سياسة 
مبوجب  اإلدارة  مجلس  قبل  من  التنفيذية  واإلدارة  ولجانه  اإلدارة  مجلس  مكافآت 

قرار املجلس رقم 16 وتاريخ 27 / 11 / 2017 م وأيضا املوافقة عى تعديل سياسة 
معاير وإجراءات العضوية يف مجلس اإلدارة من قبل مجلس اإلدارة مبوجب قرار 
الجمعية  موافقة  عى  الحصول  وتم  2017م   /  12  /  24 وتاريخ   21 رقم  املجلس 
العمومية للرشكة عى تلك السياسيتني وذلك بتاريخ 02 / 04 / 1439هـ املوافق 

18 / 04 / 2018م.

وتلتزم الرشكة بأفضل معاير حوكمة الرشكات وتعدل أنظمتها دوما تبعة للتطورات 
يف هذه املعاير , وتري أن هذا االلتزام يشكل عامال جوهريا عى املدى الطويل 
الرشكة  التزام  مع  يتوافق  مبا  بها  الخاصة  الحوكمة  بوضع  الرشكة  قامت  لذلك 

بالجودة يف كافة عملياتها وأنشطتها ومنتجاتها.

ويركز نظام حوكمة مجموعة الحكري عىل ما ييل:

• تفعيل دور املساهمني يف املجموعة وتيسري مامرسة حقوقهم.
• تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة يف املجموعة

وتعامالتها وتعزيز اإلفصاح فيها.
• توفري أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت 

تعارض املصالح.
• بيان اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومسؤولياتها.

• تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها.
• وضع اإلطار العام للتعامل مع أصحاب املصالح ومراعاة حقوقهم.

• زيادة كفاءة اإلرشاف والرقابة الداخلية.
• توعية املوظفني مبفهوم السلوك املهني.
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الالئحة الصادرة عن مجلس هيئة  16.1 وفيام ييل موقف الرشكة من ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الرشكات وما مل يطبق وأسباب ذلك، حسب 

السوق املالية مبوجب القرار رقم ) 1 - 7 - 2020 ( وتاريخ 1 / 06 / 1442هـ املوافق 14 / 04 / 2020م بناء عىل نظام الرشكات الصادر باملرسوم املليك 

رقم م/ 3 وتاريخ 02/28 / 1438هـ

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

1
المادة الخامسة / 2 الحقوق المرتبطة 

باألسهم
ال ينطبقالحصول على نصيبه من موجودات الشركة عن التصفية

2
المادة الخامسة / 7 الحقوق المرتبطة 

باألسهم

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات 
جمعيات المساهمين العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام 

الشركة األساس
ال ينطبق

3
المادة الخامسة / 8 الحقوق المرتبطة 

باألسهم

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير 
العادية العمل بحق األولوية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس – وفقا للمادة األربعين 

بعد المائة من نظام الشركات.
ال ينطبق

4
المادة الثامنة / ج انتخاب أعضاء مجلس 

اإلدارة

يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الذين أعلنت الشركة 
عن معلوماتهم وفق الفقرة ) أ ( من هذه المادة.

ال ينطبق

المادة التاسعة / ج الحصول على أرباح5

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على 
المساهمين، أو قرار مجلس اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق 

وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقا لما هو منصوص عليه في الضوابط واإلجراءات التنظيمية 
الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ال ينطبق

6
المادة الثانية عشر / 1 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية
ال ينطبقتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.

7
المادة الثانية عشر / 8 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية
ال ينطبقالبت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.

8
المادة الثانية عشر / 10 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي 
أي صعوبات – يخطرها بها مراجعو حسابات الشركة – تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة 

لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء 
مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

ال ينطبق
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9
المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

وقف تجنب احتياطي الشركة النظامي متي ما بلغ 30( % من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير 
توزيع ما جاوز منه هذه النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة 

فيها أرباحا صافية.
ال ينطبق

10
المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية
ال ينطبقتكوين احتياطات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها.

11
المادة الثانية عشر / 13 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما 
يكون قائما من هذه المؤسسات، وفقا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام 

الشركات.
ال ينطبق

12
المادة الثانية عشر / 14 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

الموافقة على بيع أكثر من 50( )% من أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أم عدة صفقات خالل 
اثني عشر شهرا من تاريخ أول صفقة بيع، وفي حال تضمن بيع تلك األصول ما يدخل ضمن اختصاصات 

الجمعية العامة غير العادية، فيجب الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.
ال ينطبق

13
المادة الثانية عشر / 15 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خالل الفترة ما بين نشر اإلعالن المشار إليه في 
الفقرة )د( من هذه المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقا 

لألوضاع المقررة في الفقرة )د( من هذه المادة.
ال ينطبق

14
المادة الثالثة عشر / هـ جمعية 

المساهمين

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي 
يرغب المساهمون في إدراجها، ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 5( )% على األقل من أسهم 

الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ال ينطبق

15
المادة الثالثة عشر / هـ جمعية 

المساهمين
ال ينطبقللهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة.

16
المادة السابعة عشر / ب تعيين أعضاء 

مجلس اإلدارة

تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة األساس 
بشرط أن ال تتجاوز ثالث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة األساس على غير 

ذلك.
ال ينطبق

17
المادة التاسعة عشر / ب انتهاء عضوية 

مجلس اإلدارة

عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر 
الهيئة والسوق فورا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

ال ينطبق

18
المادة التاسعة عشر / ج انتهاء عضوية 

مجلس اإلدارة

إذا استقال عضو مجلس اإلدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب 
بها إلى رئيس مجلس اإلدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس اإلدارة

ال ينطبق

19
المادة الثانية والعشرون / 7 الوظائف 

األساسية لمجلس اإلدارة

االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

ب. حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساس أو تقرير استمرارها.
ال ينطبق
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المادة الثانية والعشرون / 8 الوظائف 20
األساسية لمجلس اإلدارة

االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
أ. استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم 

تخصيصه لغرض معين.
ب. تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

ال ينطبق

21
المادة الثامنة والعشرون تعيين الرئيس 

التنفيذي بعد انتهاء
خدماته رئيسا لمجلس اإلدارة

ال ينطبقال يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيسا لمجلس إدارة الشركة خالل السنة األولي من انتهاء خدماته

المادة الثالثة والثالثون ملحوظات أعضاء 22
مجلس اإلدارة

ملحوظات أعضاء مجلس اإلدارة
 أ. إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات 
المعروضة ولم يبت فيها في اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يري 

اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
ب. إذا أبدي عضو مجلس اإلدارة رأيا مغايرا لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصل في محضر اجتماع 

المجلس.

ال ينطبق

المادة السابعة والثالثون / ب أمين سر 23
ال ينطبقال يجوز عزل أمين السر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.المجلس

24
المادة السادسة والخمسون 27       

حدوث تعارض بين لجنة المراجعة
ومجلس اإلدارة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ 
بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.
ال ينطبق

المادة السابعة والخمسون / ج 25
ال ينطبقللمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.اجتماعات لجنة المراجعة

المادة الثانية والثمانون / 262
واجبات مراجع الحسابات

ابالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي 
يطرحها.

ال ينطبق

المادة الثانية والثمانون / 3 واجبات 27
مراجع الحسابات

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عليه. ويكون 
مسؤوال عن تعويض الضرر الذي ،يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه 

في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
ال ينطبق

المادة التسعون / 285
تقرير مجلس اإلدارة

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ال ينطبق

المادة التسعون / 21 تقرير مجلس 29
إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييناإلدارة

ال ينطبق حيث أن الشركة تتبع معايير المحاسبة وذلك من بداية 
عام )IFRS( الدولية 2017م وذلك حسب اعتماد الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين
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المادة التسعون / 25 تقرير مجلس 30
اإلدارة

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس 
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركةبتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة 
واألربعينمن قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ال ينطبق

المادة التسعون / 29 تقرير مجلس 31
اإلدارة

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو 
مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال ينطبق

المادة التسعون / 30 تقرير مجلس 32
اإلدارة

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة 
األوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي 

اشترتها شركاتها التابعة.
ال ينطبق

المادة التسعون / 36 تقرير مجلس 33
ال ينطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.اإلدارة

المادة التسعون / 38 تقرير مجلس 34
ال ينطبقبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.اإلدارة

المادة التسعون / 41 تقرير مجلس 35
اإلدارة

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن 
يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

ال ينطبق
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16.2 اما فيام يتعلق بالبنود االخرى االسرتشادية من الئحة حوكمة الرشكات فان الرشكة تعمل جاهدة لتطبيقها حرصا منها عىل تبني اعىل معايري 

حوكمة الرشكات. وهي كام ييل:

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

1
المادة الثانية والثالثون / ب اجتماعات 

مجلس اإلدارة

يعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة 
أشهر 

 لم تطبق وذلك لما يلي: 
نص نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة واالستثمار 

أال يقل عدد اجتماعات مجلس اإلدارة عن اجتماعين خالل السنة 
وهذا ما نص عليه ايضا النظام األساس للشركة ومع ذلك فقد عقد 

المجلس ستة اجتماعات خالل عام 2021

2
المادة الثامنة والثالثون / 1 شروط أمين 

السر

شروط أمين السر أن يكون حاص  ًال على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو 
اإلدارة أو ما يعادلها وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة ال تقل عن ثالث سنوات.

لم تطبق ولكن يتوفر في أمين سر المجلس خبرة عملية ذات صلة 
في أمانة سر المجلس لمدة تزيد عن 9 سنوات

المادة التاسعة والثالثون / 2 التدريب3
وضع األليات االزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات 
تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة 

الشركة

لم تطبق لدى الشركة برنامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية المعينين حديثا فقط للتعريف بسير عمل الشركة 

وأنشطتها

4
المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة 

المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمي (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيس ًا وغالبية أعضائها 
من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة 

بإدارة المخاطر والشؤون المالية. تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر
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5
المادة الحادية والسبعون اختصاصات 

لجنة إدارة المخاطر

1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، 
والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بنا ًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم 
تجاوز الشركة لها.

3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد 
استمرارها خالل االثني عشر شهر ًا القادمة. 

4- اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقية ومتابعة 
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أجل القصور بها.

5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات 
التحمل على سبيل المثال.

6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى 
مجلس اإلدارة.

7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

9- مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس 
اإلدارة.

10- التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة 
للمخاطر.

11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة 
الوعي بثقافة المخاطر.

12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

6
المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة 

إدارة المخاطر
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ) ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

7
المادة الخامسة والثمانون 2/ تحفيز 

العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة 
خاصة – ما يلي: برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

لم تطبق تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العمومية 
للشركة وجاري العمل على التنفيذ

8
المادة الخامسة والثمانون / 3 تحفيز 

العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة 
خاصة – ما يلي: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

لم تطبق

9
المادة السابعة والثمانون المسؤولية 

االجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف .التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع

لم تطبق يوجد لدي الشركة مسؤولية اجتماعية حسب ما هو مذكور 
في هذا التقرير أعاله
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16.3 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 

كفاية  مدي  يف  املراجعة  لجنة  رأي  إىل  باإلضافة  بالرشكة 

الرشكة: يف  الداخلية  الرقابة  نظام 

لـدى الرشكـة إدارة مراجعة داخلية مسـتقلة تتبع مبارشة للجنـة املراجعة. وتقوم 

إدارة املراجعـة الداخليـة بتنفيـذ مهـام عملهـا وفقـا لالئحـة املراجعـة الداخليـة 

املعتمـدة مـن مجلـس إدارة الرشكة. وقامـت ادارة املراجعـة الداخلية بتنفيذ عدد 

مـن اعـامل املراجعـة الداخليـة خـالل العـام وفقـا لخطـة مراجعـة داخليـة معـده 

عـى أسـاس املخاطـر ومعتمـدة مـن لجنـة املراجعـة مـع الرتكيـز عى االنشـطة 

أهـداف الرشكـة  الجوهريـة مبـا يسـاعد يف  تحقيـق  والعمليـات ذات املخاطـر 

وحاميـة اصولهـا. وبهـذا الصـدد، تـم تنفيـذ عـددا مـن عمليـات املراجعـة الداخلية 

بهـدف تحديـد مـدى كفاية وفاعلية نظـام الرقابـة الداخلية وتم ابـالغ نتائجها اىل 

االدارات املعنيـة مـن اجل معالجة امللحوظات ووضع االجـراءات التصحيحية الالزمة 

ومتابعـة تنفيذهـا وابـالغ ذلـك اىل لجنـة املراجعـة دوريا.

تـم  التـي  واالضافيـة  املخططـة  الداخليـة  املراجعـة  مهـام  نتائـج  حـدود  ويف   

تنفيذهـا مـن نشـاط املراجعـة الداخليـة، وبعـد املناقشـة مـع مراجـع الحسـابات 

الخارجـي واإلدارة التنفيذيـة حـول القوائـم املاليـة السـنوية واالولية لعـام 2021، 

مل يتبـني للجنـة املراجعـة وجود خلل جوهـري يف الرقابة الداخليـة، حيث ال ميكن 

تأكيـد فاعليـة أي نظـام رقابـة داخليـة بدرجـة املوثوقيـة التامـة.

16.4  توصيـة لجنـة املراجعـة بشـأن مـدى الحاجـة إىل تعيـني 

مراجـع داخـيل يف الرشكـة يف حـال عـدم وجـوده: 

مل تـوِص لجنـة املراجعـة بتعيـني مراجـع داخـيل للرشكة، حيث لـدى الرشكـة إدارة 

للمراجعـة الداخليـة تقوم مبهـام املراجعـة الداخلية.

او ان  اية توصيات من لجنة املراجعة تتعارض مع قرارات مجلس االدارة  وال توجد 

مجلس االدارة رفض ايا من التوصيات التي تقدمت بها لجنة املراجعة اىل املجلس 

خالل عام 2021.

16.5  النظام األسايس للرشكة:

مبا يتوافق مع نظام الرشكات الجديد الصادر باملرسوم املليك رقم  3 بتاريـخ 

بتاريـخ  املليك)79(  باملرسوم  الصادرة  واإلضافات  بالتعديالت  هــ    28/1/1437

عىل  والحصول  األسايس  النظام  بتعديل  الرشكة  قامت  فقد  هــ   25/7/1439

م  13/5/2019 بتاريخ   عادية  الغري  العامة  الجمعية  موافقة 
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17.0 حقوق املساهمني

17.1 حقوق املساهمني 

تحرص الرشكة عى مامرسة جميع املساهمني لحقوقهم النظامية يف الحصول 
عى نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، وعى نصيب من موجودات الرشكة يف 
حال تصفيتها، وحضور جمعيات املساهمني واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت 
دعوى  ورفع  املجلس  أعامل  ومراقبة  األسهم  يف  والترصف  قراراتها  عى 
املسؤولية عى أعضاء املجلس واالستفسار وطلب معلومات مبا ال ير الرشكة 
وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ومبا يتامىش مع نصوص 

الحوكمة للرشكة. الئحة 

17.2 حصول املساهمني عىل املعلومات

تتيح الرشكة جميع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني وفقا لسياسات 
للمتطلبات  وفقا  األداء  وتقارير  املالية  والبيانات  الهامة  التطورات  عن  اإلفصاح 
القانونية واللوائح املعمول بها والتعليامت الواردة من الجهات ذات االختصاص دون 
متيز بني املساهمني، بحيث متكنهم من مامرسة حقوقهم عى أكمل وجه بحيث 
تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة ويف ) املواعيد 

املحددة يف موقع هيئة السوق املالية ( تداول وموقع الرشكة اإللكرتوين.

17.3 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علام 

وأدائها الرشكة  حيال  وملحوظاتهم  املساهمني  مبقرتحات 

غر  وبخاصة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلحاطة  اإلجراءات  من  عدد  الرشكة  اتخذت  قد 
التايل: النحو  عى  وذلك  املساهمني  مبقرتحات  التنفيذيني 

إدارة  وهي  املساهمي  مقرتحات  باستقبال  مختصة  إدارة  الرشكة  خصصت   -1
عالقات املستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك املقرتحات إىل مجلس اإلدارة من 

املناسب. القرار  اتخاذ  ليتم  اإلدارة  مجلس  اجتامعات  خالل 

2-كام أن الرشكة أتاحت ملساهميها مناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن أداء الرشكة 
خالل انعقاد الجمعية العمومية للرشكة.

17.4 آلية التواصل مع مساهمينا

قامت  فقد  مساهميها  بحقوق  واهتاممها  الحكر  مجموعة  حرص  من  انطالقا 
نظام  يف  املصالح  وأصحاب  للمساهمني  الحقوق  كافة  بتضمني  املجموعة 
مبادئ  يف  تفصييل  بشكل  الحقوق  تلك  عى  الرتكيز  وتم  للرشكة  األساس 
وسياسات حوكمة املجمعة وإجراءاتها , كام توجد إدارة خاصة مبجموعة الحكر 
ملتابعة شئون املساهمني والتي تقوم بواجبها نحو مساهمي املجموعة من 
خالل التواصل املستمر والرد عى االستفسارات ومتابعة أي مشاكل محتملة قد 
التواصل مع  أو غرها, وميكن  األرباح  توزيع  تواجه املساهمني بخصوص عمليات 

اإللكرتوين الريد  عر  مبارشة  املساهمني  شؤون  إدارة 

IR@ALHOKAIR.COM 

17.5 السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح

وضعت الرشكة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق باإلفصاح والشفافية التي تكفل 
تحقيق مبدأ العدالة يف توفر املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب بغرض 
مساعدة املستثمرين   عى   اتخاذ   القرارات   االستثامرية   بناء عى معلومات 
بالسياسات  الرشكة  وتلتزم  املعلومات  ترسب  عدم  وضامن  ووافية  صحيحة 
واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة بناء عى األنظمة ذات العالقة وما يرد من 
تعليامت من هيئة السوق املالية والجهات ذات االختصاص بهدف تعزيز مستوي 
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واإلفصاح. الشفافية 

17.1 حقوق املساهمني 

تحرص الرشكة عى مامرسة جميع املساهمني لحقوقهم النظامية يف الحصول 
عى نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، وعى نصيب من موجودات الرشكة يف 
حال تصفيتها، وحضور جمعيات املساهمني واالشرتاك يف مداوالتها والتصويت 
دعوى  ورفع  املجلس  أعامل  ومراقبة  األسهم  يف  والترصف  قراراتها  عى 
املسؤولية عى أعضاء املجلس واالستفسار وطلب معلومات مبا ال ير الرشكة 
وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ومبا يتامىش مع نصوص 

الحوكمة للرشكة. الئحة 

18.0 سياسة توزيع األرباح

18.1 سياسية توزيع األرباح للرشكة 

نصت املادة 48 من النظام األسايس للرشكة عى أن توزع أرباح الرشكة الصافية 
السنوية عى الوجه اآليت:

1- ) يجنب %10 ( من صايف األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة  ويجوز أن 
 ( املذكور  االحتياطي  بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  الجمعية  تقرر 

( من رأس املال املدفوع.  30%

من   %(  )10 تجنب  أن  اإلدارة  مجلس  اقرتاح  عى  بناء  العادية  العامة  للجمعية   -2
عام. اتفاقي  احتياطي  لتكوين  األرباح  صايف 

الذي  بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية   -3
املساهمني.  عى  اإلمكان  قدر  ثابتة  أرباح  توزيع  يكفل  أو  الرشكة  مصلحة  يحقق 
مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صايف  من  تقتطع  أن  كذلك  املذكورة  وللجمعية 

املؤسسات. هذه  من  قامئا  يكون  ما  ملعاونة  أو  الرشكة  لعاميل  اجتامعية 

من  األقل  عى   %(  )1 متثل  نسبة  املساهمني  عى  ذلك  بعد  الباقي  من  4-يوزع 
رأس مال الرشكة املدفوع. كام يجوز للرشكة توزيع أرباح مرحلية عى مساهميها 
بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة السوق املالية، 
اإلدارة  ملجلس  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  صادر  تفويض  عى  بناء  وذلك 

بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنويا.

18.2 قرارات مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل العام املايل 2021

ال يوجد أي قرارات صادرة من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل هذا العام.
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19.0 إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس اإلدارة مبا ييل:

• أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. 

• أن نظام الرقابة الداخلية أعد عى أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.

• أنه ال يوجد أي شك يف قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها.

• عدا ما تم ذكره يف هذا التقرير، ال يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس 
التنفيذي أو املدير املايل أو كبار التنفيذيني مصلحة يف األعامل أو العقود مع 

الرشكة.

اكتتاب  أو  تحويل  حقوق  أي  منح  أو  بإصدار  2020م  عام  خالل  الرشكة  تقم  مل   •
مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق 

مشابهة. حقوق  أي  أو  اكتتاب 

• مل تقم الرشكة خالل عام 2020م بأي اسرتداد أو رشاء أو إلغاء ألي أدوات دين 
قابلة لالسرتداد.

• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد 
كبار التنفيذيني عن أي مكافآت.

• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الرشكة عن أي حقوق 
يف األرباح.

مل  كام  إدارتها،  مجلس  ألعضاء  نوع  أي  من  نقدي  قرض  أي  الرشكة  تقدم  مل   •
الغر. مع  منهم  واحد  يعقده  قرض  أي  تضمن 
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