
ــوي  ــر السـنـــ  الـتـقـريـ
2021م



نبــذة عــن المجموعة وأنشــطتها

مجموعـــة ســـيرا القابضـــة هي مجموعة 
رائــدة فــي مجال خدمات الســـفر 

والســـياحة في الشـــرق األوســـط تمتد 
أنشـــطتها لتشـــمل وحدات أعمال 

أساســـية وهي خدمات الســـفر والسياحة 
وخدمات الحـــج والعمـــرة وإدارة الوجهات 

الســـياحية، ووحدتي أعمال مســـاندة 
وهـــي تأجير الســـيارات والفندقة، 

باإلضافــة إلى وحدة اإلســـتثمارات.

ــا رؤيـتـنـــــ

أن نكــون المجموعــة الرائدة 
فــي قطاع خدمات الســفر 

والســياحة، مــن خــال محفظة 
قويــة مــن العامــات التجارية 

الموثوقــة والمعروفة 
بخدماتهــا المتمّيــزة التــي 
تتجــاوز توقعــات عمائها 

بإستمرار.
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لــة   رســا
رئيـــس مجـلـس اإلدارة

 الســيدات والسادة مساهمي 
مجموعــة ســيرا المحترمين،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

شــهد قطاع الســفر والســياحة خالل عام 2021م 
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 

وخارجهــا، بــوادر أوليــة علــى التعافي مــن التداعيات 
الســلبية لجائحــة "كوفيــد-19". ومــع تخفيــف قيود 

الســفر والتنقــل عبــر الحدود واســتمرار حمالت 
التطعيــم الناجحــة فــي األســواق الموّردة وفي 

الوجهــات الســياحية، عملــت مجموعــة ســيرا، دون 
كلــل، مــع الشــركاء والموردين وأصحــاب المصلحة 

الرئيســيين مــن القطــاع الحكومــي والخــاص على 
تســهيل اســتئناف الســفر، وتخطي هذه األزمة 

أشــد عزيمــة وثباتًا. 

واستهلت "سيرا" عام 2021م بمجموعة جديدة من 
أولويات العمل تهدف إلى تمكين نمو األعمال 

والتعافي السلس لجميع وحداتها من ذروة 
تداعيات الجائحة العالمية. وبفضل التوظيف الفّعال 

لرأس المال، ضمنا التخصيص المنّظم والمنضبط 
للموارد المالية والمواهب والوقت، وعبر عمليات 

وأنظمة تقنية أكثر انسيابية، أنشأنا بيئة قابلة 
للتوّسع الفّعال، مما أّهل المجموعة لمزيد من 
التوّسع واألداء الممّيز. كما سعينا وراء الفرص 

المبتكرة التي تمس واقع وحدات العمل الحالية، 
وتستفيد من األصول الموجودة لتحقيق أقصى 

قيمة مضافة، وأعدنا أيضًا تقييم تجربة الموظفين 
اإلجمالية في "سيرا" لتعزيز قدرتنا على االحتفاظ 

بهم ضمن بيئة ترتقي بالموظفين وتعزز من ثقافة 
العمل المحفزة والداعمة للنمو واالزدهار.

في ديســمبر 2021م، واســتمرارًا لمســيرة التحّول 
الممنهجــة التــي شــرعنا بهــا، أعلنت المجموعة عن 

دمج جميع وحدات أعمال الســفر تحت مظلة 
"المســافر"، لتصبح أكبر شــركة لخدمات الســفر 

في المنطقة. وباعتبارها عالمة تجارية شــاملة، 
ســتواصل "المســافر" تقديم مجموعة كاملة من 

منتجات وخدمات الســفر للشــركات والمؤسسات 
وللقطاع الحكومي )المســافر أعمال(، وســفر 
األفراد والعمالء من كبار الشــخصيات الهامة 
)المســافر كونســيرج(. ومن شــأن دمج وحدات 
األعمــال المختلفــة أن يرتقــي بكفاءة العمليات 

التشــغيلية لمجموعة ســيرا وبأدائها المالي.

فــي أبريــل 2021م، ســّلم عبــد اللــه الداوود، عضو 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي الســابق 
لمجموعــة ســيرا زمــام األمور لألســتاذ ماجد 

النفيعــي ذو الخبــرة القياديــة المتميــزة والــذي 
شــغل عضويــة مجلــس إدارة مجموعــة ســيرا خالل 

الســنوات الثمانــي الماضيــة. وعمــل النفيعــي بفضل 
إلمامــه الواســع بالقطــاع وحصيلتــه المعرفية 
الغنيــة وخبرتــه الطويلــة علــى ضمــان االنتقال 

الســلس للمناصــب لجميــع كبــار المديريــن في ســيرا 
ولعمليــات المجموعــة بشــكل عام.

وانطالقــًا مــن المرونــة التــي تتحلــى بهــا، وقدرتهــا 
علــى التكّيــف، وبدعــم وإلهــام مــن رؤيــة المملكــة 

2030، تواصــل مجموعــة ســيرا مســيرتها الناجحــة 
كمســاهم رائــد فــي التحــول المســتمر لقطــاع 

الســفر والســياحة الوطنــي وداعــم بــارز لتطــوره 
وازدهــاره، فضــاًل عــن دورهــا المؤثــر فــي تحقيق 

األهــداف الطموحــة لمملكتنــا الحبيبــة فــي تنميــة 
القطــاع الســياحي وتعزيــز مســاهمته فــي الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.

األداء المالي والتجاري
 )GBV( شــهدت القيمــة اإلجماليــة للحجوزات

للمجموعــة كاملــة نمــوًا ملحوظــًا مــن 3.7 مليار ريال 
ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 4,8 مليــار  في عام 

2021م، مما يعدُّ مؤشــرًا واضحًا على اســتئناف 
الســفر وتعافيــه التدريجــي عبــر قطاعات األعمال 

واألفراد والشركات.

وســاهم االهتمام المتزايد بالســياحة الداخلية، 
إلــى جانــب العديــد من الفعاليــات الضخمة مثل 

موســم الرياض في المملكة وإكســبو 2020 
دبــي فــي دولــة اإلمارات، في زيادة حركة الســفر 

والتنقــل فــي المنطقــة. وبفضــل زيادة اإلقبال على 
الســفر إقليميًا ومحليًا في عام 2021م، شــهدت 

وحــدة أعمــال ســفر األفــراد التابعــة لنا تحت عالمة 
المســافر نموًا بنســبة 63% ما قيمته 1.8 مليار ريال 
ســعودي فــي القيمــة اإلجماليــة للحجوزات مقارنة 

فــي عام 2020م. 

وشــكل اســتكمال المضي قدمًا على مســار 
التعافــي والنمــو اإليجابــي الــذي تحقق في 2020م 

لوحــدة أعمــال تأجيــر الســيارات "لومي"، هو أحد 
مجــاالت تركيزنــا الرئيســية فــي عام 2021م. ومع 

إطالقهــا لتطبيــق جديــد وإبــرام العديد من عقود 
التأجيــر، حققــت مبيعاتهــا نمــوًا بلغ 20%، لترســخ 

العالمــة التجاريــة مكانتهــا كواحــدة مــن أبرز الالعبين 
فــي الســوق مــن حيث االبتــكار والتطور الرقمي.

وفــي عــام 2021م، واســتمرارًا لجهودنــا الحثيثة لرفد 
مختلــف األطــراف المعنية والعمالء والشــركاء 

بخدمات ومنتجات محســنة، ســعينا لالســتثمار في 
فــرص رقميــة أخــرى، بما في ذلك إطالق "المســافر" 

لســوق إلكترونية )شــاليهات+( لتيســير حجوزات 
بيــوت العطــالت، وذلــك تلبيــة الحتياجات العمالء 
الســعوديين الذيــن يتطلعــون إلى حجز الشــاليهات 

واالســتراحات وغيرهــا لقضــاء أوقات ممّيزة في 
المملكــة. تضمنــت المشــاريع األخــرى تعزيز بوابة 

إدارة الســفر للعمالء من الشــركات والقطاع 
الحكومــي، باإلضافــة إلــى بوابات وكالء الســفر للحج 
والعمرة تحت مظلة "مواســم" والســياحة الداخلية 

تحت مظلة "اكتشــف الســعودية".

عالوة على ذلك، ســاعدتنا الشــراكات اإلســتراتيجية 
والمشــاريع المشــتركة واالســتثمارات التي أطلقناها 

فــي عــام 2021م، علــى تعزيــز مكانة مجموعة ســيرا 
باعتبارهــا مــزود األكثــر خبرة وتطــورًا وتنوعًا لخدمات 
الســفر في المنطقة. هذا وســيتمخض عن الشــراكة 

مــع منصــة "كلــوك" )وكالة الســفر اإللكترونية 
الرائــدة عالميــًا لحجوزات الســفر والترفيه، 

المدعومــة مــن صندوق رؤية "ســوفت بنك"( 
لدعــم التحــول الرقمــي ونمو قطاع الســفر في 

المملكــة، إنشــاء منصــة رقميــة متكاملــة مع حلول 
متكاملــة إلدارة المحتــوى والمخــزون لمزودي 

الخدمات وشــركات تنظيم الرحالت واألنشــطة 
الســياحية فــي المملكــة. ســتتعزز أعمالنــا في قطاع 

الضيافــة بعــد اتفاقيتنــا الموّقعــة مع صندوق 
التنمية الســياحي إلنشــاء وتشــغيل منتجع رغدان 

الســياحي، وهو أول مشــروع ســياحي مستدام 
فــي منطقــة الباحــة - إحدى الوجهات االســتثمارية 
الرئيســية المحــددة فــي إطار االســتراتيجية الوطنية 

للســياحة فــي المملكــة العربية الســعودية. كما 
ستشــهد االســتثمارات فــي البنية التحتيــة الفندقية 

فــي جميــع أنحــاء المملكة أيضــًا تطوير العديد 
من العقارات الفندقية مع شــريكنا االســتراتيجي 

المتمثل في شــركة "كادن لالســتثمار".

شكر وثناء 
ختامــًا، نتقــدم بخالــص الشــكر واالمتنــان إلــى 

حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم الحرميــن 
الشــريفين وولــي عهــده األميــن، يحفظهمــا اللــه، 

علــى مــا يبذلونــه مــن جهــد ومــا يتخذونــه من 
قــرارات حكيمــة ومــا تحقــق علــى أيديهــم من 

إنجــازات كثيــرة تســتحق الفخــر وتعكــس حرصهــم 
الدائــم علــى اقتصــاد المملكــة وتعزيــز مســيرة 

نموهــا وازدهارهــا اقتصاديــًا واجتماعيــًا.

ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة، أوّد أن 
أعــرب عــن عميــق تقديرنــا وشــكرنا لفريــق اإلدارة 
التنفيذيــة والموظفيــن علــى التزامهــم وتفانيهــم 
فــي خدمــة المجموعــة طــوال عــام 2021م، حيــث 

تضافــرت جهودنــا جميعــًا واســتطعنا أن نخــرج أكثــر 
صالبــًة ممــا يعتبــر، وبــال أدنــى شــك أزمــة عالمية 

غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الحديــث.

ونسأل الله التوفيق والسداد.

 المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس اإلدارة

في ديسمبر 2021م، واستمرارًا 
لمسيرة التحّول الممنهجة التي 

شرعنا بها، أعلنت المجموعة 
عن دمج جميع وحدات أعمال 
السفر تحت مظلة "المسافر"، 

لتصبح أكبر شركة لخدمات 
السفر في المنطقة.
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 رسالة 
 الرئيــس التنفيذي 

 الســيدات الســادة المســاهمين الكرام،
الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاته،،،

كان عــام 2021م حافــاًل بالتقلبــات والتناقضــات، 
فقــد انتقلنــا مــن الربــع األول والــذي عانــى من 

القيــود الصارمــة المفروضــة علــى الســفر إلى 
المملكــة، إلــى انفتــاح العالــم تدريجيــًا مــع مرور 

العــام ومضــي العالــم ُقدمــًا علــى طريــق التعافي. 
وتعــرض قطــاع الســفر والســياحة لتقلبــات مســتمرة 

فــي عــام 2021م، لكــن مجموعــة ســيرا، تحلت 
بالقــدر الكافــي مــن المرونــة ممــا مكنهــا من 
التكيــف مــع كافــة التحديــات التــي واجهتنا.

لقد كان من دواعي ســروري تولي الرئاســة 
التنفيذيــة للمجموعــة فــي وقــت كانت تشــهد 

فيــه الكثيــر مــن التحوالت، وتشــرفت بقيادة 
مســيرتها فــي وقــت شــهد عمليــة إعادة ترتيب 
وتنظيــم لألولويــات وخطــط العمــل. و تمكّنا، 
بفضــل اللــه تعالــى ثــم بفضل وضــع مجموعة 

جديــدة مــن أولويــات العمــل التي توّجه مســيرتنا 
خــالل العــام، مــن تبســيط العمليــات وتكثيف 

تركيزنــا علــى التوظيــف الفعــال لرأس المال 
والمــوارد والمواهــب، ممــا هيأنــا للتعافي في 

جميــع المجــاالت، وشــهدنا مؤشــرات إيجابيــة على 
التعافــي فــي العديــد مــن قطاعــات أعمالنا. من 

الواضــح أن جائحــة )كوفيــد-19( لــم تنتــه بعد، ومن 
غيــر المعــروف مــاذا تخبئــه لنــا مســتقباًل، إال أنه ومع 

نجــاح حمــالت التطعيــم فــي العديــد من البلدان، 
وتضافــر جهــود الحكومــات والســلطات وتعاونها 
الوثيــق مــع القطــاع لحمايــة األفراد واالقتصاد، 

فإننــا علــى ثقــة مــن أن عــام 2022م سيشــهد تحواًل 
إيجابيــًا فــي قطاع الســفر والســياحة.

األداء المالي
شــهدت المجموعــة نمــوًا ماليــًا شــمل أغلب 

مكونــات محفظــة أعمالنــا، وهــو تطــور إيجابي 
مقارنــة بعــام 2020م مدفوعــًا باســتئناف الســفر 
والســياحة فــي المملكــة وخارجهــا، وقــد تجلى 

هــذا التحســن بوضــوح خــالل األربــاع الثالثة األخيرة 
مــن عــام 2021م. وحققــت كل مــن وحــدة خدمات 

الســفر )المســافر(، والتــي تلبــي احتياجــات الســفر 
للشــركات والمؤسســات والحكومــات واألفــراد 

وكبــار الشــخصيات، ووحــدة تأجير الســيارات 
)لومــي(، نمــوًا فــي القيمــة اإلجماليــة للحجوزات 

بلــغ 40% و20% علــى التوالــي، مقارنــة بعــام 2020م 
وذلــك بفضــل اســتئناف الســفر وعودتــه إلى 

مســتويات تماثل مســتويات الســفر التي ســبقت 
الجائحــة عــام 2019م وتتجاوزهــا أحيانــًا، وذلــك علــى 

المســتويين المحلــي والخارجــي، باإلضافــة إلــى 
مؤشــرات أوليــة علــى نمــٍو فــي الرحــالت الداخلية.

ســجلت شــركة "اكتشــف الســعودية"، الشــركة 
المتكاملــة إلدارة الوجهــات والتابعــة لمجموعــة 

"ســيرا"، حجــوزات بقيمــة إجماليــة بلغــت 71 مليــون 
ريــال ســعودي، وأكــدت دورهــا المهــم كالعب 

رئيســي فــي صناعــة المعــارض والمؤتمــرات 
والفعاليــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا 
قدمــت خدمــات النقــل واإلقامــة لفعاليــات كبــرى 

مثــل رالــي داكار 2021م الــذي اســتضافته المملكــة. 
وواصلــت شــركة إدارة الوجهــات دورهــا البــارز 

فــي الترويــج عالميــًا للمملكــة العربيــة الســعودية 
كوجهــة ســياحية تســتحق الزيــارة.

وبــرز دورهــا أكثــر مــن خــالل مــا قدمته من دعم 
لبعــض أكبــر الفعاليــات الترفيهيــة والحكوميــة عبــر 

خدماتهــا المتميــزة لحجــوزات الســفر والخدمــات 
اإلضافيــة التــي قدمتهــا خــالل عــام 2021م أما 
وحــدة خدمــات الحــج والعمرة )مواســم( فقد 

كانــت هــي األكثــر تأثــرًا بالجائحــة فــي عام 2021م، 
حيــث كانــت القيــود الصارمــة المســتمرة علــى زيارة 
الحرميــن الشــريفين مــن معتمــري وحجــاج الداخــل 
والخــارج وراء تراجــع القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات 

مقارنــة بعــام 2020م.

ومــع ذلــك؛ شــهد عــام 2021م بالمجمــل نموًا 
تصاعديــًا ملموســًا، حيــث حققــت "ســيرا" ارتفاعــًا 
فــي القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات علــى مســتوى 
المجموعــة مــن 3,7 مليــار ريــال ســعودى إلــى 4,8 
مليــار ريــال ســعودى فــي عــام 2021م، بينمــا ركزنا 

جهودنــا فــي نفــس الوقــت، علــى التخفيــف من 
المخاطــر الماليــة والعمــل بشــكل يحقــق فعاليــة 

أكبــر علــى صعيــد النفقــات والمــوارد والوقت. 
ونخطــط فــي عــام 2022م، للتمســك بهــذا المســار 

اإليجابــي مــن خــالل االســتفادة بشــكل أكبر من 
الفــرص الســياحية فــي المنطقــة.

األداء التجاري
خدمات الســفر

 ســفر األفراد: 1.8 مليار ريال ســعودي 
)1 مليــار ريــال ســعودي فــي عام 2020م(

ومع إعادة فتح الحدود، شــهدت وحدة أعمال 
خدمات الســفر انتعاشــًا مطردًا على مدار العام، 

حيث حققت نموًا من 1 مليار ريال ســعودي في 
عام 2020م إلى 1,8 مليار ريال ســعودي بحلول 

نهاية عام 2021م، واســتحوذت على 80% من ســوق 
وكاالت الســفر اإللكترونية الســعودي وتمكنت من 

ســد الفراغ الذي خلفه المنافســين.

وفــي ســياق جهودنــا المبذولــة لتبســيط العمليــات 
بمــا يخــدم أهدافنــا للتوســع وتحســين األداء، قمنــا 

فــي نهايــة عــام 2021م، بدمــج وحدتــي أعمال 
ســفر األفراد والشــركات في وحدة واحدة، 

لتحقيــق الكفــاءة واالســتفادة مــن ســمعة ومنصــة 
العالمــة التجاريــة "المســافر"، وتوحــّدت بذلــك 

جميــع العالمــات التجاريــة الخاصــة بالســفر تحــت 
مظلــة "المســافر"، بحيــث تحولــت العالمــة التجاريــة 

لوكالــة الســفر اإللكترونيــة التابعــة لنــا "تجــول" 
والتــي تلبــي احتياجــات ســوق دولــة اإلمارات، اآلن 

إلــى "المســافر"، وتحولــت اآلن العالمــة التجاريــة 
المعروفــة ســابقًا بـــ "إيــالء" إلــى "المســافر أعمال". 

ونحــن علــى ثقــة مــن أن هــذا التغيير ســيرفدنا 
بالقــدرة علــى خدمــة عمالئنــا المســافرين من 

األفراد والشــركات بشــكل أكثر شــمولية.

وعلــى صعيــد ســفر األفــراد، تمكنــا مــن تحقيــق 
الدخــل مــن قاعــدة عمالئنــا الحاليــة مــن خالل 
تقديــم منتجــات وخدمــات جديــدة ومبتكــرة. 

ومــع نمــو الســفر المحلــي واإلقبــال القــوي من 
المواطنيــن الســعوديين علــى بيــوت العطــالت 

غيــر التقليديــة، اســتجابت المجموعــة لهــذا النمــو 
مــع إطــالق المســافر منصــة "شــاليهات+"، وهــو 

ســوق رقمــي لحجــوزات بيــوت العطــالت يتيــح 
للمســتهلكين الوصــول إلــى أكثــر مــن 1000 شــاليه 

ومزرعــة وفيــال للتجمعــات واإلقامــة وعطلــة 
نهايــة األســبوع فــي جميــع أنحــاء المملكــة. تــم 

تطويــر المنتــج الجديــد جنبــًا إلــى جنــب مــع تطبيــق 
مخصــص للجهــات المضيفــة لتحميــل جــوالت 

افتراضيــة ثالثيــة األبعــاد وصــور لعقاراتهــم وإدارة 
الحجــوزات وتحديــد األســعار. عــالوة علــى ذلك، 

وظفنــا خبرتنــا فــي المجــال االستشــاري وفــي 
الوجهــات إلطــالق خدمــة الســفر الفاخــرة )المســافر 
كونســيرج(، وتلبــي هــذه الخدمــة احتياجــات األفــراد 

الباحثيــن عــن التمّيــز وخدمــات الســفر المخصصــة 
والشــخصية مــع مزايــا حصريــة.

فــي عــام 2021م، واصلنــا أيضــًا قطــف ثمار 
االســتثمار فــي اســتراتيجية القنــوات المتعــددة. 

وإلــى جانــب الحلــول والخدمــات المتميــزة وذات 
القيمــة األعلــى المتاحــة عبــر قنواتنــا المدعومــة 
بخبــرات مستشــاري الســفر المتخصصيــن، أهلــت 

اإلمكانيــات القويــة التــي تتمتــع بهــا قنواتنــا 
ونطاقهــا التشــغيلي الواســع "المســافر" مــن إقامــة 

شــراكات مــع شــركات الطيــران الرئيســية لتوفير 
باقــات الحجــر الصحــي للمســافرين العائديــن إلــى 

المملكــة ممــن لــم يتلقــوا اللقــاح عنــد إعــادة فتح 
الحــدود فــي مايــو 2021م. كمــا أبرمنــا شــراكات مع 
الفنــادق المعتمــدة للحجــر الصحــي ومراكــز فحــص 

"كوفيــد-PCR(19(" ومقدمــي خدمــات النقل 
باإلضافــة إلــى التنســيق مــع عمليــات المطارات 

لشــركات الطيــران لفحــص بيانــات الــركاب وضمان 
تقديــم الخدمــة مــن قبــل المزوديــن المعتمديــن. 

ومــع حلــول نهايــة عــام 2021م، قمنــا بتســهيل 
خدمــات الحجــر الصحــي ألكثــر مــن 50,000 من 

المســافرين العائديــن إلــى المملكــة.

نمــو القيمــة اإلجمالية 
 للحجــوزات )GBV( إلى 

4,8 مليار ريال ســعودي 
فــي عام 2021م

خدمات الســفر

3.4 
مليار ريال سعودي

تأجير الســيارات

507 
مليون ريال سعودي تمكّنا، بفضل الله تعالى 

ثم بفضل وضع مجموعة 
جديدة من أولويات العمل 

التي توّجه مسيرتنا خالل 
العام، من تبسيط العمليات 

وتكثيف تركيزنا على التوظيف 
الفعال لرأس المال والموارد 

والمواهب
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تواصــل "أكاديميــة المســافر" ريادتهــا في الســوق 
الســعودي كواحــدة مــن أفضــل مزودي خدمات 

ومحتــوى التدريــب فــي قطــاع الســفر، وفــي فبراير 
2021م وقعنــا اتفاقيــة شــراكة مــع جامعــة األميــرة 
نــورة بنــت عبــد الرحمــن لتقديــم الــدورات التدريبية 

لطالبــات برنامــج إدارة الســياحة والســفر.

الشــركات والقطــاع الحكومــي: 1.6 مليــار ريال 
ســعودي )1.3 مليار ريال ســعودي في عام 2020(

وحققــت وحــدة أعمــال الشــركات والقطــاع 
الحكومــي نمــوًا ثابتــًا بمعــدل 22% مــن 1.3 مليــار 

ريــال ســعودي فــي عــام 2020م إلــى 1.6 مليــار ريــال 
ســعودي فــي عــام 2021م، وتواصــل االحتفــاظ 

ببعــض أكبــر وأهــم العمــالء فــي القطاعيــن 
الحكومــي وشــبه الحكومــي، مــع الدفــع باتجــاه 
اعتمــاد منصــة متقدمــة إلدارة إجــراءات الســفر 

فــي عــام 2020م، وتحويــل المعامــالت إلــى بوابــة 
الخدمــة الذاتيــة للحصــول علــى تجربــة حجــز أكثــر 

سالســة وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة.

وبفضــل التركيــز علــى خفــض التكاليــف والحــد مــن 
التعقيــدات التشــغيلية، أصبحــت "المســافر أعمــال" 

فــي وضــع يمكنهــا مــن تقديــم خدمــات عاليــة 
القيمــة للعمــالء، مثــل رحــالت الطيــران المســتأجرة 

والحجــوزات الجماعيــة.

وتحــت مظلــة إدارة اتفاقيــات وكاالت المبيعــات 
العامــة، وقعنــا فــي عــام 2021م اتفاقيــة وكالــة 

مبيعــات عامــة إلدارة مبيعــات الخطــوط الجويــة 
الفلبينيــة وأنشــطتها األرضيــة والتســويقية، 

ووفرنــا بذلــك لهــا منصــة لتعزيــز تواجدهــا فــي 
المنطقــة مــن خــالل وحــدات خدمــات الســفر 

المتخصصــة فــي "ســيرا".

إدارة الوجهات
71 مليــون ريــال ســعودي )80 مليــون ريال 

ســعودي في عام 2020(
كان مصــدر إلهامنــا وراء إنشــاء شــركة إدارة 

الوجهــات "اكتشــف الســعودية" فــي عام 2019م 
هــو تطلعــات المملكــة الطموحــة فــي مجال 

الســياحة واالســتثمارات واإلصالحــات المســتمرة 
فــي قطاعــي الســياحة والترفيــه. ومــع إعادة 

فتــح المملكــة لحدودهــا أمــام الســياح وتخفيــف 
اإلجــراءات االحترازيــة فــي عــام 2021م، تمكنت 

شــركة إدارة الوجهــات مــن تحقيــق مبيعــات بلغــت 
71 مليــون ريــال ســعودي مــن خــالل أربعة محاور: 

ترويــج وبيــع باقــات الجــوالت الســياحية الفردية 
والجماعيــة إلــى المملكــة مــن خالل شــراكات 

مــع وكالء فــي أســواق المصــدر فــي جميــع أنحاء 
العالــم، وتوزيــع محتــوى الســفر الســعودي إلكترونيــًا 

عبــر واجهــات برمجــة التطبيقــات لشــركاء الســفر 
اإلقليمييــن والعالمييــن، وتوفيــر حلــول الســفر 

اللوجســتية الشــاملة للفعاليــات والبرامــج واســعة 
النطــاق فــي المملكــة فضــاًل عــن إدارة وتشــغيل 

األصــول والمرافق الســياحية.

وعبــر التعــاون مــع الهيئــة الســعودية للســياحة، 
وظفنــا خبراتنــا فــي إدارة الوجهــات لتقديــم 12 

جولــة تعريفيــة للمســافرين القادميــن إلــى المملكــة 
مــن جميــع أنحــاء العالــم. عــالوة على ذلك، 

ولتوســيع قــدرات التوزيــع لدينــا، أطلقت "اكتشــف 
الســعودية" فــي عــام 2021م منصــة توزيع 

إلكترونــي خاصــة بهــا، وقامــت بــدور الوســيط لتوفير 
محتــوى الســفر الســعودي للرحــالت والفنــادق من 

خــالل ربــط واجهــة برمجــة التطبيقــات مع شــركاء 
الســفر. وقــد اســتكملنا عمليــة الدمــج مع شــركات 

تجــارة جملــة الغــرف الفندقيــة ووكاالت الســفر 
اإللكترونيــة، ممــا يوفــر للمســافرين العالمييــن 

بشــكل غيــر مباشــر إمكانيــة االســتفادة مــن أفضل 
العــروض الترويجيــة لالســتمتاع بزيــارة المملكــة 

ووجهاتهــا الســياحية المتنوعــة.

وواصلنــا أيضــًا دعــم الفعاليــات الســياحية الضخمــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلــك 
مبــادرة مســتقبل االســتثمار المرموقــة، وســباق 

 ،)Extreme E( إكســتريم إي للســيارات الكهربائيــة
ورالــي داكار. لقــد وظفنــا خبــرة "ســيرا" الرقميــة 
لبنــاء منصــة إلكترونيــة شــاملة تتيــح للمشــاركين 
فــي مبــادرة مســتقبل االســتثمار حجــز رحالتهــم 

الجويــة والفنــادق ووســائل النقــل عنــد وصولهــم 
إلــى المملكــة. كمــا وفرنــا جــوالت لضيــوف منظمــة 

الســياحة العالميــة التابعــة لألمــم المتحــدة 
)UNWTO( فــي أنحــاء الريــاض، وعملنــا مــع 

الفنــادق الفاخــرة فــي العاصمــة لتوفيــر خدمــة 
الجــوالت الســياحية لضيوفهــا.

ولتعزيــز جهــود المملكــة الراميــة لتوفيــر البنية 
التحتيــة للســياحة والترفيــه، نقــوم بتشــغيل مركــز 

واجهــة الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات، أكبر مركز 
للمؤتمــرات والمعــارض فــي المملكــة، بمســاحة تزيد 

عــن 200,000 متــر مربــع مــع إمكانية اســتيعاب أكثر 
مــن 30.000 زائــر. اســتضاف المركــز فعاليــات كبرى 

فــي عــام 2021م بمــا فــي ذلــك معرض الرياض 
الدولــي للكتــاب، وموســم الرياض )الــذي تنظمه 

الهيئــة العامــة للترفيــه( وغيرهــا مــن الفعاليات 
بمــا فــي ذلــك معــرض الفنــادق، ومهرجان التمور، 

وعــرض الخيــول ومعرض العطور.

خدمــات الحج والعمرة 
4 مليــون ريــال ســعودي )14 مليــون ريال ســعودي 

فــي عام 2020(
نظــرًا للتعليــق المؤقــت للحــج والعمــرة وقيــود 

الســفر التــي فرضتهــا الحكومــة معظــم عــام 
2021م للتصــدي لجائحــة كوفيــد-19، بقيــت 

القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات منخفضــة مقارنــة 
بالعــام الســابق، حيــث بلغــت 4 مليــون ريــال 

ســعودي فــي عــام 2021م مقارنــة بـــ 14 مليــون 
ريــال ســعودي فــي عام 2020م.

علــى الرغــم مــن التعافــي البطــيء في رحالت 
أداء الشــعائر الدينيــة، نواصــل تطويــر منصــة الحجــز 
الخاصــة بنــا بعــد دمجهــا مــع منصــة "مقــام" نظام 

التوزيــع العالمــي الرســمي الــذي أطلقتــه وزارة الحــج 
والعمــرة، لتمكيــن وكالء العمــرة علــى مســتوى 
العالــم مــن زيــارة "بوابــة مواســم" والوصول إلى 

خدمــات الرحــالت الجويــة والفنــادق والمواصالت 
والتأشــيرات للحجــاج القادميــن إلــى المملكــة. 

وقــد حرصنــا علــى تجهيــز بوابــة مواســم لخدمــات 
الشــركات، بمــا يلــزم للتعامــل مــع جميــع 

االستفســارات والحجــوزات لألســواق المؤهلــة 
ألداء العمــرة بتأشــيرة ســياحية، وقمنــا بتحميــل 

جميــع محتوياتنــا المباشــرة )الديناميكيــة والثابتــة( 
وخدمــات المواصــالت علــى البوابــة.

قدمنــا أيضــًا الدعــم علــى األرض وخدمات 
االســتقبال والترحيــب مــن خــالل رحالت "المســافر" 

وتعاونــا مــع وحدتنــا إلدارة الوجهــات الســياحية 
"اكتشــف الســعودية" إلنشــاء باقــات لبرنامــج عمرة 

بلــس )Umrah Plus(، فــي محاولــة لتشــجيع 
الحجــاج علــى استكشــاف وجهــات أخــرى داخل 

المملكــة العربيــة الســعودية أثنــاء رحلتهــم.

وإلبــراز خبــرة مواســم فــي مجال الرحالت 
المرتبطــة بالشــعائر الدينيــة، شــاركنا فــي فعاليــة 

"عمــرة بلــس للربــط بيــن الشــركات المرموقة 
)Umrah+ Connect B2B(" التــي تجمــع خبــراء 

ووكالء عالمييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي لنــدن.

تأجير الســيارات
507 مليون ريال ســعودي )423 ريال ســعودي 

فــي عام 2020م(
واصلــت وحــدة أعمــال تأجيــر الســيارات )لومي(، 

مســيرة نموهــا القويــة محققــة إيــرادات بلغــت 507 
مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2021م، بزيادة 

قدرهــا 20% مقارنــة بـــ 423 مليــون ريال ســعودي 
فــي عام 2020م.

ويدعــُم أداَء لومــي مجموعــٌة متناميــة مــن 
اتفاقيــات التأجيــر طويلــة األجــل مــع عمــالء من 
الشــركات والقطــاع الحكومــي، ممــا يضمــن لنا 

إيــرادات مســتقبلية ونمــو فــي األصــول، بعد أن 
تمكنــا مــن الفــوز بعقــود مســتقبلية للســنوات 

القادمــة. وحققــت لومــي نجاحــًا مســتمرًا فــي وحدة 
أعمــال التأجيــر التابعــة لهــا، وذلــك بفضــل إقبال 

القطــاع الحكومــي علــى اســتئجار الســيارات بداًل 
مــن شــرائها وصيانتهــا بشــكل مســتقل.

قمنــا أيضــًا بتوســيع نطــاق أعمالنــا فــي مجــال تأجير 
الســيارات لألفــراد، وأطلقنــا تطبيقــًا جديــدًا للتأجيــر 

لتبســيط تجربــة العمــالء وتوفيــر رحلــة متكاملــة تبــدأ 
مــن الموقــع اإللكترونــي وتنتهــي فــي صالــة التأجير. 

وباالســتفادة مــن الخبــرة الرقميــة لســيرا، طورنا 
تجربــة تطبيــق فائقــة قللــت مــن وقت االســتالم 
فــي المطــار وفــروع التجزئــة مــن 15 دقيقــة إلى 
أقــل مــن 5 دقائــق. باإلضافــة إلــى ذلك، نقوم 
بتوزيــع عــروض التأجيــر رقميــًا مــن خــالل مواقع 

التجميــع عبــر اإلنترنــت بمــا فــي ذلــك وحدات أعمال 
الســفر الخاصــة بمجموعــة ســيرا. وفــي عــام 2021م، 
استكشــفنا عــددًا مــن الفــرص لتنويــع عــروض التأجير 
لدينــا مــن خــالل إطــالق خدمــة تأجيــر دراجات هارلي 

ديفيدســون الناريــة، لتلبيــة االهتمــام المتزايــد 
بوســائل النقــل المحليــة البديلــة وخدمــة العــدد 

المتزايــد مــن هــواة الدراجــات فــي المملكة.

مــع وصــول ســياراتنا إلــى مرحلــة االســتبدال والمحددة 
بعاميــن، التزمنــا باالســتغناء المســتمر عــن الســيارات 
التــي أكلمــت مــدة الخدمــة المذكــورة للحفــاظ على 
تــوازن صحــي فــي أســطولنا ليبقــى جديدًا وتنافســيًا. 

وقمنــا فــي عــام 2021م ببيــع مــا يقــرب من 2000 
ســيارة، مع تحقيق اســترداد جيد من ســعر الشــراء 

األصلي بمتوســط نســبة %40.

وبســبب الجائحــة، واجهــت صناعــة تأجيــر الســيارات 
تحديــًا كبيــرًا تمثــل فــي نقــص الرقائــق اإللكترونيــة 

علــى مســتوى العالــم، ومــع ذلــك، اســتطاعت لومي 
التخفيــف مــن المخاطــر وتمكنــت مــن شــراء أكثــر من 

6500 ســيارة، أي مــا يعــادل ضعــف عدد الســيارات 
المضافــة فــي عــام 2020م، وقــد ســاعدتنا عالقتنــا 

االســتراتيجية مــع مــوردي الســيارات علــى ضمان 
تســليم الســيارات فــي الوقــت المناســب لعمالئنــا مــن 

الشــركات، والحفــاظ علــى عمــر أســطول صغيــر يبلغ 
متوســطه 18 شــهرًا.

تمكنــت لومــي مــن خــالل تحالفهــا مــع شــركة الناغي 
للســيارات أيضــًا مــن شــراء أكثــر مــن 400 ســيارة فاخرة، 
بحيــث يمكــن لعمالئنــا مــن األفــراد االســتمتاع بتجربــة 
فاخــرة بأســعار معقولــة، علمــًا بأنــه لــم يســبق وأن تم 

تقديــم هــذه الخدمــة فــي الســوق من قبل.

الفندقة
41 مليــون ريــال ســعودي )54 مليــون ريال ســعودي 

فــي عام 2020م(
تضــم محفظــة الفندقــة لدينــا حاليــًا ثمانيــة فنــادق، 

بمــا فــي ذلــك شــيراتون جبــل الكعبــة )مكة( 
وموفنبيــك ســيتي ســتار )جــدة(، وثالثــة فنــادق بــدون 

عالمــة تجاريــة فــي مكــة المكرمــة، وثالثــة فنــادق 
جديــدة فــي الريــاض وجــدة. تــم تطوير وتشــغيل 

فنادقنــا الجديــدة مــن قبــل شــركة CHME التابعــة 
لمجموعــة ســيرا كمطــور رئيســي لفنــادق تشــويس 
العالميــة وتشــمل العالمتيــن التجاريتيــن "كالريــون" 
و"كمفــورت". نظــرًا ألن غالبيــة فنادقنــا تركــز علــى 

الحجــاج، ومــع اســتمرار القيــود علــى الســفر فــي مكــة 
المكرمــة حتــى نوفمبــر 2021م، فقــد تأثــرت معــدالت 

اإلشــغال بشــدة فــي العــام الماضــي، محققــة إيرادات 
بلغــت 41 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 54 مليــون 

ريــال ســعودي فــي عام 2020م.

تواصــل CHME، وهــي شــركة مملوكــة بالكامــل 
لمجموعــة ســيرا، توســيع بصمــة الفندقــة للمجموعــة 
علــى مســتوى المملكــة تماشــيًا مــع جهــود الحكومــة 
لتنشــيط وتعزيــز نمــو القطــاع الســياحي، ال ســيما فــي 

قطاعــات الســوق المتوســطة وفــوق المتوســطة. 
وكانــت المجموعــة قــد وقعــت مؤخــرًا اتفاقية 

تطويــر وتشــغيل منتجــع كالريــون الباحــة بالتعــاون 
مــع صنــدوق التنميــة الســياحي ووزارة الشــؤون 

البلديــة والقرويــة واإلســكان وأمانــة الباحــة، وهو 
مــن المشــاريع الفريــدة مــن نوعهــا قيــد التطويــر حاليًا. 

كمــا وقعنــا مؤخــرًا اتفاقيــة مشــروع مشــترك مع 
شــركة العــال للتطويــر، لتطويــر فنــدق كالريــون لتلبيــة 

احتياجــات األعمــال فــي العــال التــي تتحــول بســرعة إلى 
وجهــة ســياحية رئيســية، وهــي موطــن الِحجــر )مدائن 
صالــح(، أول موقــٍع فــي المملكــة العربّيــة الســعودّية 
ُمــدرٍج علــى الئحــة اليونيســكو للتــراث العالمــي. لدى 

CHME حاليــًا مجموعــة جيــدة مــن الفنــادق قيــد 
التطويــر فــي المــدن غيــر الرئيســية فــي المملكــة 

وتقــدم فرصــة كبيــرة لقطــاع الفندقة.

وحدة االســتثمارات*
نواصــل العمــل علــى دمــج جميــع الشــركات غير 

اإلســتراتيجية تحــت مظلــة "وحــدة االســتثمارات" 
بهــدف تحقيــق أقصــى اســتفادة منهــا علــى صعيد 

القيمــة والدخــل وتعزيــز كفــاءة التكاليــف. وقمنــا 
بوضــع اســتراتيجيات محــددة بنــاًء علــى طبيعــة 
االســتثمار والتــي شــملت التخــارج الفــوري من 

االســتثمارات أو زيــادة القيمــة علــى المــدى القصيــر 
والمتوســط مــن أجــل التخــارج مســتقباًل بعوائــد أعلى.

ومــن بيــن أكبــر اســتثماراتنا حصتنــا فــي "مجموعــة 
بورتمــان للســفر المحــدودة" التــي تعتبــر حاليــًا واحــدًة 

مــن أكبــر مجموعــات الســفر المتخصصــة فــي المملكــة 
المتحــدة وأوروبــا، عبــر الشــركات الثــالث التابعــة لها: 

الســفر الترفيهــي الفاخــر )Elegant Resorts(، إدارة 
الوجهــات الرياضيــة )Destination Sport( وخدمــات 

ســفر الشــركات )Clarity(، ويندرج اســتثمارنا في 
مجموعــة بورتمــان تحــت الفئــة الثانيــة إلســتراتيجيات 

االســتثمار، حيــث نســعى لتحقيــق نمــو عضــوي من 
العمليــات التشــغيلية باإلضافــة لالســتحواذ علــى 
شــركات رائــدة فــي قطــاع الســفر ودمجها تحت 

مظلــة بورتمــان لالســتفادة مــن اقتصاديــات الحجــم 
المتنامــي، ومــن ثــم التخــارج بقيمــة أعلــى مســتقباًل. 

وعلــى المــدى القصيــر، نســتفيد أيًضــا مــن بورتمان 
كشــريك لقيــادة الرحــالت الداخليــة الفاخــرة والرياضيــة 

مــن أســواق المصــدر الرئيســية التــي تعمــل فيها 
بورتمــان فــي المملكــة المتحــدة وأوروبا.

وعــالوة علــى ذلــك، قــادت مجموعة ســيرا بنجاح، 
بمشــاركة نخبــة مــن المســتثمرين االســتراتيجيين، جولــة 
جمــع التمويــل األولــى بمبلــغ 28 مليــون ريال ســعودي 

لصالــح "ســوار" وهــي شــركة تكنولوجيا ناشــئة 
متخصصــة فــي مجــال تحضيــر األطعمــة المتوازنــة 

وتتخــذ مــن المملكــة العربيــة الســعودية مقــرًا لهــا. 
تأسســت "ســوار" فــي العــام 2020م لتلبيــة االحتياجــات 

المتزايــدة للجيــل الجديــد مــن العمــالء في ســوق 
المأكــوالت والمشــروبات، ويتجــه تركيزهــا نحــو شــريحة 

األطعمــة الجاهزة.

واللــه ولــي التوفيق.

 ماجد بن عائض النفيعي
الرئيس التنفيذي

في سياق جهودنا المبذولة 
لتبسيط العمليات بما يخدم 

أهدافنا للتوسع وتحسين 
األداء، قمنا في نهاية عام 

2021م، بدمج وحدتي أعمال 
سفر األفراد والشركات في 

وحدة واحدة، لتحقيق الكفاءة 
واالستفادة من سمعة ومنصة 

العالمة التجارية "المسافر"، 
وتوحّدت بذلك جميع العالمات 

التجارية الخاصة بالسفر تحت 
مظلة "المسافر"
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اإلدارة التنفيذيــةأعضــاء مجلس اإلدارة

المهنــدس محمــد بن صالــح الخليل
رئيــس مجلــس اإلدارة

أحمــد ســامر بن محمــد حمدي الزعيم
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

مزمل حســين
 نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي

السفر 

طارق خاطري 
 نائــب الرئيــس التنفيــذي

مركــز االمتياز

مــازن بن أحمــد الجبير
عضــو مجلــس اإلدارة

ريدموند والش
 نائــب الرئيــس التنفيــذي 

مجموعــة بورتمــان للســفر

يزيــد بن خالــد المهيزع
عضــو مجلــس اإلدارة

ســيد محمد أزفر شــكيل
 نائــب الرئيس

تأجير الســيارات

إبراهيــم بن عبدالعزيز الراشــد
عضــو مجلــس اإلدارة

عبــد اللــه بن ناصر الداود
عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب

محمــد خالد
الرئيــس المالــي للمجموعــة

ماجــد بن عائــض النفيعي
 عضــو مجلــس اإلدارة 

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

ماجــد بن عائــض النفيعي
 عضــو مجلــس اإلدارة

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

لويــز بليك
 نائــب الرئيس
مركــز البيانات

الوليــد بــن عبدالعزيز الناصر
 نائــب الرئيس

الشــؤون القانونية

معتــز محمد صفوت
 مديــر تنفيذى

المراجعــة الداخليــة

شجاع زيدي
 نائــب الرئيس

الفندقة
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وحــدات مركزيــة تقــدم منصــة موحــدة إلداراة المــوارد والتعاقدات التجاريــة والبيانات والحلول 
التقنيــة والخدمــات الداعمــة التــي تخــدم جميع وحدات األعمال اإلســتراتيجية

وحــدات الخدمات المركزية المشــتركة

اإلستثماراتوحــدات األعمال اإلســتراتيجية )الداعمة(وحدات األعمال اإلســتراتيجية )األساســية(

 محفظــة متنوعــة مــن وحــدات األعمال التي تســتهدف شــرائح عمــاء مختلفة 
عبــر تقديــم خدمــات ُمصممــة خصيصا لهم.

مركــز االمتياز مركــز البيانات الشؤون 
القانونية

التسويق 
والتواصل اإلستراتيجية المالية تقنية 

المعلومات
الطاقات 
البشرية

اإلستثمارات

الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة وأبــرز العالمــات التجارية

أبرز العالمــات التجارية

إدارة الوجهات 
السياحية

 الحج
والعمرة  تأجير السفر

السيارات الفندقة
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القسم 1 

 النمــو التــاريخـي 
 واألداء المالي

والشركات التابعة

1213  سـيــرا | التقـريـــر السنـــوي 2021م



اإليــرادات )ماليين الرياالت( 

2021م

2020م

2019م 

2018م

2017م

905

1,328

2,190

2,301

2,107

صافــي األربــاح )ماليين الرياالت(

2021م

2020م

2019م 

2018م

2017م

11

)378 (

)142 (

489

189

)خســارة( / ربــح تشــغيلي )مالييــن الرياالت(

2021م

2020م

2019م 

2018م

2017م

)534 (

)282 (

340

613

808

2021م

2020م

2019م 

2018م

2017م

حقــوق المســاهمين )مالييــن الرياالت(

5,877

5,474

5,844

5,991

5,635

 النمــو التاريخــي ألهــم المؤشــرات المالية لفترة خمســة أعوام

20172017مم20182018مم20192019مم20202020مم20212021مم الموجــودات )ماليين الرياالت( الموجــودات )ماليين الرياالت(

1,9312,1402,3632,7413,313الموجــودات المتداولة
5,9575,6655,9155,2526,030الموجــودات الغير متداولة

7,8887,8058,2787,9939,343مجموع الموجودات

20172017مم20182018مم20192019مم20202020مم20212021مم المطلوبــات )ماليين الرياالت( المطلوبــات )ماليين الرياالت(

1,9621,3671,7761,7632,369المطلوبــات المتداولة
452561658595983المطلوبــات الغيــر متداولة

المطلوبات 2,4141,9282,4342,3583,352مجموع 

20172017مم20182018مم20192019مم20202020م م 20212021مم  

1,3289052,1902,3012,107اإليــرادات )ماليين الرياالت(
 )خســارة( / ربح تشغيلي 

)مالييــن الرياالت(
)282()534(340613808

489)142(11189)378(صافــي األرباح )ماليين الرياالت(
المساهمين   حقوق 

)مالييــن الرياالت(
5,4745,8775,8445,6355,991

المتداولة الموجودات   
الغير متداولة الموجودات   

الموجودات  مجموع 

المطلوبــات )مالييــن الرياالت( الموجــودات )مالييــن الرياالت( 
المتداولة المطلوبات   

متداولة الغير  المطلوبات   
المطلوبات مجموع   

1,928

1,367
561 2020م

2,434

1,776
658 2019م

3,352

2,369
983 2017م

2,358

1,763
595 2018م

2020م
7,805
5,665
2,140

2018م
7,993
5,252
2,741

2017م
9,343
6,030
3,313

2019م
8,278
5,915
2,363

1 إجمالــي قيمــة الحجــوزات وفقــًا لوحــدات وقطاعات األعمال اإلســتراتيجية
خــالل عــام 2021، أظهــرت صناعــة الســفر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وخارجهــا بوادر 

أوليــة علــى التعافــي مــن تأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا الُمســتجد "كوفيــد-19"، وال ســيما بعــد فتــح 
الحــدود وتخفيــف قيــود الســفر إلــى جانــب نجــاح حمــالت التحصيــن فــي األســواق والوجهات الرئيســية 
التــي تمثــل مصــدرًا للســياحة. كمــا بذلــت المجموعــة – خــالل هــذا العــام – جهــودًا إضافيــة علــى صعيــد 

التقنيــات المتقدمــة والمشــاريع الرقميــة علــى مســتوى محفظتهــا، باإلضافــة إلــى البنيــة التحتيــة المحليــة 
والداخليــة، ممــا أثمــر عــن نمــو إجمالــي قيمــة الحجــوزات بنحــو 22% مــن 3.9 مليــار ريــال ســعودي فــي عام 

2020 إلــى 4.8 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2021، وذلــك علــى النحــو التالي:
%%20202020مم20212021مموحــدة وقطاع األعمال االســتراتيجيةوحــدة وقطاع األعمال االســتراتيجية

40%3,397,854,0662,242,518,716خدمات الســفر
20%507,361,200423,396,692تأجير الســيارات

5%775,543,587738,052,165االستثمارات
)24%(41,272,48654,179,231الفندقة

)21%(74,535,38994,034,680أخرى )خدمات الحج والعمرة واكتشــف الســعودية(
28%4,796,566,7293,734,181,485اإلجمالي

2 اإليــرادات وفقــًا ألنشــطة المجموعة الرئيســية والخدمــات المقدمة
%%20202020مم20212021ممالبيان البيان 

183%333,980,193117,988,669إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكر الطيران
45%385,759,836265,452,455إيــرادات عمولــة حجز الفنــادق وباقات العطالت

18%548,420,287463,983,907إيرادات تأجير الســيارات
)24%(41,272,48654,279,231 إيــرادات تأجيــر العقارات والغرف

538%18,424,8732,889,600إيــرادات الخدمات األخرى
47%1,327,857,675904,593,862اإلجمالي

 خدمات السفر 
)بالريال السعودي(

 إيرادات عمولة وحوافز 
 تذاكر الطيران 

)بالريال السعودي(

2021م

2021م

2020م

2020م

33
3,

98
0,

19
3

3,
39

7,
85

4,
06

6

11
7,

98
8,

66
9

2,
24

2,
51

8,
71

6

%183

%40

إدارة الوجهات 
 السياحية 

)بالريال السعودي(

 إيرادات تأجير 
 السيارات 

)بالريال السعودي(

54
8,

42
0,

28
7

77
5,

54
3,

58
7

46
3,

98
3,

90
7

73
8,

05
2,

16
5

%18

%5

 تأجير السيارات 
)بالريال السعودي(

 إيرادات الخدمات 
 األخرى 

)بالريال السعودي(

18
,4

24
,8

73
74

,5
35

,3
89

2,
88

9,
60

0
94

,0
34

,6
80

%538

)%21(

إيرادات عمولة حجز 
 الفنادق وباقات العطالت 

)بالريال السعودي(

38
5,

75
9,

83
6

50
7,

36
1,

20
0

26
5,

45
2,

45
5

42
3,

39
6,

69
2

%45

%20

 الفندقة 
)بالريال السعودي(

 إيرادات تأجير 
 العقارات والغرف 
)بالريال السعودي(

41
,2

72
,4

86
41

,2
72

,4
86

54
,2

79
,2

31
54

,1
79

,2
31

)%24(

)%24(

 اإلستثمارات 
)بالريال السعودي(

 األداء المالي  النمــو التاريخي
خــالل عام 2021م

2,414

1,962
452 2021م 2021م

7,888
5,957
1,931

2021م

2021م

2020م

2020م

2021م

2021م

2020م

2020م

2021م

2021م

2020م

2020م

2021م

2021م

2020م

2020م
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األداء المالــي خــالل عــام 2021م تتمة

3 التحليــل الجغرافــي لإليــرادات وفقــًا ألنشــطة المجموعــة الرئيســية والخدمــات المقدمة
%%20202020مم20212021مماإليرادات حســب الدول اإليرادات حســب الدول 

47%1,051,560,861713,417,301المملكــة العربية الســعودية
51%245,713,840162,238,350المملكــة المتحدة

6%30,582,97428,938,211أخرى
47%1,327,857,675904,593,862اإلجمالي

4 الفروقــات الجوهريــة في نتائج التشــغيل
تتمثــل الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م لتعكــس المتغيــرات اإلقتصاديــة والســوقية نتيجــة الزيــادة فــي 
نتائــج وحــدات األعمــال االســتراتيجية المتأثــرة باالنتعاشــة القويــة فــي الســفر المحلــي والدولــي، وتخفيــف متطلبــات الحجــر الصحــي وتخفيــف القيــود المفروضــة 

علــى الدخــول وأنشــطة الترفيــه، وفيمــا يلــي أبــرز الفروقــات الجوهريــة فــي بنــود اإليــرادات وإجمالــي الربح. 

أ. اســتعراض الفروقــات الجوهريــة فــي اإليــرادات وإجمالي الربح
الجــدول )1(: التغييــرات فــي اإليــرادات وإجمالــي الربح:

20202020مم20212021ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

%%قيمةقيمة

47%1,327,857,675904,593,862423,263,813اإليرادات
21%)123,918,075()597,635,874()721,553,949(تكلفــة اإليرادات

98%606,303,726306,957,988299,345,738مجمل الربح

بلغــت اإليــرادات المحققــة خــالل عــام 2021م مبلــغ 1,328 مليــون ريــال ســعودي مقابــل إيــرادات بلغــت 904 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام الســابق، وذلــك بزيادة 
قدرهــا 423 مليــون ريــال ســعودي أو 47% نتيجــة الزيــادة فــي إجمالــي الحجــوزات علــى مســتوى قطاعــات الســفر والســياحة مــن األعمــال وحتــى خدمــات ســفر 

وســياحة األفــراد وتأجيــر الســيارات وغيرهــا خــالل عــام 2021 مقارنــة بالعــام الســابق مدفوعــة بشــكل كبيــر بإعــادة فتــح الحــدود وتخفيــف متطلبــات الحجــر الصحــي 
وتخفيــف القيــود المفروضــة علــى الدخــول وأنشــطة الترفيــه. وبالنســبة لتأجيــر الســيارات، ركــزت المجموعــة علــى جــذب عمــالء التأجيــر وزيــادة عقــود التأجيــر مــع 

الشــركات واالســتثمار المتواصــل فــي الخدمــات الرقميــة، مثــل إطــالق منصــة "لومــي".

المملكــة العربيــة الســعودية  %79 
المملكــة المتحــدة  %18.5 

أخرى  %2.5 

 التحليل الجغرافي لإليرادات 
 وفقًا ألنشطة المجموعة الرئيسية 

والخدمات المقدمة

 مساهمة األنشطة الرئيسية 
في اإليرادات لعام 2020م

 مساهمة األنشطة الرئيسية 
في اإليرادات لعام 2020م

%79

%18.5
%2.5

التحليل الجغرافي 
لإليرادات 2021م

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران  %25 
إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت  %29 

إيــرادات تأجير الســيارات  %41 
إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف  %3 

إيــرادات الخدمات األخرى  %2 

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران  %13 
إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت  %29 

إيــرادات تأجير الســيارات  %51 
إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف  %6 

إيــرادات الخدمات األخرى  %1 

20212020

%25
%13

%29

%29 %41

%47

%3%6
%2%1

ب. الفروقــات الجوهريــة في خســارة التشــغيل
الجــدول )2(: الفروقــات الجوهريــة فــي خســارة التشــغيل:

20202020مم20212021ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

% % القيمةالقيمة

98%606,303,726306,957,988299,345,738إجمالــي الربح
6%)18,190,656()317,861,677()336,052,333(مصروفــات بيع

8%)43,071,795()509,984,341()553,056,136(مصروفات إدارية
212%)53,120,482()25,049,050()78,169,532(الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى

539%78,739,88012,328,45866,411,422مصورفات/ إيرادات تشغيلية أخرى )صافي(
)47%(251,374,227)533,608,622()282,234,395(خســارة التشغيل

ســجلت المجموعــة خســارة تشــغيلية خــالل عــام 2021م بقيمــة 282 مليــون ريــال ســعودي، مــع تحســن كبيــر بنســبة 47% مقارنــة بالخســارة التشــغيلية التــي بلغــت 
534 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2020م، وذلــك نتيجــة االنتعاشــة القويــة للســفر المحلــي والدولــي، وتخفيــف متطلبــات الحجــر الصحــي وتخفيــف القيــود 

المفروضــة علــى الدخــول وأنشــطة الترفيــه، حيــث أظهــرت صناعــة الســفر بــوادر أوليــة علــى التعافــي مــن تأثيــر الجائحــة خــالل 2021م.

ج. الفروقــات الجوهريــة فــي صافــي )خســارة(/ ربح العام
الجــدول )3(: صافــي )خســارة(/ ربــح العام:

20202020مم20212021ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

% % القيمةالقيمة

)47%(251,374,227)533,608,622()282,234,395(خســارة التشغيل
490%8,620,5251,461,5327,158,993إيرادات تمويل
33%)15,424,653()46,546,654()61,971,307(تكاليــف تمويل

)100%(13,334,763)13,334,763(0خســارة من عمالت اجنبية من هبوط قيمة الشــهرة
 مكاســب محققة من اســتبعاد شــركات مســتثمر 

فيهــا بطريقة حقــوق الملكية
01,572,593,275)1,572,593,275()%100(

)99%(948,130,680)955,555,642()7,424,962(خســائر الهبــوط في القيمة
الحصــة فــي أرباح شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقوق 

الملكيــة بعــد خصم الضريبة
17,115,67611,408,2235,707,453%50

94%)25,170,565()26,659,360()51,829,925(مخصصــات الــزكاة وضريبة الدخل
)100%()1,087,877(01,087,877مكاسب محققة من استبعاد شركات تابعة

100%7,113,747)7,113,747(0خســارة من عمليات غير مســتمرة
)100%()8,201,146(08,201,146مكاســب محققة من اســتبعاد عمليات مســتمرة

مكاســب محققــة مــن فــروق عمالت اجنبيــة عمليات غير 
مستمرة

0478)478()%100(

)3583%()388,570,254(10,845,866)377,724,388(صافي )خســارة(/ ربح العام

بلــغ صافــي خســارة المجموعــة خــالل عــام 2021م مــا يقــارب 378 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بصافــي ربــح قــدره 10.8 مليــون ريــال ســعودي لعام 2019م. 
وعلــى الرغــم مــن تحســن إجمالــي الربــح بشــكل ملحــوظ خــالل العــام الحالــي، إال أن الربــح فــي العــام الســابق يشــمل صافــي تأثيــر المكاســب المحققــة مــن تخــارج 

المجموعــة مــن اســتثماراتها فــي شــركة كريــم وخســائر الهبــوط فــي القيمــة خــالل العــام الســابق فــي حيــن أنهــا لــم تظهــر فــي العــام الحالي.

وترجــع الزيــادة فــي مصروفــات مخصصــات الــزكاة بشــكل رئيســي إلــى المخصصــات اإلضافيــة المتعلقــة بإعــادة التقييــم لألعــوام مــن 2008 إلــى 2019.
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5 )خســارة(/ ربحية السهم 
الجــدول )4(: )خســارة(/ ربحيــة الســهم:

20202020مم20212021ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

% % القيمةالقيمة

2267%)1.36(0.06)1.25()خسارة(/ ربحية السهم

ســجلت المجموعــة خســارة للســهم بقيمــة )1.25( كمــا فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م ليعكــس أثــر التغيــرات فــي بنــود قائمــة الدخــل.

6 المرابحات اإلســالمية 
أ مرابحــات إســامية قصيــرة األجل 

الجــدول )5(: مرابحــات إســالمية قصيــرة األجل:
الرصيدالرصيدالُمســدد خالل العامالُمســدد خالل العام المــدة الزمنية المــدة الزمنيةقيمــة المرابحةقيمــة المرابحةالبنك البنك مم

3290,000,000178,000,000 إلى 9 أشــهر468,000,000مؤسســة مالية 11
681,000,000200,000,000شــهران إلى 6 أشــهر881,000,000مؤسســة مالية 22
3981,125,077131,513,171 إلى 6 أشــهر1,112,638,248مؤسســة مالية 33
6250,000,000150,000,000 أشهر400,000,000مؤسســة مالية 44
6050,000,000 أشهر50,000,000مؤسســة مالية 55

تتمثــل المرابحــات اإلســالمية بصفــة جوهريــة فــي قيمــة إتفاقيــات بنكيــة وفقــًا للشــريعة اإلســالمية قصيــرة األجــل لتمويــل بعــض مــن متطلبــات رأس المــال 
العامــل للمجموعــة والتــي تتــم مــن خــالل مرابحــات إســالمية وعقــود تــورق وفقــًا لمتطلبــات الشــريعة اإلســالمية، وأيضــًا تخضــع كافــة المعامــالت البنكيــة 

لُعمــوالت ومعــدالت متفــق عليهــا وفقــًا ألســعار ُمعلنــة مــن كافــة البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أو البنــوك األخــرى المتواجــدة فــي البلــدان 
للشــركات األجنبيــة التابعــة. تتــراوح معــدالت األعبــاء التمويليــة مــا بيــن %1 : %1.75.

ب  مرابحــات إســامية طويلــة األجل 
الجــدول )6(: مرابحــات إســالمية طويلــة األجل:

رصيد رصيد المســدد خالل العام المســدد خالل العام مدة زمنية مدة زمنية قيمــة المرابحة قيمــة المرابحة البنك البنك مم

353,571,429 39,285,714 7 سنوات 392,857,143مؤسســة مالية 1 1
375,477,4430 سنوات 75,477,443مؤسســة مالية 22

خــالل عــام 2018م، تــم الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل )تــــورق( مــــن أحــد البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية لتمويــل عمليــة توســعات علــى فنــدق 
شــيراتون جبــل الكعبــة فــي مكــة المكرمــة وبضمــان الفنــدق، تــم منــح المرابحــة بإســتخدام معــدل وعمولــة متفــق عليــه ووفقــــًا للمعــدالت المعلنــــة مــن البنــوك 

المحليــة )ســايبور( باإلضافــة إلــى هامــش محــدد فــي إتفاقيــة المرابحــة.

ج مرابحــات إســامية أخرى
تتمثــل طبيعــة البنــد فــي قيمــة المرابحــات اإلســالمية )التــورق( لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل والتــي بصفــة رئيســية يتــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك 

المحليــة فــي بلــدان الشــركات التابعــة بمعــدل عمولــة متفــق عليــه وقــد بلغــت قيمتهــا 1.1 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 5.5 مليــون ريــال ســعودي.

7 التغيــرات فــي التدفقــات النقديةاألداء المالــي خــالل عــام 2021م تتمة
الجــدول )7(: التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة:

20202020مم20212021ممالبيان البيان 

)233,034,081(241,263,541صافــي التدفقــات النقديــة المحققــة من )المســتخدمة في( األنشــطة التشــغيلية
388,769,010)321,930,666(صافي النقد )المســتخدم في( المحقق من اآلنشــطة اإلســتثمارية
)252,867,258(140,487,318صافــي النقــد المحقــق مــن/ )المســتخدم في( اإلنشــطة التمويلية

أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية يرجــع بصفة رئيســية إلى:
صافــي التغيــرات فــي النقــد المســدد لمــزودي الخدمــات التجاريــة وغيــر التجاريــة مبلــغ )160( مليــون ريــال ســعودي.  -

صافــي المدفوعــات لمبلــغ )55( مليــون ريــال ســعودي األعبــاء التمويليــة نظيــر إقتــراض مرابحــات إســالمية.   -
صافــي التغيــر فــي اإللتزامــات التعاقديــة للعمــالء بقيمــة )71( مليــون ريــال ســعودي.  -
النقــد الُمســدد لهئيــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بقيمــة )10( مليــون ريــال ســعودي.  -

أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة يرجــع بصفة رئيســية إلى:
-  صافــي التغييــرات مــن النقــد ليعكــس إجمالــي المســتلم مــن إبــرام عقــود تمويليــة مطابقــة للشــريعة اإلســالمية خــالل العــام بقيمــة 2.8 مليــار ريــال ســعودي 

وســداد مــا يقــارب )2.7( مليــار ريــال ســعودي لمؤسســات مالية.

أبــرز التغيــر ات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة اإلســتثمارية يرجــع بصفة رئيســية إلى:
280 مليــون ريــال ســعودي عائــدات نقديــة مــن بيــع ممتلــكات ومعدات.  -
21 مليــون ريــال ســعودي عائــدات نقديــة مــن بيــع ممتلــكات اســتثمارية.  -

)628( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات مقابــل شــراء ســيارات لوحــدة أعمــال تأجير الســيارات.  -
)144( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات مقابــل االســتثمار فــي ســندات األســهم والشــركات الزميلــة والشــركات التابعــة.  -

180 مليــون ريــال ســعودي عائــدات مــن بيــع اســتثمارات في األســهم.  -
)28( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات لبنــود مشــاريع تحــت التنفيــذ ذات عالقــة بمشــروعات المجموعــة االســتثمارية.  -
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المملكة العربية السعودية
24 شركة

اإلمارات العربية المتحدة
4 شركات

المملكة المتحدة
23 شركة

إسبانيا
شركتان

الكويت
شركة

مصر
7 شركات

تســتعرض القوائــم التاليــة الوضــع الحالــي للشــركات التابعــة وأهــم التغيــرات فيما يتعلــق بعملية اإلســتحواذ واإلندماج.الشــركات التابعة

عدد الشــركات التابعة عدد الشــركات التابعة الدولةالدولةمم

24المملكــة العربية الســعودية1
23المملكــة المتحدة2
7مصر3
4اإلمــارات العربية المتحدة4
1الكويت5
2إسبانيا6

61اإلجمالي

الشــركات التابعــة فــي المملكــة العربية الســعودية 

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســفر وسياحةشــركة المكتب الوطني للســياحة والســفر المحدودة1
80%أعمال ســفر وسياحةشــركة الصرح للســفر والســياحة المحدودة2
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة وكالــة إيالء للنقــل الجوي المحدودة 3
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة المحدودة4
100%أعمال ســفر وشحنشــركة إيالء للســفر والســياحة والشــحن المحدودة 5
100%خدمات االتصاالتشــركة تقنيتــك لتقنيــة المعلومات6
100%أعمــال فنادق وعقاراتشركة ســيرا للضيافة 7
100%أعمال تأجير الســياراتشــركة لومي للتأجير 8
100%أعمال نقلشــركة الســرعة الفائقة للنقل المحدودة9

100%أعمال ســفر وسياحةشــركة تجول للســفر والســياحة المحدودة10
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة الموســم للسفر والســياحة المحدودة11
51%أعمال ســياحةشــركة مواســم للســياحة وخدمات المعتمرين المحدودة12
 خدمات الرســائل القصيرة فــالي أي تي13

والوســائط المتعددة
%60

100%أعمــال تأجير عقاراتشــركة مثمرة لإلســتثمار العقاري14
100%تملك وتشــغيل طائراتشــركة النخبــة لخدمــات الطائرات الخاصة15
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة وكالة فيفا للســفر والســياحة16
100%خدمات إدارة المناســباتالشــركة الســعودية لســياحة المؤتمرات والفعاليات17
80%أعمال تأجير الســياراتشــركة هناي للتجارة18
100%أعمال ســياحةشــركة المسافر للســفر والسياحة19
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة اكتشــف السعودية للســياحة والسفر20
100%فنادقشركة ســيرا الفندقية21
100%فنادقشــركة شيراتون مكة22
50%أعمــال العقاراتشــركة ساحة األرض23
100%خدمات إدارة المناســباتشــركة إعتدال الضيافة 24

الشــركات التابعــة فــي المملكــة المتحدة 

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســفر وسياحةمجموعــة بورتمــان الدولية1
100%أعمال ســياحةشــركة إليجينــت ريزورتــس المحــدودة والشــركات التابعة لها2
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة يان آالن المحدودة3
100%خدمات نقلشــركة مواسم المحدودة 4
100%أعمال ســياحةشــركة إف أونلــي هوليدايــز المحدودة5
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة مواســم للسفر والســياحة المحدودة6
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة كالريتي للســفر المحدودة 7
100%أعمال ســفر وسياحةمجموعــة بورتمــان القابضة المحدودة 8
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة بورتمان المحدودة 9

100%أعمال ســفر وسياحةشــركة جيمال المحدودة 10
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة بورتمان لحلول الســفر المحدودة 11
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%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســفر وسياحةشــركة بورتمان للســفر )بي في ( المحدودة 12
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة إف اونلي المحدودة 13
100%خدمــات النقلشــركة إليجينــت ريزورتس للنقل 14
100%أعمال ســفر وسياحةمجموعــة انســبايربورت المحدودة 15
100%أعمال ســفر وسياحة شــركة امزيدم ساس 16
100%أعمــال رياضية ادارة  وجهــة الرياضــة االروبيــة جــي ام بــي اتش17
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة امزيدم جي ام بي اتش 18
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة امزيدم تي بي ســي 19
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة امزيدم المحدودة 20
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة امزيدم تي بي ســي 21
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة امزيدم اس ار ال 22
100%أعمــال رياضية شــركة وجهــة الرياضة المحدودة 23

الشــركات التابعــة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة 

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســياحةشــركة سيرا للســفر والسياحة 1
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة تجــول للتجــارة العامة )ذ.م.م(2
100%خدمــات مركز االتصالشــركة تجــول لخدمــات مركز االتصاالت3
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة تجول للســفر والسياحة4

الشــركات التابعــة في الكويت 

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســفر وسياحةالمســافر للســفر والسياحة1

الشــركات التابعــة فــي جمهورية مصــر العربية

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

70%أعمال ســياحةشــركة الهنوف للســياحة والخدمات 1
100%أعمال ســفر وسياحةعطــالت الطيــار ترافل جروب2
100%أعمال ســياحةشــركة الطيار للشــحن والتخليص الجمركي3
100%أعمال ســفر وسياحةشــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة )سابقًا:شــركة نايل هوليداي للســياحة(4
100%أعمال تأجير الســياراتشــركة إي الطيار للســياحة5
100%أعمال تأجير الســياراتشــركة الطيار لتأجير الســيارات6
100%خدمــات مركز االتصال شــركة ســيرا لخدمات مركز االتصاالت 7

الشــركات التابعة في إســبانيا

%%األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

100%أعمال ســفر وسياحةســيرا جروب ترافل أي تي إســبانيا )مجموعة بي تو بي للســفر(1
100%أعمــال رياضيةشــركة ســيرا للرياضة اسبانيا2

الشــركات التابعــة تتمة
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القسم 2 

 مجلــس اإلدارة 
والحـــوكــمـــــة
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مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة  .1
أ. مجلس اإلدارة 

يتولــى إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )7( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة كل ثــالث ســنوات، وحاليــًا تــم تعييــن 7 أعضــاء 
فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 2021/01/10 ويتولــى المجلــس كافــة الصالحيــات الالزمــة إلدارة المجموعــة وحــدد النظــام األساســي للمجموعــة 

مســئوليات المجلــس تحديــدًا واضحــًا.

الجــدول )8(: أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة التــي تنتهي في 28 مارس2024م*:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

المهندس/ 1
محمــد بن صالح 

الخليل

- رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة ســيرا 

القابضة
- رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة اللجيــن القابضة

- عضــو مجلــس إدارة غرفة 
الريــاض وعــدد من اللجان في 
غرفــة الريــاض ومجلس الغرف

- بكالوريــوس هندســة بمرتبة 
الشرف 

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجاالت اإلســتثمار والعقارات والســفر 
والســياحة والبتروكيماويــات والقطــاع الصناعــي. وشــغل عدة مناصب 

كرئيــس لمجلــس اإلدارة أو عضــًوا فــي مجلــس إدارة العديد من شــركات 
الســياحة والســفر، والبتروكيماويات والعقارات.

األستاذ/ أحمد 2
ســامر بن محمد 

حمــدي الزعيم

- نائــب رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة ســيرا 

القابضة
-شــريك ورئيس مجلس 

المديرين- الشــركة 
الدوليــة الخليجية 

للتجارة واإلســتثمار 
العقاري

- رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة السعودية 

الحديثــة لصناعة 
المعــادن والكابالت 

والبالستيك

- عضــو لجنــة بالغرفــة التجارية 
الصناعيــة بالريــاض ومجلس 

الغرف الســعودية.

- بكالوريــوس إقتصاد
- بكالوريــوس إدارة أعمــال

- عضويــة مجالــس إدارة فــي عــدد مــن الشــركات واللجــان المنبثقة منها 
والشــركات التابعة لها 

- عضويــة اللجــان فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض ومجلس الغرف 
السعودية.

األســتاذ/ ماجد بن 3
عائــض النفيعي

الرئيــس التنفيذي   -
لمجموعــة ســيرا القابضة

رئيــس مجلس إدارة   -
نادي األهلي الســعودي

-نائب رئيس قســم اإليرادات 
- شــركة مكة لإلنشــاء 

والتعمير

- بكالوريوس محاســبة
- دبلــوم متقــدم في إدارة 

الفنادق

- شــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكــة مــن عام 1999 إلى عام 2004. 
- عضويتــه فــي إدارة مجالــس عــدد مــن الشــركات العاملــة في مجال 

الســياحة والخدمــات الفندقية.

األســتاذ/ مازن بن 4
أحمــد الجبير

- رئيــس مجلــس إدارة 
صنــدوق الصناديق )جدَا(

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - 
شــركة أموال الخليج

- مستشــار لشــركة ماكنزي

- بكالوريــوس إقتصــاد مع 
مرتبة الشــرف من كلية 

هارفــرد، حيــث تلقى زمالة 
كل مــن جــون هارفارد وكلية 

هارفــارد للتميــز األكاديمي
- ماجســتير إدارة أعمال مع 

امتياز

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - شــركة أمــوال الخليج
- تقديم استشــارات لشــركة ماكنزي

- رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة )نادك(
- عضويــة مجالــس إدارة فــي شــركات متعــددة من المنظمــات الحكومية 

البارزة، والشــركات الخاصة، والمشــاريع االجتماعية
- مســتثمر نشــط في المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وشــركات النمو 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والواليات المتحدة.

األســتاذ/ إبراهيم 5
بن عبدالعزيز الراشــد

- المديــر اإلقليمــي - 
شــركة كوليــرز العالمية

- مستشــار في عدد من 
الشركات

- بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن
- الزمالــة الثانويــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهــارات والعالقات الشــخصية من الدرجة 
األولى في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" – العمليات الســعودية حيث 

كان أحد مؤسســيها.
- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن 15 عاًمــا في العديد من 

المجاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" في قســم التدقيق في شــركة 
"إرنســت اند يونغ" – الرياض

األســتاذ/ يزيد بن 6
خالــد المهيزع

مستشــار للعضو 
المنتدب - شــركة القدية 

لالستثمار 

مدير عام مســاعد و مدير 
االســواق الدولية - شــركة 

حصانة االســتثمارية

- ماجســتير إدارة مالية 
- بكالوريــوس إدارة ماليــة

- ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
- شــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم األســواق الدولية في 

شــركة حصانة اإلســتثمارية منذ عام 2014. 
- عمل كمحلل إســتثمارات بقســم إدارة المحافظ في المؤسســة العامة 

للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عام 2007 إلى 
عام 2014.

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ عبدالله 7
بــن ناصر الداود

- العضــو المنتدب 
في مجموعة ســيرا 

القابضة
- رئيــس مجلــس إدارة 

شركة مشــاريع الترفيه 
السعودية 

- رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة الرائدة للتمويل

- العضــو المنتــدب في 
شــركة القدية لالســتثمار

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية للشركات 

منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في دويتشــة 

بنك
-الرئيــس التنفيذي لشــركة 

مجموعــة ســيرا القابضة

 - بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- ماجســتير في العلوم 
السياســية والعالقات 

الدولية

- خبــرة تزيــد عــن 11 عاًمــا فــي الخدمات المصرفية اإلســتثمارية، شــغل 
خاللهــا العديــد من المناصــب التنفيذية 

- نائب رئيس المصرفية اإلســتثمارية للشــركات - منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك

- عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول( 
سابقًا

- عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة رؤى المدينــة القابضة.
- عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد مــن الشــركات البارزة مثل كريم.

- الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســيرا القابضة

* تولـــى مجلـــس اإلدارة الســـابق إدارة الشـــركة حتـــى انتهـــاء دورتــه فــي 28 مــارس 2021م. ويتكــون مجلــس اإلدارة الســـابق مـــن 9 أعضــاء هــم:
المهنــدس/ محمــد بــن صالــح الخليــل )رئيــس مجلــس اإلدارة( عضــو مســتقل  .1

األســتاذ/ أحمــد ســامر بــن محمــد حمــدي الزعيــم )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة( عضــو غيــر تنفيذي  .2
الدكتــور/ ســليمان بــن علــي الحضيــف )عضــو مجلــس إدارة( عضــو مســتقل  .3

األســتاذ/ ماجــد بــن عائــض النفيعــي )عضــو مجلــس إدارة( عضــو غيــر تنفيــذي  .4
األســتاذ/ مــازن بــن أحمــد الجبيــر )عضــو مجلــس إدارة( عضــو غيــر تنفيذي  .5

األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمــن العياضــي )عضــو مجلــس إدارة( عضــو مســتقل  .6
األســتاذ/ إبراهيــم بــن عبدالعزيــز الراشــد )عضــو مجلــس إدارة( عضــو مســتقل  .7

األســتاذ/ يزيــد بــن خالــد المهيــزع )عضــو مجلــس إدارة( عضــو مســتقل  .8
األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصــر الــداود )عضــو مجلــس إدارة/الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة( عضــو تنفيــذي  .9

أ.1 تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحو التالي:
الجــدول )9(: تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائه:

التصنيفالتصنيفالصفة الصفة االسماالسممم

مستقلرئيــس مجلس اإلدارةالمهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
غيــر تنفيذينائــب رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد حمدي الزعيم2
عضــو مجلس إدارةاألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي3

الرئيــس التنفيذي
تنفيذي

مستقل عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير4
غيــر تنفيذيعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد5
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع6
عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود7

العضــو المنتدب
تنفيذي

أ.2 اجتماعــات مجلــس اإلدارة
خصــص أعضــاء المجلــس وقتــًا كافيــًا لإلضطــالع بمســؤولياتهم والتحضيــر الجيــد الجتماعــات المجلــس ولجانــه وحرصهــم علــى حضورهــا، ولــم يســبق أن تقــدم 

أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقــد اجتماعــات طارئــة للمجلــس خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م ولــم يســبق أن اعتــرض أي عضــو 
مــن األعضــاء علــى جــدول أعمــال المجلــس وقراراتــه. وحــرص المجلــس علــى جدولــة جلســاته فــي مواعيــد محــددة والتحضيــر الدائــم الجتماعــات المجلــس قبــل 

الجلســات والتأكــد مــن التــزام جميــع أعضــاء المجلــس بحضــور االجتماعــات ومناقشــة كافــة بنــود األجنــدة المطروحــة فــي االجتمــاع وتدويــن نتائــج االجتمــاع فــي 
محضــر ينــاط بأميــن ســر المجلــس ومتابعــة تنفيــذ ماتضمنــه المحضــر مــع اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة، وحــرص المجلــس علــى متابعــة المهــام الموكلــة لــكل 
عضــو مــن أعضــاءه والتأكــد مــن تنفيذهــا وفقــًا لمــا قــرره المجلــس فــي اجتماعاتــه، ومتابعــة لجــان المجلــس واجتماعاتهــا الدوريــة والتأكــد مــن قيــام أعضائهــا 

بواجباتهــم ومســؤولياتهم وتنفيــذ مــا تضمنتــه محاضــر الجلســات. 

وفــي ســبيل تســهيل ســير العمــل، فقــد فــوض النظــام األساســي المجلــس اتخــاذ القــرارات بالتمريــر علــى أن تعــرض علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تالــي 
العتمادهــا بصــورة نهائيــة، وقــد صــدر خــالل العــام 2021م عــدد مــن القــرارات المتخــذة بالتمريــر بعــد التشــاور المســبق بشــأنها وتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة 

حســب نــص الفقــرة )4( مــن المــادة )18( مــن النظــام األساســي.

مجلــس اإلدارة والحوكمة
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الجــدول )10(: ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة لعــام 2021م والبالــغ مجموعهــا )6( اجتماعات:

االسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )66((

األولاألول
20212021//0303//2727

الثانيالثاني
20212021//0303//2929

الثالثالثالث
20212021//0404//1212

الرابعالرابع
20212021//0808//0202

الخامسالخامس
20212021//1212//1313

السادسالسادس
اإلجمالياإلجمالي2727//1212//20212021

نسبةنسبة
الحضورالحضور

6%100المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد حمدي 2

6%100الزعيم

الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف3
 لم يحضر

النتهاء عضويته
 لم يحضر

النتهاء عضويته
 لم يحضر

النتهاء عضويته
 لم يحضر

النتهاء عضويته
 لم يحضر

100%1النتهاء عضويته

6%100األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 4
6%100األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 5
األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي 6

 لم يحضر
النتهاء عضويته

 لم يحضر
النتهاء عضويته

 لم يحضر
النتهاء عضويته

 لم يحضر
النتهاء عضويته

 لم يحضر
100%1النتهاء عضويته

6%100األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد7
6%100األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 8
6%100األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود 9

 لــم يحضر  حضــر 

أ.3 أهــم قــرارات مجلــس اإلدارة اإلســتراتيجية خــال العام 2021م
الموافقــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2020م.  .1

الموافقــة علــى التقاريــر الماليــة األوليــة خــالل عــام 2021.  .2
الموافقــة علــى دمــج وحــدة خدمــة ســياحة وســفر األفــراد مــع وحــدة ســفر األعمــال تحــت وحدة اســتراتيجية واحدة.  .3

موافقــة المجلــس علــى الموازنــة المقترحــة لعــام 2022.  .4

أ.4 ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ألســهم المجموعــة
الجــدول)11(: األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة عنــد بدايــة ونهايــة العــام 2021 ونســبتها من إجمالي عدد أســهم المجموعة شــاملة 

أســهم عضويــة المجلس:

أســماء أعضاء مجلس اإلدارةأســماء أعضاء مجلس اإلدارةمم

األســهم المملوكةاألســهم المملوكة

عدد األســهم عند  عدد األســهم عند  
بدايــة العام بدايــة العام 20212021

النســبة إلى إجمالي النســبة إلى إجمالي 
األسهماألسهم

عدد األســهم في  عدد األســهم في  
نهايــة العام نهايــة العام 20212021

النســبة إلى إجمالي النســبة إلى إجمالي 
توضيحتوضيحاألسهماألسهم

ملكية شــخصية 0.28%0.28842,622%842,622المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد حمدي 2

الزعيم
ملكية شــخصية 4,083%0.00196,091%0.03

ملكية األســهم للشــركة الدولية الخليجية 1,056,616%0.351,056,616%0.35
للمقــاوالت والتــي يديرهــا ويملك فيها 

ملكية شــخصية 0.003%0.0039,800%9,800األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 3
ملكية شــخصية 0.0006%0.00061,866%1,866األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 4
ملكية شــخصية 0.0005%0.00051,400%1,400األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد5
ملكية شــخصية 0.0008%0.00082,332%2,332األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود 6
ممثــل للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية - - - - األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 7

التــي تملــك 16,066,999 ســهم تمثــل 5.36% من 
إجمالــي عدد أســهم المجموعة

 أ.  الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أداءه 
وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه وأداء أعضائــه 
ولجانــه وذلــك بنــاًء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة في سياســة 

وإجــراءات تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة 
التنفيذيــة المقترحــة مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات، حيــث راعــى 

المجلــس عنــد تحديدهــا عدالتهــا ومــدى تناســبها وانســجامها مــع نشــاط 
المجموعــة وإســتراتيجيتها وأهدافهــا ومــدى تفاعــل عضــو مجلــس اإلدارة 

وقدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، وقــد تضمنــت السياســة عدة 
عناصــر مــن أهمهــا اآلتي:

معاييــر قيــاس األداء لمجلــس اإلدارة ولجانــه أ 
1.  تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبالــغ ماليــة وبــدل حضــور عن 

الجلســات وبــدل انتقــال وفقــًا لمــا يحــدده مجلــس اإلدارة وتوصيــة لجنــة 
المكافــآت وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة أنظمة أو 

قــرارات أو تعليمــات أو ضوابــط أخــرى صــادرة مــن الجهــات المختصــة. 
ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة 

علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل الســنة 
الماليــة مــن مكافــآت ماليــة وبــدل حضــور عــن الجلســات وبــدل انتقال 

ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل التقريــر المذكــور علــى 
بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا 

قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية للمجموعــة ســبق أن 
وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للمجموعــة كمــا يشــتمل علــى بيــان بعــدد 
جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخر 

اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
2.  مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف 

المجموعــة وخطتهــا اإلســتراتيجية وانعكاســها علــى المواضيــع المطروحــة 
خــالل العام.

 3.  مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب تطبيقهــا 
فــي االجتماعات.

4.  مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليها مــن قبل مجلس 
اإلدارة.

5.  مــدى وجــود قنــوات اتصــال واضحــة ومفتوحــة أثنــاء اجتماعــات مجلس 
اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.

6.  مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــًا، وإشــعار مختصــر عن 
مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة كافيــة.

7.  مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة الميزانيــة الماليــة الســنوية، 
ومــدى مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة واإليــرادات 

والمؤشــرات الماليــة األخــرى لضمــان أن المجموعــة تعمــل ضمــن تحقيــق 
أهدافهــا المعتمــدة.

8.  مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء المجموعــة ومقارنــة البيانــات 
ذات العالقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة.

9.  مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي المجموعة 
علــى المــدى الطويل.

10.  مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي إعــداد 
السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة المجموعــة.

11.  دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد سياســة 
واضحــة ومفهومة.

12.  مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة فــي 
المجموعــة فــي حــال شــغرت تلــك المناصب.

ب معاييــر قيــاس األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجان
1.  تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات المجموعــة للتمكــن مــن اتخــاذ 

القــرارات بصــورة ســليمة. ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة واللجان 
لألمــور الفنية.

2.  قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهــم الخطــط طويلــة المدى. 
وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيــس مجلــس اإلدارة 

إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه واســتيعابه لقطاعــات المجموعــة 
والمجــال الــذي تعمــل فيه.

3.  مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن إســتراتيجية وتوجه 
المجموعــة متــى أصبــح ذلــك ضروريًا.

4.  مــدى موضوعيــة عضــو مجلــس اإلدارة فــي مواجهــة القــرارت الصعبــة. 
ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى إذا كانــت وجهة 

النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس اآلخرين.
5.  مــدى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى جمــع المعلومــات الالزمــة حتى 

يكــون علــى اطــالع كافــي فــي حــال تغيبــه عن حضــور االجتماع.
6.  مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان باتخــاذ المبــادرة عندمــا يكــون 

ذلــك مناســبًا للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالمجموعــة.
7.  مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضــاء المجلــس واللجــان 
اآلخريــن، ومــدى قدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، ومدى 

تحفظــه علــى ســرية المعلومــات التــي يتلقاهــا.
8.  مســتوى خبــرة كافيــة لتقييــم اإلســتراتيجيات والسياســات والتطــورات 

الســوقية وخصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة علــى 
المــدى الطويــل.

 ج  معاييــر قيــاس األداء لــإلدارة التنفيذيــة )الرئيــس التنفيــذي/
كبــار التنفيذييــن(

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض مراجعــة األهــداف 
اإلســتراتيجية واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع األهــداف الوظيفيــة 

المطلــوب إنجازهــا، وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا، وذلك بشــكل 
دوري وفقــًا لمــا هــو آت:

1.  التخطيــط اإلســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر إســتراتيجية طويلــة 
المــدى، ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي احتياجــات أصحاب 

األســهم والعمــالء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي المجموعــة، 
ويضمــن كذلــك تقدمــًا متناغمــًا ومناســبًا فــي توقيتــه نحــو تحقيــق 

األهــداف اإلســتراتيجية. كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة 
تنســجم مــع األهــداف اإلســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة 

منتظمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي/ مجلــس اإلدارة عــن التقــدم الــذي يتــم 
تحقيقــه نحــو المراحــل األساســية مــن الخطــة اإلســتراتيجية.

2.  القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن قيــم 
وأهــداف المجموعــة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــًا وأنهــا تجــد الدعــم 

العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل المجموعــة. كمــا أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة 
فــي المجموعــة تشــجع وتقــدر وتكافــيء القيــادة والتميــز واالبتــكار 

وكذلــك يضمــن المفاهيــم التــي ترتقــي باألعــراف األخالقيــة واالســتقامة 
الفرديــة والتعــاون الــذي يؤســس القيــم.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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وقــد حــدد المجلــس مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانه وفق اآلتي:

الجــدول )12(: مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانه:

المكافأةالمكافأةالبيانالبيانمم

المكافآت الســنوية
500 ألف ريال ســعودي رئيــس مجلــس اإلدارة 1
300 ألف ريال ســعوديأعضــاء مجلس اإلدارة2
50 ألف ريال ســعودياللجــان المنبثقــة مــن المجلــس بإســتثناء لجنة المراجعة3

150 الف ريال ســعوديعضــو لجنــة مــن خارج المجلس
بــدل حضــور اجتماعات المجلس ولجانــه المنبثقة

5 آالف ريال ســعوديبــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة 4
4 آالف ريال ســعودي بــدل حضــور اجتماعات اللجان5

-  تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة لــدورة المجلــس الحاليــة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 2021/03/29م حتــى تاريــخ 2024/03/28م بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت والمعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

-  تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 28 مـــارس 2018م لــدورة المجلــس الســابقة المنتهيــة بتاريــخ 28 مــارس 
2021م، كمــا تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 10 ينايــر 2021م وذلــك للــدورة الحاليــة المنتهيــة بتاريــخ 28 

مارس 2024م.
تم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقًا لألسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالمجموعة ووسائل تقييم األداء وفقًا لمعايير األداء المذكورة سابقًا.  -

أ.7 مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
1.  يوافــق مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات 

أنــواع المكافــآت التــي تمنــح لكبــار التنفيذييــن فــي المجموعــة - علــى 
ســبيل المثــال: المكافــآت الثابتــة، المكافــآت المرتبطــة بــاألداء، المكافــآت 
التشــجيعية بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة 

للشــركات المســاهمة.
2.  تكــون مكافــآت كبــار التنفيذييــن متوافقــة مــع أهــداف المجموعة 

اإلســتراتيجية ومتناســبة مــع نشــاط المجموعــة والمهــارات الالزمــة إلدارتها، 
مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل به المجموعــة وحجمها.

3.  تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة خطــط الحوافــز الخاصــة بكبــار 
التنفيذييــن بشــكل مســتمر ورفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.

4.  تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر الحالــة التنافســية المطلوبــة لجــذب 
واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن ذو الكفــاءة والحفــاظ علــى المســتوى 

العالــي مــن المهــارات التــي تحتــاج إليهــا المجموعــة.
5.  يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار 

التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج التــي توصــي بهــا لجنــة المكافــآت 
والترشــيحات.

بينمــا يتــم تحديــد مكافــآت موظفــي المجموعــة طبقــًا للمعاييــر التاليــة:
1.  يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف المجموعــة هو 

قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريخــه المهنــي بالمجموعــة طــوال خدمــة عملــه.
2.  بالنســبة لموظفــي المجموعــة التنفيذييــن الجــدد أو المعينيــن حديثــًا يتــم 

تحديــد رواتبهــم وفقــًا لسياســة المجموعــة المعتمــدة فــي التوظيــف 
وهيــكل المرتبــات المعتمــد وفقــًا للدرجــات الوظيفيــة.

3.  بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن 
المبيعــات فيتــم تحديدهــا وفقــًا للوائــح الحوافــز الداخليــة.

4.  يتــم تحديــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة بــاألداء مــن قبــل لجنــة المكافــآت 
والترشــيحات وذلــك طبقــًا لتوصيــات وتقاريــر الرئيــس التنفيــذي فــي ضــوء 

وســائل تقييــم األداء وفقــًا لمعاييــر األداء المذكــورة ســابقًا.
5.  بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج 

التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك تعديــل الرواتــب والمزايــا األخــرى مــن قبل 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

6.  يتــم تحديــد بعــض البــدالت كنســبة مــن الراتب األساســي كبدل الســكن 
بنســبة 25% مــن الراتــب األساســي وبــدل االنتقــال بنســبة 10% كحــد أقصى.

7.  يحصــل بعــض موظفــي المجموعــة بنــاًء على طبيعــة عملهم على مزايا عينية 
مثل توفير ســيارة وذلك طبقًا للشــروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة 

المجموعــة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديق على توفير ســيارة لموظفي 
المجموعــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي. وفــي حالة حصول أي من موظفي 

اإلدارة التنفيذية بالمجموعة على ســيارة ال يســتحق بدل االنتقال.
8.  بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف وذلك وفقًا 

لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة الموارد البشــرية.
9.  بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي المجموعــة غيــر الســعوديين 

وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة وطفليــن مــرة واحــدة فــي العام وذلك 
للموظفيــن المتعاقديــن مــع المجموعــة. 

10.  تحقيــق النتائــج الماليــة واألربــاح بالنســبة لــإلدارات والوحــدات اإلســتراتيجية.
11.  تحقيــق نتائــج برامــج التحــول اإلســتراتيجي.

12.  تحقيــق نتائــج اإلدارة الســنوية فــي األعمــال التشــغيلية المناطــة حســب 
مهــام اإلدارة المعنيــة.

13.  تقييــم اإلدارات لبعضهــا البعــض فيمــا يخــص المهــام المشــتركة ومســتوى 
التعاون.

14.  جــودة نتائــج اإلدارة المعنيــة.
15.  مــدى اإلســهام فــي تطويــر المجموعــة بشــكل عــام خــارج نطــاق مهــام 

ــة. اإلدارة المعني

3.  النتائــج الماليــة: يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهــداف أداء مالــي مناســب 
ســنوي وطويــل المــدى، كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة أنظمــة مالئمة 

لحمايــة أصــول المجموعــة وأن يؤكــد علــى التحكــم الفعــال علــى العمليــات.
4.  إدارة العمليــات: يضمــن أن تكــون للمجموعــة إدارة عاليــة المســتوى وفــي 
مســتوى مناســب مــن التكاليــف للقيــام باألعمــال اليوميــة للمجموعــة كمــا 

يشــجع تحســين مســتمر لجــودة وقيمــة وتنافســية منتجــات المجموعــة 
وأنظمــة أعمالهــا التجاريــة، وكذلــك يقــوم بتشــجيع ومكافــأة الحلــول 

اإلبداعيــة لألعمــال والتحديــات اإلداريــة التــي تواجههــا المجموعــة.
5.  تخطيــط وتطويــر اإلدارة وتعاقــب المــدراء: يقــوم بتطويــر وجذب 

مجموعــة مــن كبــار المــدراء والمحافظــة عليهــم وتحفيزهــم وضمــان 
فعاليتهــم ووحدتهــم، وكذلــك يضمــن أن برامــج تطويــر اإلدارة وخطــط 

تعاقــب المــدراء لديهــا المــوارد المطلوبــة والتوجهــات لظهــور قيــادة 
مســتقبلية للمجموعــة.

6.  المــوارد البشــرية: يضمــن اســتحداث برامــج فعالــة لتوظيــف وتدريــب 
ومكافــأة وإســتمرارية وتحفيــز الموظفيــن، وكذلــك يضمــن توفــر المــوارد 

البشــرية الالزمــة لتحقيــق أهــداف المجموعــة كمــا يقــوم بتأســيس 
ومراقبــة برامــج لالرتقــاء بتنــوع مــكان العمــل وأن يقــدم تقديــرًا مناســبًا 

إلنجــازات األفــراد والمجموعــات.
7.  التواصــل: يعمــل كناطــق رســمي رئيســي باســم المجموعــة ويتواصــل 
بفعاليــة مــع مالكــي األســهم، والمســتثمرين والموظفيــن والعمــالء 

والمورديــن، كمــا يقــوم بتمثيــل المجموعــة بطريقــة فعالــة فــي العالقــات 
التــي تخــص نشــاطات المجموعــة والجهــات الحكوميــة واألوســاط الماليــة.

8.  عاقــات مجلــس اإلدارة: يعمــل بصــورة لصيقــة مــع أعضــاء مجلس 
اإلدارة لضمــان علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بحالــة المجموعــة وأعمالهــا 

والمواضيــع الرئيســية ذات العالقــة بالمجموعــة، وعلمهــم بتقــدم 
المجموعــة نحــو تحقيــق الخطــة التشــغيلية والمراحــل األساســية لخطــة 

المجموعــة اإلســتراتيجية.

وذلــك فــي ضــوء قيــم مجموعــة ســيرا القابضــة على النحــو التالي:
بــث روح التعاون.  .1

العميــل أواًل.  .2
الفعاليــة فــي اتخــاذ القرار.  .3

التركيــز علــى القيمــة الفعليــة.  .4
زيــادة الكفــاءة فــي بيئــة العمــل وتعزيــز اإلحســاس بالمســؤولية.  .5

التفكيــر اإلســتراتيجي.  .6
القيــادة الفٌعالة.  .7

أ.6 مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الُمنبثقــة 
قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة 
التنفيذيــة حيــث أكــد المجلــس أن تكــون المكافــآت منســجمة مــع إســتراتيجية 

المجموعــة وأهدافهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمل فيه 
المجموعــة وخبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وايضــًا فــي ضوء 

القوانيــن واللوائــح الســائدة، وتنقســم سياســة المكافــآت إلــى ثالثــة أجزاء وهي:

أ مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة:
1.  تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور 
الجلســات أو بــدل مصروفــات ســفر أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن 

صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.
2.  فــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو 
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة 

ألــف ريــال ســنويًا، وذلــك وفقــًا لنظــام الشــركات والضوابــط التــي تضعهــا 
الجهــات المختصــة.

3.  يجب أن يشــتمل تقرير مجلس اإلدارة الســنوي إلى الجمعية العامة على 
بيان شــامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل الســنة المالية 

من مكافآت وبدل مصروفات ســفر وغير ذلك من المزايا، وأن يشــتمل 
كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضاء المجلــس بوصفهم عاملين أو إداريين 

أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشــارات )إن وجدت(، وأن 
يشــتمل أيضًا على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التي 

يحضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافــآت أعضــاء اللجــان وأمانــة المجلــس واللجان:
1.  يعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت اللجــان المنبثقــة عنــه - بإســتثناء لجنــة 

المراجعــة - وبــدل حضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنــاًء علــى توصيــة من 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

2.  تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة 
ســنوية وبــدل حضــور االجتماع.

3.  مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلس اإلدارة.

4.  يراعــى عنــد تشــكيل اللجــان عــدد العضويــة التــي يمكــن لعضــو مجلــس 
اإلدارة أن يشــغله، بحيــث ال يتجــاوز إجمالــي مــا يتقاضــاه العضــو مــن 

مكافــآت عــن عضويتــه فــي المجلــس واللجــان الحــد األعلــى المنصوص 
عليــه فــي نظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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أ.9 عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخرى
الجــدول )14(: عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخــرى وفقــًا لإلقــرارات المقدمة خالل عام 2021م:

اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيان القانونيالكيان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

المهنــدس/ محمد 1
بــن صالح الخليل

شــركة ذاخر لإلستثمار شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةشــركة اللجيــن القابضة
والتطويــر العقاري

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة تطويــر التعليم شركة ذات مسئولية محدودةداخل المملكةشركة كانولي للصناعات الغذائية
القابضة

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة منافع القابضةشركة مساهمة خاصةخارج المملكةسمنترا
مقفلة

شــركة كرام للتطوير شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة أكوان العقارية 
واالستثمار 

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

الشــركة الدولية شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة تطوير المباني
لألعمــال البيئية 

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة فاد الدولية لإلســتثمار 
والتطوير

شــركة عقار الشرق شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
األوسط 

شــركة ذات مسؤولية خــارج المملكة 
محدودة

شــركة عنوان المكان لإلســتثمار 
والتطويــر العقاري

شــركة بلــدا للمجمعات شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
التجاريــة المتخصصة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

الشركة الوطنية للصناعات 
البتروكيماوية )ناتبت ( 

شــركة أطباء النخبة شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة
الطبية

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة أركان الصلــب لصناعة 
الحديد

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة عنيزة اإلســتثمارية
–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة عنيزة الوقفية

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة التحالف العقاري
شــركة الوديان العقارية 

السعودية
–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة رؤى المدينــة القابضة
–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة المقــر للتطويــر والتنمية

األســتاذ/ أحمد سامر 2
بــن محمد حمدي 

الزعيم

شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة كابالت الرياض شركة مساهمة مدرجةداخل المملكةالراجحــي للتأميــن التعاوني
مقفلة

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعــة المعــادن والكابالت 

والبالستيك

الشــركة السعودية شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة
الحديثــة لصناعة 

األسالك والكابالت 
المتخصصة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة مجموعــة كابالت الرياض

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعــة الكابــالت الهاتفية

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة

الشركة السعودية الحديثة 
للكابالت المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشــركة الدوليــة الخليجية 
للمقــاوالت واإلســتثمار العقاري 

المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة الدولية لتجارة 
السيراميك

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشركة الدولية الخليجية 
لتجهيزات المنزل

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة تقنيــات اإلنارة المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة الكــروان الفضي للتجارة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة ينابيــع الخليج للمياه

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة الموحــدة الطبيعية

شــركة الحلول الذكية للوســاطة 
التجارية

–––شركة ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

أ.8 مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة 
الجــدول )13(: مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل العام 2021م:

عضــو المجلسعضــو المجلس

المكافــآت المتغيرةالمكافــآت المتغيرةالمكافــآت الثابتةالمكافــآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المســتقلين 
3,500,000 - - - - - - -3,000,0003,500,000* - -400,00030,00050,00020,000المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليلالمهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل

221,000 -  -  -  -  -  -  - 221,000 -  -  - 75,0005,000125,00016,000الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيفالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف11
األســتاذ/ عبدالله بــن عبدالرحمن األســتاذ/ عبدالله بــن عبدالرحمن 

العياضيالعياضي11
75,0005,000212,50044,000 -  -  - 336,500 -  -  -  -  -  -  - 336,500

342,500 -  -  -  -  -  -  - 342,500 -  -  - -300,00030,00012,500األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 33
464,125 -  -  -  -  -  -  - 464,125 -  -  - 300,00030,000143,12536,000األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزعاألســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع22

ثانيــًا: األعضاء غيــر التنفيذيين
األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد 

حمــدي الزعيمحمــدي الزعيم
300,00030,000100,00044,000 -  -  - 474,000 -  -  -  -  -  -  - 474,000

486,000 -  -  -  -  -  -  - 486,000 -  -  - 300,00030,000100,00056,000األســتاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشــداألســتاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشــد
ثالثــًا: األعضــاء التنفيذيين

2,424,000 -  - - - - - -2,424,000 -2,000,000 -300,00030,00050,00044,000األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعياألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي
1,220,000 -  - - - - - -800,0001,220,000 - -300,00030,00050,00040,000األســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداوداألســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداود

9,468,125 -  - - - - - -2,000,0003,800,0009,468,125 -2,350,000220,000843,125300,00المجموع الكلي

)1( انتهــت عضويتــه فــي المجلــس بنهايــة دورة المجلــس بتاريــخ 2021/03/28م.
)2( تــم احتســاب مكافــآت العضــو/ يزيــد المهيــزع فــي لجنــة المراجعــة ابتــداء مــن تاريــخ تعيينــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة وذلــك فــي 2021/05/25م.

)3( انتهــت عضويتــه فــي اللجنــة التنفيذيــة بنهايــة دورة المجلــس بتاريــخ 2021/03/28م.
* مكافــأة اســتثنائية لرئيــس المجلــس نظيــر الجهــود التــي قدمهــا لدعــم مســيرة المجموعــة ونمــو أعمالهــا بشــكل متــوازن فــي ظــل الظــروف االســتثنائية.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيان القانونيالكيان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

األســتاذ/ ماجد بن 3
عائــض النفيعي

شركة مواســم للسياحة 
وخدمــات المعتمرين

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شــركة مواســم التطوير لإلستثمار 
والتطويــر العقاري

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مواسم الرياضية
–––شركة ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةشــركة تكامــل الدولية المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــيراتون مكة
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مدد البركــة الفندقية 

شــركة "كريزما" الشــرق للتجارة 
المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

مجموعة مواســم لإلســتثمار 
الســياحي المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

الشــركة الســعودية لسياحة 
المؤتمــرات والحوافز

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة بيج للديكور
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة مواسم العصرية المحدودة

شــركة دارات العصريــة للتطوير 
العقاري

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شــركة نقلــة لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي المســموع

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة عطالت سيرا ترافل جروب
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة الموسم للســفر والسياحة 

شــركة المكتب الوطني للســفر 
والسياحة 

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة وكالــة إيــالء للنقل الجوي 
–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة لومي للتأجير 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ســيرا للضيافة 

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةوكالة فيفا للســفر والســياحة 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مثمرة لإلســتثمار العقاري 
–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة المسافر للســفر والسياحة 

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة اكتشف السعودية 
شــركة ســاحة األرض لإلستثمار 

والتطويــر العقاري 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة داخل المملكةشــركة أروما السعودية 
مختلطة 

–––

شــركة واجهه الريــاض لتنظيم 
المعــارض والمؤتمرات 

–––محدود برأس مال خليجي داخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة ســيرا الفندقية 
شــركة وجبة أســرتي للوجبات 

الجاهزة 
–––مساهمة داخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة أســاس القفزة الرياض 
شــركة أنظمة الدفاع 

للمســتلزمات العسكرية 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة شاما الخير 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مزون للتسويق 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة اعتدال الضيافة 

شــركة وابتدائية المدارس 
اإلنجليزيــة العالمية 

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مواسم للتمور 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة ريتــال للتطوير العمراني 

اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيان القانونيالكيان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

األســتاذ/ مازن بن 4
أحمــد الجبير

الشــركة الســعودية للصناعات 
العسكرية 

شــركة الوطنيــة لتصنيع شركة مساهمة  مقفلة داخل المملكة
وســبك المعادن 

)معدنية(

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مدرجة

الشــركة الوطنيــة للرعاية شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةصنــدوق جدا الصناديق
الطبيــة )رعاية(

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مدرجة

شــركة ماكسيس بيرهارد 
)ماليزيا(

شــركة البحر المتوسط شركة مساهمة مقفلةخارج المملكة
الســعودية لإلستثمار 

)سعودي ميد(

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

شــركة محمد إبراهيم الســبيعي 
وأوالده لإلســتثمار

شــركة مساهمة خــارج المملكةكابيتــال بنكشركة مساهمة مقفلةداخل المملكة
مدرجة

ســابك لإلســتثمار وتنمية 
المحتــوى المحلي

شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة دراية الماليةشركة مساهمة مقفلةداخل المملكة
مقفلة

شــركة مساهمة داخــل المملكةبوان–داخل المملكةشــركة أبتك العربية الســعودية
مدرجة

شــركة العوجان للخدمات 
الصناعيــة والتوريدات

شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة لفانا القابضة––
مقفلة

شــركة مساهمة داخــل المملكةنورثن ترســت السعوديةشركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة ســليمان الراجحي القابضة
مقفلة

شــركة تقنيــة المعلومات 
السعودية 

شركة كريم شركة مساهمة مقفلة داخل المملكة
انكوربوريشن

مســاهمة مقفلةخــارج المملكة

شــركة ماكسيس لالتصاالت 
بيرهاد 

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة مطارات الرياضشركة مساهمة مقفلةخارج المملكة
محدودة

المؤسســة العامة –––
للتقاعد

مؤسســة حكوميةداخــل المملكة

شــركة االسثمارات –––
الرائدة

شــركة االسثمارات داخــل المملكة
الرائدة

–داخــل المملكةشــركة المهباج الشــامية–––
الشــركة الوطنية –––

للتنميــة الزراعيــة )نادك (
شــركة مساهمة داخــل المملكة

مدرجة 
شــركة مساهمة داخــل المملكةديار الخزامى–––

مقفلة

األســتاذ/ إبراهيم بن 5
عبدالعزيز الراشــد

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة سليب هايشركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة مشــاريع الترفيه
محدودة

 شــركة غراس الخيرات
والشــركات التابعة لها

شــركة نبــر للتنمية شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة
العقارية

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة الرائدة للتمويل

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشــركة مواكبة لإلســتثمار

األســتاذ/ يزيد بن 6
خالــد المهيزع

––––––

 األســتاذ/ عبدالله 7
بــن ناصر الداود

شــركة ذاخر لإلستثمار شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةمشــاريع الترفيه الســعودية
والتطويــر العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

شــركة مثمرة لإلســتثمار شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة الرائدة للتمويل
العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

MBC شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة هناي للتجارةشركة مساهمة مقفلةخارج المملكةمجموعة
مقفلة

شــركة السوق المالية شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة المسافر
الســعودية )تداول(

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

شــركة رؤى المدينة شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة الًعال للتطوير
القابضة

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مقفلة

–––مجلس حكوميداخل المملكةمجلــس التجــارة اإللكترونية

–––شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةشــركة إدارة الفنادق

–––شركة مساهمة مقفلةخارج المملكةكريم انكوربوريشــن

اللجنــة العليــا للنقــل والخدمات 
اللوجستية 

لجنة تابعة لمجلس الشؤون داخل المملكة
االقتصادية والتنمية بأمر 

سامي 

–––

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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ب. لجــان المجلس
1. اللجان 

شــكل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 29 مــارس 2021م لجانــه المنبثقــة التزامــًا منــه بالنظــام األساســي للمجموعــة ولوائــح الحوكمــة واإلدارة 
المثلــى وذلــك علــى النحــو التالي:

أ. اللجنــة التنفيذيــة
الجــدول )15(: رئيــس وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة وذلــك علــى النحول التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

 المهنــدس/ محمد 1
بــن صالح الخليل

- رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
ســيرا القابضة

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
اللجيــن القابضة

- عضــو مجلــس إدارة غرفة 
الريــاض وعــدد من اللجان 

فــي غرفــة الرياض ومجلس 
الغرف

- بكالوريــوس هندســة بمرتبة 
الشرف

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــاالت اإلســتثمار 
والعقــارات والســفر والســياحة والبتروكيماويــات 

والقطــاع الصناعــي. وشــغل عــدة مناصــب كرئيــس 
لمجلــس اإلدارة أو عضــًوا فــي مجلــس إدارة العديــد 

مــن شــركات الســياحة والســفر، والبتروكيماويــات 
والعقارات.

األســتاذ/ إبراهيم بن 2
عبدالعزيز الراشــد

- المدير اإلقليمي - شــركة 
كوليــرز العالمية 

- مستشــار في عدد من 
الشركات

- بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن
- الزمالــة الثانويــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقات 
الشــخصية في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" – 

العمليات الســعودية حيث كان أحد مؤسســيها
- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن 15 عاًما في 
العديــد مــن المجــاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" 

في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ" 
– الرياض

األســتاذ/ ماجد بن 3
عائــض النفيعي

الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة

- نائب رئيس قســم 
اإليرادات - شــركة مكة 

لإلنشــاء والتعمير

- بكالوريوس محاســبة
- دبلــوم متقــدم في إدارة 

الفنادق

- شــغل منصب مدير أبراج هيلتون مكة من عام 
1999 إلــى عام 2004. 

- عضويته في إدارة مجالس عدد من الشــركات 
العاملة في مجال الســياحة والخدمات الفندقية.

األســتاذ/ عبدالله بن 4
ناصر الداود

- العضــو المنتــدب في 
مجموعــة ســيرا القابضة

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
مشــاريع الترفيه الســعودية 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
الرائــدة للتمويل

- العضــو المنتــدب في شــركة 
القدية لالســتثمار

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية للشركات 

منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في 

دويتشــه بنك

- بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- خبــرة تزيــد عــن 11 عاًمــا في الخدمــات المصرفية 
اإلســتثمارية، شــغل خاللها العديد من المناصب 

التنفيذية 

ب. لجنــة المكافآت والترشــيحات
الجــدول )16(: رئيــس واعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلك علــى النحو التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

الدكتور/ ســليمان بن 1
علــي الحضيف

- نائــب رئيــس مجموعة 
اإلســتراتيجية وتميز 

األعمــال - مصــرف اإلنماء

 - المديــر التنفيــذي 
للموارد البشــرية 

والتطويــر - مصرف 
الراجحي

- الرئيــس التنفيذي 
لشــركة عالم النخبة 

لالستشــارات اإلدارية 
والتنظيمية

- بكالوريــوس إدارة
- ماجســتير عالقات دولية

- ماجســتير إدارة
- دكتــوراه إدارة أعمال

- أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في المملكة 
العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من خبرته التي تمتد 
ألكثر من 30 عاًما في مجال الحوكمة المؤسسية والتنفيذية 

التي تتضمن – من بين أمور أخرى – النماذج والعمليات 
التنافسية ألعمال الموارد البشرية، واالتصال المؤسسي، 

وإدارة وإعادة هندسة التغيير، والتعاون في تطوير األعمال، 
والتخطيط والتصميم اإلستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير 

التنظيمي، والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، 
واختيار أبرز المواهب اإلدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، 

واستشارات المشاريع. وعالوًة على ذلك، فقد تولى عملية 
وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية

 األســتاذ/ يزيد بن 2
خالــد المهيزع

مستشــار للعضــو المنتدب 
- شــركة القدية لالســتثمار 

مدير عام مســاعد 
و مدير االســواق 

الدولية - شــركة حصانة 
االستثمارية

- ماجســتير إدارة مالية 
- بكالوريــوس إدارة ماليــة

- ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
- شــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم األســواق 

الدولية في شــركة حصانة اإلســتثمارية منذ عام 2014. 
- عمل كمحلل إســتثمارات بقســم إدارة المحافظ في 

المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكــة العربية 
الســعودية من عام 2007 إلى عام 2014.

األســتاذ/ إبراهيم بن 3
عبدالعزيز الراشــد

- المديــر اإلقليمــي - 
شــركة كوليــرز العالمية 

- مستشــار في عدد 
من الشركات

بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

- الزمالــة الثانويــة للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقات 
الشــخصية من الدرجة األولى في شــركة "كوليرز 

إنترناشــونال" – العمليات الســعودية حيث كان أحد 
مؤسسيها.

- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن 15 عاًمــا في العديد 
من المجاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" في قســم 

التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ" – الرياض

ت. لجنــة المراجعة
الجــدول )17(: رئيــس وأعضــاء لجنــة المراجعــة وذلك علــى النحو التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ عبدالله بن 1
عبدالرحمــن العياضي 

- مدير عام الشؤون القانونية 
في مؤسسة محمد بن سلمان 

)مسك( الخيرية

- مستشــار قانوني في عدد 
من الشركات

- عضــًوا فــي الفريق 
التنفيــذي لواحدة من أشــهر 

الشــركات في المملكة –
)مجموعــة الفيصليــة( نائب 
الرئيــس التنفيــذي المكلف 

لدى مؤسســة الملك 
عبداللــه العالميــة لألعمال 

اإلنسانية

- درجــة البكالوريــوس في 
القانون 

- ماجســتير في القانون 
التجــاري الدولي

- مستشــار قانوني في عدد من الشــركات
- خبــرة ألكثــر مــن 20 عاًمــا فــي كاًل من المجاالت 

القانونيــة واإلداريــة في مؤسســات مرموقة.
- يعــد عضــوًا رئيســًيا فــي المفاوضــات في واحدة من 

أســرع الشــركات نموًا في منطقة  )اكوا( الخليج.

األســتاذ/أحمد سامر 2
بــن محمد حمدي 

الزعيم

- نائــب رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة ســيرا القابضة.

- شــريك ورئيــس مجلــس المديرين 
- الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة 

واإلســتثمار العقاري.
- رئيس مجلس إدارة الشــركة 

الســعودية الحديثــة لصناعة 
المعــادن والكابالت والبالســتيك

- عضــو لجنــة بالغرفة 
التجاريــة الصناعيــة بالرياض 

ومجلس الغرف الســعودية

- بكالوريــوس إقتصاد
- بكالوريــوس إدارة أعمــال

- عضويــة مجالــس إدارة فــي عدد من الشــركات 
واللجــان المنبثقــة منهــا والشــركات التابعة بها.

- عضويــة اللجــان فــي الغرفــة التجاريــة الصناعية بالرياض 
ومجلس الغرف الســعودية.

الدكتــور/ صالح بن 3
حمد الشــنيفي 

أســتاذ مشــارك - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك ســعود

أســتاذ مســاعد - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك 

سعود

دكتــوراه إدارة األعمال 
تخصــص محاســبة - جامعة 

فلوريــدا أتالنتك

عضويــة لجنــة المراجعــة في شــركات متعددة وعضوية 
مجلس اإلدارة بالهيئة الســعودية للمحاســبين 

القانونيين

األســتاذ/ يزيد بن 4
خالــد المهيزع

مستشــار للعضــو المنتدب - 
شــركة القدية لالســتثمار 

مدير عام مساعد و مدير 
االسواق الدولية - شركة 

حصانة االستثمارية

- ماجســتير إدارة مالية.
- بكالوريــوس إدارة ماليــة.

- ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
- شــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم 

األســواق الدولية في شــركة حصانة اإلســتثمارية منذ 
عام 2014.

- عمل كمحلل إســتثمارات بقســم إدارة المحافظ في 
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكة 

العربيــة الســعودية مــن عــام 2007 إلى عام 2014.

األســتاذ/ عبدالله بن 5
صايــل العنزي

رئيــس إدارة المراجعــة الداخلية 
لمجموعــة االتصاالت الســعودية

مدير عام مراجعة الُشبه 
وأنظمة المعلومات – 

شركة االتصاالت السعودية

ماجســتير إدارة األعمال – 
جامعــة الملــك فهد للبترول 

والمعادن

تولــى عــدة مناصــب في مجالي المراجعة والمحاســبة 
فــي مجموعــة ســامبا الماليــة ومجموعة االتصاالت 

السعودية
تولــى منصــب عضويــة لجنة المراجعة بشــركة ســيرا حتى 
تاريــخ 29 مــارس 2021م كمــا هــو موضح بســجل الحضور 

جــدول رقم )20( 

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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2. مهــام اللجــان وحضــور االجتماعات
أ. اللجنــة التنفيذية

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد أربعــة أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم )18( مــن هــذا التقريــر وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2021 
عشــرة اجتماعــات.

ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلي:
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع أهــداف المجموعــة الماليــة واإلســتراتيجية وإقرارهــا.  •

التوصيــة بإقــرار الموازنــة الســنوية للمجموعــة.  •
•  اعتمــاد الدخــول فــي العقــود والمناقصــات والمزايــدات وترســية العطــاءات فــي أعمــال التوريــد واإلنشــاءات والعقــود التشــغيلية والمقــاوالت حســب 

الصالحيــة الممنوحــة لهــم للمبالــغ التــي ال تتجــاوز 50 مليــون ريــال للعقــد الواحــد.
•  اعتمــاد الدخــول فــي المشــاريع اإلســتثمارية والشــراكات الجديــدة أو المشــاريع التــي تســتهدف تنميــة وتطويــر النشــاطات الحاليــة للمجموعــة حســب 

الصالحيــات الممنوحــة لهــم للمبالــغ التــي ال تتجــاوز 500 مليــون ريــال ســعودي.

الجــدول )18(: أســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة:

الصفةالصفةاالسماالسممم

 نسبة نسبةعــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )1010((
الحضورالحضور 20212021//0404//040420212021//0404//212120212021//0505//191920212021//0707//111120212021//0808//010120212021//0808//121220212021//0909//212120212021//1111//080820212021//1212//080820212021//1212//2727

المهنــدس/ محمد 1
بــن صالح الخليل 

رئيــس اللجنة 
%100

األســتاذ/ ماجد بن 2
عائــض النفيعي

عضــو اللجنة/
%100الرئيــس التنفيذي

األســتاذ/ إبراهيم بن 3
عبدالعزيز الراشــد

عضــو اللجنة 
%100

 األســتاذ/ عبدالله 4
بــن ناصر الداود

عضــو اللجنة/ 
%100العضــو المنتدب

 لــم يحضر  حضــر 

ب لجنــة المكافآت والترشــيحات
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد 3 أعضــاء، اثنيــن مــن األعضــاء مــن داخــل المجلــس وعضــو مــن خــارج المجلــس حســب البيــان الموضــح فــي الجدول 

رقــم )19( مــن هــذا التقريــر، وعقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــالل العــام 2021م وقــد أصــدرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عــدد مــن القــرارات عــن طريــق تمريرها 
علــى األعضــاء. وتــؤدي اللجنــة دورهــا وصالحياتهــا مــن خــالل الئحتــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة، ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلــي:

•  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة 
بالشــرف واألمانة.

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

•  مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات بشــأن التغييــرات التــي يمكــن إجرائهــا وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي المجلــس 
واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة المجموعــة.

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

وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مــع مراعــاة عنــد وضع تلك السياســات اســتخدام معايير ترتبط باألداء.  •

الجــدول )19(: أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة:

الصفةالصفةاالسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )33((

نســبة الحضورنســبة الحضور 20212021//0101//212120212021//0606//242420212021//1212//212120212021//1212//2626

%100رئيــس اللجنةاألســتاذ/ ابراهيم بن عبدالعزيز الراشــد1

عضــو اللجنةاألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 2


لم يحضر النتهاء 
عضويته

لم يحضر النتهاء 
عضويته

لم يحضر النتهاء 
100%عضويته

%100عضــو اللجنةالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف3

%100لــم تبدأ عضويتهعضــو اللجنةاألســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع4

 لــم يحضر  حضــر 

ج لجنــة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد 4 أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم 20 مــن هــذا التقريــر، عضويــن مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين مــن خــارج 
المجلــس همــا الدكتور/صالــح الشــنيفي مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبية واألســتاذ/عبدالله العنــزي مختــص بالمراجعــة الداخليــة ومخاطــر تقنيــة المعلومــات 

وذلــك حتــى تاريــخ نهايــة الــدورة الســابقة فــي 29 مــارس 2021م . 

مــع بدايــة الــدورة الجديــدة فــي تاريــخ 29 مــارس 2021م  تــم تعييــن عــدد 4 أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم 20 مــن هــذا التقريــر، عضويــن من 
مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين مــن خــارج المجلــس همــا الدكتور/صالــح الشــنيفي مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبية واألســتاذ/عبدالله العياضــي مختــص 

بالشــؤون القانونيــة و تعييــن األســتاذ يزيــد بــن خالــد المهيــزع عضــو لجنــة المراجعــة ، وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام 2021م عــدد 11 اجتماعــات، وتــؤدي اللجنــة 
مهامهــا مــن خــالل صالحياتهــا المعتمــدة فــي الئحــة لجنــة المراجعــة المجــازة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمجموعــة المنعقــدة بتاريــخ 25مايــو 2021م. ومــن 

أبــرز مهــام عمــل لجنــة المراجعــة مــا يلي:

1. القوائــم الماليــة األولية والســنوية
دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي حولهــا والتوصية بشــأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشــفافيتها.  •

•  إبــداء الــرأي الفنــي فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التي تتيح للمســاهمين والمســتثمرين 
تقييــم المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا ونموذج عملها واســتراتيجيتها.

دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ومراقب الحســابات.  •
البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام أو مراجع الحســابات الخارجي.  •

التحقــق مــن صحــة التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الواردة فــي التقارير المالية.  •
دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.  •

2. المراجعــة الداخلية
•  الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة، مــن أجــل التحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام 

المنوطــة بها.
دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا.  •

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والمالية.  •
تفعيــل آليــة سياســة اإلبــالغ للعامليــن بهــدف تقديــم مالحظاتهــم بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية.  •

اعتمــاد الئحــة عمــل المراجعــة والسياســات واإلجراءات.  •
اعتمــاد الخطــة الســنوية للمراجعــة الداخليــة المقترحــة مــن رئيــس المراجعــة الداخليــة.  •

التحقــق مــن اســتقالل إدارة المراجعــة الداخليــة، ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، بمــا يتناســب مــع المعاييــر ذات العالقــة.   •
مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.  •

3. المراجعــة الخارجية
مراجعــة خطــة عمــل مراجــع الحســابات وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة خارج نطــاق أعمال المراجعة، وإبــداء مرئياتها حيال ذلك.  •

التحقــق مــن مــدى اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، مع األخــذ في االعتبار القواعــد والمعايير ذات الصلة.  •
دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا ُاتخــذ بشــأنها.  •

4. مراجعــة االلتزام
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقترحــة مــع األطــراف ذات العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.  •

التحقــق مــن االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة.  •
رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التي يتعيــن اتخاذها.  •

الجــدول )20( أســماء أعضــاء لجنــة المراجعــة ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة:

الصفةالصفةاالسماالسممم

 نسبة نسبةعــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )1111((
الحضورالحضور 2021\2\22021\2\22021\3\252021\3\252021\4\32021\4\32021\4\262021\4\262021\5\62021\5\62021\7\232021\7\232021\8\162021\8\162021\10\202021\10\202021\11\42021\11\42021\11\92021\11\92021\12\72021\12\7

األســتاذ/ عبدالله بن 1
عبدالرحمــن العياضي

رئيس 
%100اللجنة

األســتاذ/ أحمد ســامر بن 2
محمــد حمدي الزعيم

عضو 
%100اللجنة

 د/صالــح بن حمد 3
الشنيفي

عضو 
%100اللجنة

 األســتاذ/ عبدالله بن 4
صايــل العنزي

عضو 
اللجنة

 لــم يحضــر النتهــاء عضويتــه بنهاية دورة المجلس 
100%بتاريخ 2021/03/28م

 األســتاذ/ يزيد بن 5
خالــد المهيزع

عضو 
اللجنة

 لــم تبــدأ عضويتــه، تــم تعيينه من قبــل الجمعية 
%100العامــة في 2021/05/25م

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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5. نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخليــة
5.1 الهيــكل التنظيمــي ونطــاق العمل

يلتزم مجلس إدارة مجموعة "سيرا" في أن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة إحدى اآلليات الهامة، لضبط وتحسين ومراقبة األداء على مستوى المجموعة 
ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالمجموعة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية "خط الدفاع الثالث" بالمجموعة، بمعنى أن دور 
إدارة المراجعة الداخلية ال يلغي مسؤوليات كبار التنفيذيين لوحدات األعمال اإلستراتيجية ولوحدات الخدمات المركزية المشتركة حيال واجباتهم الوظيفية؛ نظرا 

ألنهم يمثلون "الخطوط األولى للدفاع" في المجموعة بالنسبة للحد من المخاطر والتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية المعتمدة من مجلس اإلدارة.

ينة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها َتتبع إداريًا للرئيس التنفيذي  ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفيًا وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة المعَّ
 ،)IIA(للمجموعة، وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين

والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ األساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، واإلرشادات 
التطبيقية والتكميلية وغيرها من العناصر.

تنتهج إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة سيرا أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجاالت واألنشطة التي قد ُتشكل خطرًا أكبر 
على أداء المجموعة إن وجدت.

وبناء على ما تم ذكره سابقًا، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية هي تعزيز وحماية القيمة التنظيمية، من خالل التأكيد والمشورة الموضوعية المستقلة، 
والمستندة على المخاطر ألصحاب المصلحة.

وفيما يلي ملخص أبرز أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2021م:

5.2 المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخلية
قامت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على عدة مهام، والتي تعتبر من صميم اختصاصها وفقا للمعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، تماشيا مع 

ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد، حيث ساهمت بعضها في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق األهداف المرجوة منها، وهي كما يلي:

•  تنفيــذ خطــة المراجعــة التشــغيلية لعــام 2021م بنســبة إنجــاز 100%، والتــي اشــتملت علــى مــا يقــارب 24 عمليــة مراجعــة تأكيديــة رئيســية وأعمــال استشــارية تــم 
تنفيذهــا بنــاء علــى طلــب اإلدارة ولجنــة لمراجعــة، حيــث تــم خـــالل هـــذه المهــام مراجعــة العمليــات واألنشــطة التــي تــم تصنيفهــا سابقـــا وفقــًا لتقييــم المخاطر 

بالمجموعــة، للتحقــق مــن كفــاءة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة المفروضــة علــى تلــك العمليــات واألنشــطة والحــد مــن المخاطــر التــي تواجهها.
•  تنفيــذ متابعــة إجــراء عمليــات المتابعــة مــع رؤســاء الوحــدات اإلســتراتيجية ورؤســاء اإلدارات المركزيــة لجميــع النتائــج التــي وردت فــي تقاريــر المراجعــة الداخلية 

لســنة 2021م ومــا قبلهــا، بمــا يتفــق مــع توصيــات إدارة المراجعــة الداخليــة، لضمــان تنفيــذ تلــك اإلجــراءات التصحيحيــة المقترحــة فــي الوقــت المناســب وتم 
تنفيــذ 85% مــن توصيــات تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة.

•  تحديــث شــامل لتقييــم المخاطــر خــالل عــام 2021م لجميــع اإلدارات داخــل مجموعــة ســيرا وفقــًا لتحديــات )كوفيــد19(، وتحديــث خطــة المراجعــة الداخلية 
التشــغيلية وخطــة المراجعــة الداخليــة اإلســتراتيجية للعــام 2022، وقــد تــم خــالل عمليــة التحديــث مناقشــة أصحــاب المصالــح الرئيســيين مثــل لجنــة المراجعــة 

ورؤســاء اإلدارات التشــغيلية واإلدارة العليــا وعكــس األمــور الهامــة بنــاء علــى تلــك المناقشــات فــي خطــة المراجعــة التشــغيلية. 
•  المشــاركة فــي أعمــال التحقيقــات ومتابعــة القضايــا المســتلمة بالمخالفــات بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة ودراســة نتائــج التحقيقــات وأســبابها بغــرض 

تعزيــز الضوابــط الرقابية. 
•  يتــم اعــداد تقييــم داخلــي خــالل عــام 2021م لتقييــم جــودة المراجعــة الداخليــة؛ وذلــك لقيــاس مــدى التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باإلطــار المهني الدولي 

لممارســة أعمــال المراجعــة الداخليــة أثنــاء تنفيذهــا مهامهــا، وأظهــرت نتيجــة التقييــم المنهجــي التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باالطــار المهنــي الدولــي 
لممارســة أعمــال المراجعــة الداخلية.

•  يتــم االســتمرار فــي هيكلــة المــوارد البشــرية إلدارة المراجعــة الداخليــة وفقــا لإلطــار االسترشــادي لكفــاءات المراجعــة الداخليــة، والصــادر مــن معهــد المراجعين 
الداخلييــن، وذلــك عــن طريــق دعــم إدارة المراجعــة الداخليــة، وتعييــن عــدد مــن المراجعيــن الداخلييــن الجــدد ذوي الكفــاءة والخبــرة المهنيــة؛ لتغطيــة معظم 

األعمــال والمجــاالت الخاضعــة للمراجعــة بمــا فــي ذلــك التحــول الرقمــي للمجموعة.
•  تعتمــد إدارة المراجعــة الداخليــة علــى برامــج التقنيــة اآلليــة الحديثــة الخاصــة بمجــال المراجعــة الداخليــة، عــن طريــق تطبيقهــا لبرنامــج الـــ )Teammate(، والــذي 

ســاعد إدارة المراجعــة الداخليــة علــى تغييــر توثيــق أعمــال المراجعــة مــن خــالل محتــوى إلكتروني. 
•  قــام فريــق المراجعــة الداخليــة بحضــور مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المرئيــة والنــدوات المرئيــة المتخصصــة فــي مجــال المراجعــة الداخليــة خالل عام 2021م، 

وذلــك لتحديــث واطــالع فريــق عمــل المراجعــة الداخليــة عــن التطــورات العلميــة والعمليــة فــي مجال المراجعــة الداخلية.
•  تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــر ربــع ســنوى إلــى لجنــة المراجعــة والــذى يتضمــن نتائــج أداء وأنشــطة المراجعــة الداخليــة فــي المجموعــة وفقًا لمؤشــرات 

األداء المعتمــدة ويتــم مناقشــتها ضمــن اجتماعــات لجنــة المراجعــة مــع رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة بالمجموعــة.

5.3 القوائــم والتقاريــر الماليــة األولية والســنوية
•  تولــي إدارة المراجعــة الداخليــة اهتمامــا بالقوائــم والتقاريــر الماليــة األوليــة والســنوية لمجموعــة ســيرا، ولذلــك فقــد حرصــت علــى تخصيــص عدد ســاعات كاف 

مــن ضمــن خطتهــا التشــغيلية لذلــك األمــر، وبخصــوص هــذا الشــأن، قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بدراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للمجموعــة قبل 
عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتها وشــفافيتها.

•  مراجعــة أبــرز المخاطــر الهامــة بالقوائــم الماليــة والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثــال )التقديــرات المحاســبية الهامــة – التغيــرات فــي السياســات المحاســبية 
وتحديــد األثــر المالــي علــى القوائــم الماليــة – االلتــزام بمعاييــر اإلفصــاح وفقــًا إلرشــادات معاييــر التقارير الدولية(.

مراجعــة األمــور الرئيســية ونتائــج تقريــر مراقــب الحســابات بشــكل دوري بمــا يتناســب مــع نطــاق عمله.  •

5.4 أعمــال الحوكمة
قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ بعــض المهــام المتعلقــة بنظــام الحوكمــة، والتــي بدورهــا أدت إلــى التحقق من كفاءة وفاعليــة الرقابة الداخلية وااللتزام بها. 

وذلك وفقًا لمعيار 2110 الذي يوضح بصورة خاصة مســؤولية المراجعة الداخلية في تقديم توصيات مناســبة لتحســين عمليات الحوكمة حيث قامت المراجعة 
الداخليــة بمراجعــة ما يلي:

قــرارات ومحاضــر مجلــس اإلدارة للتحقــق مــن إجــراءات وعمليــات اتخــاذ قــرارات راســخة وإســتراتيجية ومتناســقة.  •
إجــراءات فاعليــة إدارة األداء وتقييــم أداء وحــدات األعمــال اإلســتراتيجية لتحديــد مــا إذا كانــت مصممــة بشــكل مناســب.  •

تبليــغ المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر والرقابــة الداخلية إلى الجهات المناســبة بالمجموعة وبشــكل دوري.  •

يتــم اإلبــالغ عــن المخالفــات التــي قــد تنتــج عنهــا اشــتباه فــي مخالفــات مالية وغير مالية تتعلــق بالمجموعة من خالل قنوات اإلبالغ "نزية".

6. رأي لجنــة المراجعــة
اطلعــت اللجنــة خــالل اجتماعاتهــا علــى التقاريــر الدوريــة للمراجعــة الداخليــة، كمــا اجتمعــت مــع المراجــع الخارجــي، واطلعــت علــى التقاريــر الصــادرة مــن قبله. وتابعت 
اللجنــة بشــكل دوري جهــود اإلدارة التنفيذيــة لضمــان معالجــة المالحظــات التــي تــم اكتشــافها ووضــع الضوابــط الكفيلــة التــي تحــد مــن تأثيرهــا علــى نظــام الرقابة 

الداخليــة بمــا يؤثــر علــى ســالمة وعدالــة القوائــم الماليــة علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة ال يمكــن أن يقــدم تأكيــدات مطلقــة بــل يقــدم تأكيــدات معقولة عن 
مــدى ســالمة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، كمــا ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات وقــرارات لجنــة المراجعــة مع مجلس اإلدارة.

7. المراجعــة الخارجية
عينــت الجمعيــة العامــة العاديــة للمجموعــة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 25 مايــو 2021م  بالموافقــة على تعيين مراجعي الحســابات شــركة الدكتور محمد العمري وشــركاه 

من بين المرشــحين كمراجع حســابات للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2021م  بأتعاب قدرها 905 ألف ريال ســعودي.

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة خــالل العــام المالــي 2021م وقــد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنة على قائمة 
الترشــيحات التي تم اســتعراضها على مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حســابات للســنة المالية 2021م .

3. مكافــآت وبــدالت لجــان المجلس
الجــدول )21(: مكافــآت وبــدالت لجــان المجلــس خالل العام 2021:

االسماالسممم
المكافــآت الثابتة المكافــآت الثابتة 

المجموعالمجموعبدل حضور جلســاتبدل حضور جلســات)عدا بدل حضور الجلســات()عدا بدل حضور الجلســات(

أعضــاء اللجنة التنفيذية
50,00020,00070,000المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
37,50040,00077,500األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي21
12,500-12,500األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير32
50,00040,00090,000األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد4
12,500-12,500األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع52
50,00040,00090,000األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود6

212,500140,000352,500المجموع

أعضــاء لجنة الترشــيحات والمكافآت
125,00016,000141,000الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف13
12,5004,00016,500األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي22
50,00016,00066,000األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد3
37,50012,00049,500األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع41
225,00048,000273,000المجموع 

أعضــاء لجنة المراجعة
212,50044,000256,500األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي13
100,00044,000144,000األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد حمدي الزعيم2
200,00044,000244,000الدكتــور/ صالــح بن حمد الشــنيفي3
50,0008,00058,000األســتاذ/ عبداللــه بــن صايل العنزي42
84,12524,000108,125األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع54
646,625164,000810,125المجموع 

1,084,125352,0001,435,625اإلجمالي

بــدأت عضويتــه فــي اللجنــة فــي بدايــة دورة المجلــس الجديــدة بتاريــخ 2021/03/29م.  )1(
انتهــت عضويتــه فــي اللجنــة فــي نهايــة دورة المجلــس بتاريــخ 2021/03/28م.  )2(

عضــو لجنــة مــن داخــل المجلــس حتــى نهايــة دورة المجلــس بتاريــخ 2021/03/28م، وتــم تعيينــه كرئيــس للجنــة مــن خــارج المجلــس فــي بدايــة الــدورة الجديــدة بتاريــخ 2021/03/29م.  )3(
تمــت الموافقــة علــى تعيينــه كعضــو فــي لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة بتاريــخ 2021/05/25م.  )4(

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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2. المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن:
بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك "الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي" 15,328,687 ريــال ســعودي لعــام 2021م بمــا فيهــا مــن رواتــب 

وبــدالت ومكافــآت دوريــة وســنوية وبــدالت ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2021م وذلــك علــى النحــو التالي:

الجــدول )23(: مكافــآت كبــار التنفيذيين:

المكافــآت المتغيرة المكافــآت المتغيرة المكافــآت الثابتــة مــن يناير- ديســمبر المكافــآت الثابتــة مــن يناير- ديســمبر 20212021م م 

مكافــأة نهاية مكافــأة نهاية 
الخدمةالخدمة

مجموع مجموع 
مكافآت مكافآت 

التنفيذييــن عن التنفيذييــن عن 
المجلس إن المجلس إن 

المجمــوع الكلي المجمــوع الكلي وجدت وجدت  المجموعالمجموعمزايــا عينية مزايــا عينية بدالت بدالت رواتب رواتب 
مكافآتمكافآت

أرباح أرباح دورية دورية 
خطــط تحفيزية خطــط تحفيزية 
قصيرة األجل قصيرة األجل 

خطــط تحفيزية خطــط تحفيزية 
طويلة األجلطويلة األجل

األسهم األسهم 
الممنوحــة )يتم الممنوحــة )يتم 
المجموع المجموع إدخــال القيمة( إدخــال القيمة( 

5,012,0192,541,558-7,553,5773,686,960---2,679,1086,366,068565,042844,00015,328,687

3. ملكيــة كبــار التنفيذييــن
ملكيــة كبــار التنفيذييــن والنســبة إلــى إجمالــي األســهم فــي المجموعــة فــي نهايــة 2021م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام 2021م:

الجــدول )24(: ملكيــة كبــار التنفيذيين: 

أســماء كبــار التنفيذيينأســماء كبــار التنفيذيينمم

األســهم المملوكةاألســهم المملوكة

عدد األســهم في عدد األســهم في 
بدايــة عام بدايــة عام 20212021مم

النســبة إلى النســبة إلى 
إجمالي األســهمإجمالي األســهم

عدد األســهم في عدد األســهم في 
نهايــة عام نهايــة عام 20212021مم

النســبة إلى النســبة إلى 
إجمالي األســهمإجمالي األســهم

0.003%0.0039800%9800األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي1
-ال يوجد-ال يوجداألســتاذ/ محمد خالد غالم ســرور2
-ال يوجد-ال يوجداألســتاذ/ ســيد محمد أزفر شــكيل3
0.0008%0.00082,332%2,332األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود4
-ال يوجد-ال يوجداألســتاذ/ طارق خاطري5
-ال يوجد-ال يوجداألســتاذ/ مزمل حسين6

إفصــاح: حســب اإلقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليــس هنــاك أي أســهم مملوكــة ألٍي مــن زوجــات أو أوالد أٍي مــن كبــار التنفيذييــن خــال عام 2021م.

2. التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمــة
تلتــزم إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة بتطبيــق جميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 14 ينايــر 2021م 

بإســتثناء المــواد االسترشــادية وفقــًا لمــا ســيرد أدناه:
الجــدول )25(: التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمة:

أســباب عدم التطبيقأســباب عدم التطبيقنــص المادة/ الفقرةنــص المادة/ الفقرةالحالةالحالةرقــم المادة/ الفقرةرقــم المادة/ الفقرةمم

الســبعون/ الحادية 1
والســبعون/ الثانية 

والسبعون

- تشكيل لجنة إدارة المخاطراسترشاديه
- اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
- اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة 
عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجنة المراجعة

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة - تشكيل لجنة حوكمة الشركاتاسترشاديهالخامســة والتسعون2
عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عبــر تنفيذها للمهام 

المنوطــة بهــا وتحقيقهــا ألهدافها.

3. حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة
أ. حقــوق المســاهمين 

تحــرص المجموعــة علــى ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، وعلــى نصيــب مــن 
موجــودات المجموعــة فــي حــال تصفيتهــا، وحضــور جمعيــات المســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا والتصــرف فــي األســهم ومراقبــة 

أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء المجلــس واالستفســار وطلــب معلومــات بمــا ال يضــر وال يتعــارض مــع نظــام الســوق الماليــة 
ولوائحــه التنفيذيــة وبمــا يتماشــى مــع نصــوص الئحــة الحوكمــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

ب. حصــول المســاهمين علــى المعلومــات
تتيــح المجموعــة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمين وفقــًا لسياســات اإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيانــات الماليــة وتقاريــر األداء 

وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة مــن الجهــات ذات االختصــاص دون تمييــز بيــن المســاهمين، بحيــث تمكنهــم مــن ممارســة 
حقوقهــم علــى أكمــل وجــه وبحيــث تكــون هــذه المعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة فــي موقع هيئة الســوق المالية 

) تــداول (، وموقــع المجموعــة اإللكترونــي والصحــف اليوميــة والمواقــع اإللكترونيــة الهامــة.

ج. اإلدارة التنفيذيــة 
1. وظائــف ومؤهــات وخبــرات كبــار التنفيذيين 

الجــدول)22( وظائــف ومؤهــالت وخبرات كبــار التنفيذيين: 

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ ماجد بن 1
عائــض النفيعي

الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة

- نائب رئيس قســم 
اإليرادات - شــركة مكة 

لإلنشــاء والتعمير

- بكالوريوس محاســبة
- دبلــوم متقــدم في إدارة 

الفنادق

- شــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكة من 
عــام 1999 إلــى عام 2004. 

- عضويتــه فــي إدارة مجالــس عــدد من 
الشــركات العاملة في مجال الســياحة 

والخدمــات الفندقية.
األســتاذ/ محمد 2

خالد
 الرئيــس المالــي لمجموعة 

ســيرا القابضة
- نائــب الرئيــس - اإلدارة 

المالية
- بكالوريــوس تجــارة مــن جامعة 

بنجاب، باكســتان.
- شهادة المراجعة الدولية، 

جمعية المحاسبين القانونيين 
المعتمدين - المملكة المتحدة

- شــهادة في المحاســبة 
والماليــة، معهد المحاســبين 

القانونيين الباكســتاني.

يمتلــك خبــرة قويــة في تطويــر وتنفيذ أفضل 
مســتوى ممكــن مــن الضوابط المالية، 

وتطبيق عمليات سلســة وممارســات أعمال 
فعالــة، بجانــب تقليل التكاليف وتحســين 
الكفــاءة التشــغيلية وتعزيــز نمو األعمال 

والربحية.

األســتاذ/ عبدالله 3
بــن ناصر الداود

- العضــو المنتــدب فــي مجموعة 
ســيرا القابضة

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
مشــاريع الترفيه الســعودية 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
الرائــدة للتمويل

- العضــو المنتــدب في شــركة 
القدية لالســتثمار

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية للشركات 

منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في 

دويتشــة بنك
- الرئيــس التنفيذي لشــركة 

مجموعــة ســيرا القابضة 

- بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- ماجســتير إدارة أعمــال بمرتبــة 
الشرف

- ماجســتير في العلوم 
السياســية والعالقــات الدولية

- خبــرة تزيــد عــن 11 عاًمــا في الخدمات 
المصرفية اإلســتثمارية، شــغل خاللها العديد 

مــن المناصــب التنفيذية 
- نائــب رئيــس المصرفية اإلســتثمارية 

للشــركات - منطقة الشــرق األوســط وشمال 
افريقيــا في دويتشــة بنك

- عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق 
المالية الســعودية )تداول( ســابقًا

- عضو في مجلس إدارة شــركة رؤى 
المدينــة القابضة.

- عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد من 
الشــركات البارزة مثل كريم.

- الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســيرا القابضة
األستاذ/ مزمل 4

حسين
- نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي -

السفر 
- مدير أول - شـــركة 

"أكسنتشـر" 
- ماجســـتير إدارة أعمــال بدرجــة

امتيـــاز - المعهد الفرنســـي
للدراســـات العليا في إدارة

األعمال "إنســـيد"
- بكالوريـــوس فـــي اإلقتصاد

مـــن جامعـــة كاليفورنيا، إرفاين.

- مستشـــار دولـــي معتمـــد في مجال الســـفر 
عبــر المنصـــات اإللكترونية

األستاذ/ طارق 5
خاطري

نائـــب الرئيـــس التنفيذي- مركز
التميز

دبلـــوم فـــي إدارة الفنادقنائــب الرئيــس- مركز التميز
وتكنولوجيـــا تقديـــم الطعام

- كليـــة Rizvi إلدارة الفنـــادق
وتكنولوجيـــا المطاعم

- مومباي

أكثـــر مـــن 20 عامـــًا خبـــرة في صناعة الســـفر، 
حيـــث يبنـــي خبرته في قيادة تجربـــة العمـــاء 

وتطويــر األعمــال ومبادرات الســـوق الجديدة 
لدفع النجـــاح التجاري. حيث شـــغل أدوار 

محورية في شـــركات الســـفر متعددة 
 Kuoni and Cleartrip :الجنســـيات مثل

 كجـــزء مـــن الفريـق المؤســـس كليرتريب، 
قاد كذلك توســـعة المنصة في الشـــرق 

 األوســـط وإنشـــاء وظائف مختلفة 
للمورديـــن والموزعين.

األستاذ/ سيد 6
محمد أزفر شــكيل

- مدير التأجير لشــركة نائــب الرئيــس - تأجير الســيارات
هانكــو لتأجير الســيارات 
بدولــة اإلمارات العربية 

المتحدة
- مديــر الخزينــة والتخطيط 

بشــركة الطالع الدولية 
للنقــل المحدودة

عضــو زميــل في المعهد 
الباكســتاني لمحاســبي المالية 

العامة

يملــك خبــرة تقــارب الـــ 20 ســنة في العمل مع 
شــركات متعددة الجنســيات في كثير من 

البلــدان. عمــل رئيًســا للعمليــات المالية في 
منظمــات كبيــرة، قبل التحاقــه بالمجموعة 

عمــل مــع العديــد من الشــركات مثل "هانكو" 
لتأجير الســيارات وشــركة الطالع الدولية 

للنقــل المحــدودة. كذلك عمل في شــركة 
"كوكاكوال" للمشــروبات في باكســتان 
و"بروكتــر انــد غامبل" وشــركة "جيليت" 

المحدودة في باكســتان.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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ج. سياســة توزيــع األرباح 
تعتمــد سياســة المجموعــة فــي توزيــع األربــاح الســنوية الصافيــة علــى مــا ورد بالنظــام األساســي للمجموعــة )م38/( بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 

والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتي:

1.  يجنــب 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 30% مــن رأس 
المــال المدفوع.

2.  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة ال تتجــاوز )50%( لتكويــن احتياطــي اتفاقــي لغــرض أو 
أغــراض معينة.

يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد اســتيفاء المتطلبــات التاليــة:  .3

أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنويًا.  •
أن تكــون الشــركة ذات ربحيــة جيــدة ومنتظمــة.  •

أن يتوفــر لهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.  •
•  أن تتوفــر أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األرباح 

بعــد تاريــخ هــذه القوائــم المالية.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــالل 15 يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح 
المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامة.

4.  يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقتطــع نســبة )10%( مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لموظفــي الشــركة أو الســتخدامها لمنــح موظفــي الشــركة 
أســهم كمكافــأة لهم. 

•  تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي الزمــان والمــكان الــذي يحددهمــا مجلــس اإلدارة وفقــًا للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة أو أي 
ســلطة مختصة.

•  قامــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 14 ابريــل 2019م بالموافقــة علــى تخصيــص 6,490,000 ســهم لتأســيس برنامــج أســهم 
موظفــي المجموعــة )خطــة الحوافــز طويلــة األجل(.

الجــدول )26(: تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا من قبــل المجموعة:

عــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بهاعــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بها
تفاصيل اســتخدامهاتفاصيل اســتخدامهاتاريــخ االحتفاظ بهاتاريــخ االحتفاظ بهاقيمتهاقيمتهامن قبــل المجموعةمن قبــل المجموعة

برنامج أســهم موظفــي المجموعة 31 ديســمبر 2021م60,538,200 ريال ســعودي*6,053,820
)خطــة الحوافــز طويلة األجل(

*القيمــة اإلســمية للســهم.

عــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بهاعــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بها
تفاصيل اســتخدامهاتفاصيل اســتخدامهاتاريــخ االحتفاظ بهاتاريــخ االحتفاظ بهاقيمتهاقيمتهامن قبــل المجموعةمن قبــل المجموعة

برنامج أســهم موظفــي المجموعة 14 إبريــل 2019م64,900,000 ريال ســعودي*6,490,000
)خطــة الحوافــز طويلة األجل(

*القيمــة اإلســمية للســهم.

د. طلبــات المجموعــة لســجل المســاهمين
جــدول )27(: طلبــات المجموعة لســجل المســاهمين:

أســباب الطلبأســباب الطلبتاريــخ الطلبتاريــخ الطلبعدد طلبات المجموعة لســجل المســاهمينعدد طلبات المجموعة لســجل المســاهمين

تحديث ســجل المســاهمين2021/01/03م1
الجمعيــة العامة2021/01/06م2
تحديث ســجل المســاهمين2021/01/28م3
تحديث ســجل المســاهمين2021/05/20م4
الجمعيــة العامة2021/05/25م5

هـ. اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال أداء المجموعــة
اتخــذت المجموعــة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وباألخــص غيــر التنفيذييــن- بمقترحــات المســاهمين وذلــك علــى النحــو التالــي:

1  خصصــت المجموعــة إدارة مختصــة باســتقبال مقترحــات المســاهمين وهــي إدارة عالقــات المســتثمرين وبعــد ذلــك يتــم تزويــد تلــك المقترحــات إلــى مجلــس 
.)investors@seera.sa( اإلدارة مــن خــالل اجتماعــات مجلــس اإلدارة ليتــم اتخــاذ القــرار المناســب وذلــك مــن خــالل البريــد اإللكترونــي

2  دأبــت المجموعــة منــذ ســنوات علــى تزويــد المســاهمين عنــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة ببطاقــة )آراء ومقترحــات( بحيــث يتمكــن المســاهم مــن تدويــن 
مالحظاتــه علــى المجموعــة وأدائهــا والمقترحــات التــي يرتــأى األخــذ بهــا.

كمــا أن المجموعــة أتاحــت لمســاهميها مناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أداء المجموعــة خــالل انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.  3

و. الجمعيــة العموميــة 
تمــت دعــوة مســاهمي المجموعــة لعقــد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 07 ينايــر 2021م و 25 مايــو 2021م واكتمــل النصــاب وكان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا 

للجــدول التالي:

الجــدول )28(: بيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة للجمعيــة العمومية.

االسماالسممم
ســجل حضــور الجمعية العامة ســجل حضــور الجمعية العامة 
المنعقــدة فــي المنعقــدة فــي 0707 يناير  يناير 20212021مم

ســجل حضــور الجمعية العامة ســجل حضــور الجمعية العامة 
المنعقــدة فــي المنعقــدة فــي 2525 مايــو   مايــو  20212021مم

المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1

األســتاذ/ أحمد ســامر بن محمد حمدي الزعيم2

الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف*3

األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي4

األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير5

األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي*6

األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد7

األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع8

األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود9

 لــم يحضر  حضــر 
* انتهــت عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة بنهايــة دورة المجلــس بتاريــخ 2021/03/28م.

ز. السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باإلفصاح 
وضــع مجلــس اإلدارة سياســات وإجــراءات مكتوبــة تتعلــق باإلفصــاح والشــفافية التــي تكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت 

المناســب بغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بنــاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعــض 
المســتثمرين دون البعــض اآلخــر.

وتلتــزم المجموعــة بالسياســات واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بنــاء علــى األنظمــة ذات العالقــة ومــا يــرد مــن تعليمــات مــن هيئــة الســوق الماليــة 
والجهــات ذات االختصــاص بهــدف تعزيــز مســتوى الشــفافية واإلفصــاح.

4. مصالــح أعضــاء مجلس اإلدارة
الجــدول )29(: قائمــة بمصالــح بعــض أعضــاء مجلس اإلدارة:

مدة العقدمدة العقدشروط العقدشروط العقدقيمــة العقدقيمــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العالقةطبيعــة العالقةالبيانالبيانمم

الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة 1
واإلســتثمار العقــاري المحدودة

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/
أحمــد ســامر بن محمــد حمدي الزعيم 

نســبة ملكية %36,66

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

ال يوجد شــروط 200 ألف ريال شــهريٍا
خاصة

عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/شــركة مجموعــة كابالت الرياض2
أحمــد ســامر بن محمــد حمدي الزعيم 

نســبة ملكية %11.9

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

اليوجد شروط 50 ألف ريال شــهريًا
خاصة

 عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا

األســتاذ/ مــازن بن أحمــد الجبير عضو شركة سابك3
مجلس إدارة في شــركة ســابك 

لإلســتثمار وتنميــة المحتــوى المحلي 
والتــي تعــد من الشــركات التابعة 

لشــركة سابك

حســب الطلب ووفق خدمات تأجير ســيارات
القيمة الســوقية

ال يوجد شــروط 
خاصة

خمس سنوات

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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16.  ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم أوالدهــم القصــر فــي أســهم أو 
أدوات ديــن المجموعــة أو الشــركات التابعــة، إال ماتــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا التقريــر.

17.  ال توجــد أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو قابلــة لالســترداد أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو قدمتهــا 
المجموعــة أو شــركاتها التابعــة خــالل العــام 2021م عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقريــر.

ال يوجــد أي اســتيراد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب المجموعــة ألي أدوات ديــن قابلــُة لالســتيراد.  .18
ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء المجلــس أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت.  .19

ال يوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركات التابعــة للمجموعــة.  .20
21.  ليــس هنــاك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق االكتتــاب أو حقــوق متشــابهة 

أصدرتهــا أو منحتهــا المجموعــة.
لــم تقــدم المجموعــة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم مــع الغير.  .22

23.  عــدم ملكيــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة حصــة فــي رأس مــال الشــركات التابعــة، ولــم تقــم المجموعــة بإبــرام أي أعمــال أو عقــود فيهــا 
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص ذي عالقــة بهــم أو بموظفــي المجموعــة عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقريــر. 

ليــس لــدى المجموعــة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت )ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو منســوبيها( وأن كل 
أســهم المجموعــة عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.

24.  تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا 
وتحملــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة )إن وجــدت( فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربط.

25.  لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام المالي 2021م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للمجموعة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.

6. قضايا الشــركة
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2021م مــن أو ضــد المجموعــة تتجــاوز قيمتهــا 5% مــن صافــي أصــول المجموعــة.  .1

2.  يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة 2021م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو 
ضــد أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن فــي المجموعة.

الجــدول )30(: بيــان العقوبــات المفروضــة علــى المجموعــة خالل عام 2021م:

الجهــة الموقعــة للمخالفةالجهــة الموقعــة للمخالفةأســباب المخالفةأســباب المخالفةالعقوبةالعقوبةمم
 ســبل عالجها وتفادي  ســبل عالجها وتفادي 

األثر المالياألثر الماليوقوعهــا في المســتقبلوقوعهــا في المســتقبل

عــدم االلتــزام بالبروتوكوالت الصحية مالية1
والتدابيــر االحترازية

وزارة الشــؤون البلدية والقروية - 
أمانة جازان

تفعيــل اإلجــراءات التصحيحيــة لضمان عدم 
تكرارهــا في المســتقبل

منخفض

وزارة الشــؤون البلدية والقروية - عــدم الحصــول على ترخيص ســكنمالية2
أمانة الرياض

تــم الحصــول علــى ترخيص الســكن وتفعيل 
اإلجــراءات التصحيحيــة لضمــان عدم التكرار 

في المســتقبل

منخفض

عـــدم فتح ملف منشــأة للفرعمالية3
فـــي مكتــب العمــل - توظيف

في وظائف مســعودة

تفعيــل اإلجــراءات التصحيحيــة لضمان عدم وزارة العمل
تكرارهــا في المســتقبل

منخفض

عدم عرض شــهادة التســجيل في ضريبة مالية4
القيمــة المضافة

تفعيــل اإلجــراءات التصحيحيــة لضمان عدم هيئــة الــزكاة والضريبة والجمارك
تكرارهــا في المســتقبل

منخفض

عدم شــمول الســعوديين في مدفوعات مالية5
التأمينات

المؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية

تفعيــل اإلجــراءات التصحيحيــة لضمان عدم 
تكرارهــا في المســتقبل

منخفض

مدة العقدمدة العقدشروط العقدشروط العقدقيمــة العقدقيمــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العالقةطبيعــة العالقةالبيانالبيانمم

عضــو مجلــس اإلدارة والعضو شــركة مشــاريع الترفيه السعودية4
المنتــدب األســتاذ/ عبداللــه بن ناصر 

الــداود - طــرف ذو عالقــة وعضو 
مجلس اإلدارة األســتاذ/ إبراهيم بن 
عبدالعزيــز الراشــد - طــرف ذو عالقة

ال يوجد شــروط 2 مليــون ريالخدمات ســياحة وسفر
خاصة

سنة

رئيــس مجلــس اإلدارة المهندس / شــركة تطويــر التعليم القابضة 5
محمــد بــن صالــح الخليــل  -طرف ذو 

عالقة

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

حســب الطلب ووفق 
القيمة الســوقية

ال يوجد شــروط 
خاصة

عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا 

رئيــس مجلــس اإلدارة المهندس / شــركة تطوير المباني 6
محمــد بــن صالــح الخليــل - طرف ذو 

عالقة

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

حســب الطلب ووفق 
القيمة الســوقية

ال يوجد شــروط 
خاصة

عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا 

شــركة نقلــة لإلنتاج اإلعالمي 7
المرئي المســموع 

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي األســتاذ/ ماجــد بن عائض 

النفيعي 

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

حســب الطلب ووفق 
القيمة الســوقية

ال يوجد شــروط 
خاصة

تقديــم خدمات
مقابــل الدفعة 

المقدمة
الشــركة الوطنيــة للصناعات 8

البتروكيماويــة )ناتبت( 
رئيــس مجلــس اإلدارة المهندس / 

محمــد بــن صالــح الخليــل  -طرف ذو 
عالقة

حســب الطلب ووفق خدمات تأجير ســيارات
القيمة الســوقية

ال يوجد شــروط 
خاصة

عقــد إيجار لمرة 
واحدة

5. إقــرارات مجلس اإلدارة 
يؤكــد المجلــس ويقــر أنه:

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا إلطــار معاييــر المحاســبة للتقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.  .1
أن ســجالت المحاســبية ُأعــدت بالشــكل الصحيــح.  .2

أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعــّد علــى أســس ســليمة وُنّفــذ بفاعليــة.  .3
أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة المجموعــة علــى إســتمرارية نشــاطها.  .4

تعمــل المجموعــة دائمــًا علــى اســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية.  .5
لــم تتســلم المجموعــة مــن المراجــع الخارجــي طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.  .6

لــم تتســلم المجموعــة مــن مســاهمين يملكــون 5% مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.  .7
لــم يطلــب مســاهمون يملكــون )5%( أو أكثــر مــن أســهم المجموعــة إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.  .8

ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى المجموعــة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.  .9
10.  لــم يتــم عقــد القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا 3 ســنوات ولــم يتــم بيــع عقــارات أو رهنهــا ولــم يتــم إبــراء مدينــي المجموعــة مــن أي التزامــات لهــم تجــاه المجموعــة 

خــالل عــام 2021م فيمــا عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه في هــذا التقرير.
لــم تضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقه فــي التصويت.  .11

12.  ليســت المجموعــة طرفــًا فــي أي عقــد يكــون فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر المالــي 
أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم خــالل العــام المالــي 2021م إال مــا ذكــر فــي هــذا التقريــر.

ال يوجــد ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي المجموعــة عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــالل العــام المالــي 2021م.  .13
تقريــر مراقــب الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي 2021م لــم يتضمــن أي تحفظــات أو مالحظــات جوهريــة.  .14

ال توجــد توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال مراقــب الحســابات قبــل انتهــاء ثــالث ســنوات ماليــة متتاليــة.  .15

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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7. معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة للعــام المالي 2021م
الجــدول )31(: معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2021م:

طبيعــة التعاملطبيعــة التعاملنــوع عالقتــه بالمجموعةنــوع عالقتــه بالمجموعةالطــرف ذو العالقةالطــرف ذو العالقةمم

قيمــة التعامــالت/ العقدقيمــة التعامــالت/ العقد

مدة العقدمدة العقد مدفوعاتمدفوعاتتحصيالتتحصيالتمشترياتمشترياتمبيعاتمبيعات
 تكاليــف اخرى/  تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات()ايرادات(

شركة واجهة الرياض لتنظيم 1
المعارض والمؤتمرات

تقديــم خدمات شــركة زميلة
سفر

عقد سنوي )713,117(16,501---
يجــدد تلقائي

ال يوجــد عقد-----مســاهم أقليةمســاهم أقلية شــركة هناي للتجارةعبداللــه العجالني2
مســاهمة أغلبيــة في مجموعة طيــران النيل3

سيرا
تقديــم خدمات 

سفر
عقد سنوي 1,865,105--20,0001,792,880

يجــدد تلقائي
مســاهم أقلية شــركة الصرح مهيــدب علي المهيدب4

للسياحة
عقد سنوي 2,931----مســاهم أقلية

يجــدد تلقائيًا 
الرئيس مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةماجــد النفيعي5

التنفيذي 
ال يوجــد عقد)14,766,826(---1,084,910

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةمشــاريع الترفيه الســعودية6
سفر

عقد سنوي )769(-6,502,799-4,419,840
يجــدد تلقائي

شــركة مجموعة كابالت 7
الرياض

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي )26,544(----
يجــدد تلقائي

الشــركة الدوليــة الخليجية 8
للتجــارة واإلســتثمار العقاري

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي 120,820-141,806--
يجــدد تلقائي

الشــركة السعودية بطل 9
ديزاين

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة 
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي )2,675(-68,227--
يجــدد تلقائي

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة فوربس الشــرق األوسط10
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

الشركة السعودية للصناعات 11
األساسية )سابك(

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي 35,905-18,119--
يجــدد تلقائي

المهنــدس / محمــد صالح 12
الخليل

تقديــم خدمات مســاهمة لرئيــس مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي 248,784-353,100-132,202
يجــدد تلقائي

شــركة تطويــر التعليم 13
القابضة

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي --34,264-186,802
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةشــركة تطويــر للمباني14
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

شــركة نقلة لإلنتاج 15
اإلعالمي المرئي المســموع 

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

اليوجد عقد )95,329(----

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةشــركة نقل كريم16
سفر

اليوجد عقد -----

األســتاذ / مازن بن أحمد 17
الجبير

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

شخصي ----7,975

الشــركة الوطنيــة للصناعات 18
البتروكيماوية

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

اليوجد عقد ----8,654

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة شركة توشــير المتحدة19
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائيًا 

الجــدول )31(: معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2020م:مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة

طبيعــة التعاملطبيعــة التعاملنــوع عالقتــه بالمجموعةنــوع عالقتــه بالمجموعةالطــرف ذو العالقةالطــرف ذو العالقةمم

قيمــة التعامــالت/ العقدقيمــة التعامــالت/ العقد

مدة العقدمدة العقد مدفوعاتمدفوعاتتحصيالتتحصيالتمشترياتمشترياتمبيعاتمبيعات
 تكاليــف اخرى/  تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات()ايرادات(

شــركة واجهة الريــاض لتنظيم 1
المعــارض والمؤتمرات

تقديــم خدمات شــركة زميلة
سفر

عقد سنوي 5,712,923458,717--618,043
يجــدد تلقائي

ال يوجــد عقد-----مســاهم أقليةمســاهم أقلية شــركة هناي للتجارةعبداللــه العجالني2
مســاهمة أغلبيــة في مجموعة طيــران النيل3

سيرا
تقديــم خدمات 

سفر
عقد سنوي 10,455,535200,0001,672,8421,407,207-

يجــدد تلقائي
مســاهم أقلية شــركة الصرح مهيــدب علي المهيدب4

للسياحة
عقد سنوي 81,361----مســاهم أقلية

يجــدد تلقائيًا 
األســتاذ / ماجد عائض  5

النفيعي
الرئيس مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة

التنفيذي
ال يوجــد عقد324,966----

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةمشــاريع الترفيه الســعودية6
سفر

عقد سنوي 1,038,640-3,959,071-565,942
يجــدد تلقائي

شــركة مجموعة كابالت 7
الرياض

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي --4,500-2,778
يجــدد تلقائي

الشــركة الدوليــة الخليجية 8
للتجــارة واإلســتثمار العقاري

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي )24,476(-19,146-21,000
يجــدد تلقائي

الشــركة السعودية بطل 9
ديزاين

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة 
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي )41,807(-152,660-170,000
يجــدد تلقائي

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة فوربس الشــرق األوسط10
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

الشــركة السعودية 11
للصناعات األساســية 

)سابك(

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي )503,169(-2,600,664-2,097,347
يجــدد تلقائي

المهنــدس / محمــد صالح 12
الخليل

تقديــم خدمات مســاهمة لرئيــس مجلس اإلدارة 
سفر

عقد سنوي 289,576-353,100-63,524
يجــدد تلقائي

شــركة تطويــر التعليم 13
القابضة

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي --192,229-379,421
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةشــركة تطويــر للمباني14
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

شــركة نقلة لإلنتاج 15
اإلعالمي المرئي المســموع 

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

اليوجد عقد )397,735(----

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةشــركة نقل كريم16
سفر

اليوجد عقد )84,190(----

األســتاذ / مازن بن أحمد 17
الجبير

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

شخصية -----

الشــركة الوطنيــة للصناعات 18
البتروكيماوية

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

اليوجد عقد ----8,654

مســاهمة أغلبيــة في مجموعة شركة توشــير المتحدة19
سيرا

تقديــم خدمات 
سفر

عقد سنوي )27,930(----
يجــدد تلقائيًا 
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القسم 3 

المسؤولية 
 االجتماعية

وإدارة المخاطر
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1. صنــدوق التكافــل االجتماعي
تولــي مجموعــة ســيرا القابضــة رعايــة خاصــة لمنســوبيها وكادرهــا البشــري 

انطالقــًا مــن مســئوليتها االجتماعيــة نحوهــم بإنشــاء صنــدوق تكافــل 
اجتماعــي تقــدم مــن خاللــه حزمــة مــن المســاعدات اإلنســانية والدعــم المــادي 

عنــد زواج الموظــف أو وفاتــه أو تعرضــه إلــى ظــروف طارئــة، كمــا اهتــم 
الصنــدوق باألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والعمــل علــى تنميتهــا 

ودعمهــا وقــد ســاهمت بمبلــغ 1 مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2021، 
ويبلــغ رصيــد صنــدوق التكافــل االجتماعــي بنهايــة العــام 2021م مبلــغ 84 

مليــون ريال ســعودي.

2. التزامــات المجموعــة نحــو المجتمع
انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة والتزامهــا الوطنــي بخدمــة وتلبيــة احتياجات 

المجتمــع، واصلــت جهودهــا فــي تبنــي وتنفيــذ العديــد مــن برامج خدمة 
المجتمــع خــالل العــام المالــي 2021م التــي تأتــي مســجلة مــع رســالة المجموعة 

وقيمهــا، وقــد ســاهمت المجموعــة بمبلــغ 1.8 مليــون ريــال ســعودي ضمن 
برامــج المســئولية االجتماعيــة ليصبــح الرصيــد 8.2 مليــون ريــال ســعودي بنهايــة 

عام 2021م.

3. أكاديمية المســافر
انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة على تنمية الكادر البشــري، أطلقت المجموعة 

برنامــج توظيــف افتراضــي وفعلــي على مدار العام، يهدف إلى اســتقطاب 
الشــباب الســعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشــاري الســفر. 

وذلــك يهدف إلى:

1  تعزيــز دور المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة عبــر اإلســتثمار فــي تطويــر 
الكفــاءات المحليــة تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.

تعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مجــال الســفر والســياحة.  2
 3  جــذب كفــاءات شــابة مميــزة وتعزيــز صــورة المجموعــة كبيئــة 

مميــزة للعمــل.

إن إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط المجموعــة، ويتــم إدارة المخاطــر 
مــن خــالل إطــار لتحديــد الخطــر وتقييمــه وتفعيــل الضوابــط الرقابيــة لتغطيــة 

المخاطــر وتحديــد إجــراءات اســتجابة التعامــل معهــا وتوثيــق معلومــات 
المخاطــر ذات الصلــة وتبليغهــا فــي الوقــت المناســب ممــا ُيمكــن مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالقيــام بمهامهــم ومســؤولياتهم. 

تقــوم إدارة المجموعــة بتصنيــف المخاطــر إلــى مخاطــر خارجيــة وداخليــة       
متعلقــة بالنواحــي اإلســتراتيجية والتشــغيلية والماليــة وااللتــزام والتــي 

تتمثــل فــي:

1  عوامــل خارجيــة والتــي تشــمل التطــورات التقنيــة والتغيــرات فــي متطلبــات 
وســلوكيات العمــالء والمنافســة والتشــريعات واألنظمــة الجديــدة 

والتغيــرات اإلقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة وأوبئــة.
2  عوامــل داخليــة والتــي تشــمل كافــة المخاطــر المتعلقــة باألعمــال وأنظمــة 

معالجــة البيانــات وكفــاءة الموظفيــن والتغيــرات فــي مســئوليات اإلدارة 
وفاعليــة نظــام الحوكمــة.

أهــم المخاطــر اإلســتراتيجية والتشــغيلية
مخاطر إســتراتيجية

هــي مخاطــر تؤثــر علــى أهــداف المجموعــة اإلســتراتيجية، وتقــوم إدارة 
المجموعــة بإعــداد نظــام فّعــال إلدارة المخاطــر اإلســتراتيجية بكفــاءة وفاعليــة 
لتمكيــن المجموعــة مــن تحقيــق األهــداف فــي ظــل التعامــل مــع تلــك المخاطر.

مخاطــر اإلبتــكار والتحول الرقمي
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن وجــود خلــل فــي مواكبــة تطــورات اإلبتــكار 

والتحــول الرقمــي لقطــــاع البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة وقطــاع 
تقنيــة المعلومــات والتــي تتســــم بالتطــور والتغيــر الســريع ممــا قــد ينشــأ 

عنــه بعــض التحديــات والفــرص. تعتمــد المجموعــة خطــة متكاملــة لتحــول 
المجموعــة إلــى مجموعــة رقميــة، وجعلتهــا ضمــن إســتراتيجيتها خــالل خمــس 

ســنوات. ويتــم تنفيــذ هــذه الخطــة علــى مراحــل عــدة تأخــذ فــي االعتبار 
المتغيــرات التقنيــة والتنظيميــة واإلقتصاديــة.

مخاطــر الهجمــات الســيبرانية ومخاطــر أمن الحوســبة الســحابية
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن الهجمــات الســيربانية ومخاطــر أمــن الحوســبة 

الســحابية حيــث يعتبــر قطــــاع البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة وقطــاع 
تقنيــة المعلومــات مــن القطاعــات الحيويــة المســتهدفة مــن قبــل الهجمــات 

الســيبرانية. اســتمرت المجموعــة فــي تعزيــز وحــدة األمــن الســيبراني فــي 
المجموعــة، وتــم وضــع األنظمــة والسياســات الداخليــة، ورفــع مســتويات 

إجراءات األمان.

مخاطــر حوكمــة البيانات
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن النمــو الســريع فــي انتــاج واســتخدام البيانــات 

الحالــي والــذي يعــد مــن أبــرز ســمات التوجــه العالمــي فــي قطــاع الســفر وتقنيــة 
المعلومــات ومشــاريع التحــول الرقميــة. ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع مخاطــر 

تشــغيلية وتنظيميــة تمــس البيانــات بكافــة انواعهــا الشــخصية والتجاريــة 
والتشــغيلية. تقــوم المجموعــة بتطبيــق سياســات متكاملــة لحوكمــة جميــع 

انــواع البيانــات بمــا يتناســب مــع خصوصيــة تلــك البيانــات مــن خــالل اعتمــاد 
مواصفــات ومعاييــر موحــدة فــي توصيــف البيانــات، وطــرق حفظهــا، وتداولهــا، 

وتصنيفهــا، وحمايتهــا.

مخاطــر إجــراءات مزودي الخدمات
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن احتمــال حــدوث اضطرابــات جوهريــة فــي إجراءات 

تقديــم الخدمــات حيــث تتعامــل المجموعــة مــع عــدد كبيــر مــن مزودي 
الخدمــات، وتجنبــًا لمخاطــر االعتمــاد علــى مــزود واحــد لتنفيــذ أعمــال أساســية 
فــي المجموعــة فقــد صممــت المجموعــة شــبكة مورديــن معتمديــن بحيــث ال 

تعتمــد علــى مــورد واحــد، كمــا أكــدت فــي عقودهــا علــى أن تكــون األنظمة 
متوافقــة مــع بعضهــا مهمــا اختلــف المــورد. كمــا تراجــع المجموعــة أوضــاع 

الشــركات المتعاقــد معهــا علــى نحــو دوري للتأكــد مــن مالءتهــا الماليــة 
وســالمة خطــط أعمالهــا وأنظمتهــا التقنيــة.

المخاطــر الخارجية
COVID-19 مخاطــر جائحــة كرونا

فــي عــام 2021 ، شــهدت صناعــة الســفر فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا وخارجهــا عالمــات أوليــة علــى االنتعــاش مــن جائحــة COVID-19. مــع 

تخفيــف والغــاء  قيــود الســفر وتنفيــذ حمــالت التطعيــم الهادفــة ،وعملــت 
مجموعــة ســيرا بجهــد مــع الشــركاء والمورديــن وأصحــاب المصلحــة الحكومييــن 

الرئيســيين لتســهيل اســتئناف الســفر . واتخــذت اإلدارة احتياطيــات حكيمــة 
ويتــم مراقبــة الوضــع عــن كثــب وبشــكل مســتمر واتخــاذ خطــوات وإجــراءات 

معقولــة ووقائيــة لضمــان اســتمرارية االعمــال .

المخاطــر المالية
مخاطــر االئتمان

هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماته مما يؤدي إلــى تكبد الطرف 
اآلخــر لخســارة ماليــة. ليــس لــدى المجموعــة تركيز جوهــري لمخاطر االئتمان. تم 
إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك محلية وعالميــة ذات تصنيف ائتماني 

مرتفع. تســتحق الذمم المدينة التجارية واألخرى بشــكل رئيســي من عمالء 
محلييــن - قطاعــات حكوميــة وشــركات وأطــراف ذات عالقــة وقــد تم إظهارها 

بقيمتهــا المقــدرة القابلة لإلســترداد.

مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقدية ألســعار العموالت
هــي التعــرض لمخاطــر متعــددة تتعلــق بتأثيــر التغيرات في أســعار العموالت 
الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالي والتدفقات النقديــة للمجموعة. 

تتعلــق المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة بشــأن التغيرات في أســعار العموالت 
الســائدة بالســوق بشــكل أساســي، بالودائع والمرابحات اإلســالمية قصيرة 

األجــل وطويلــة األجــل بعمولــة متفق عليها. 

تخضع كل الودائع والمرابحات اإلســالمية إلعادة التســعير بشــكل منتظم. 
تقــوم اإلدارة بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تأثير مخاطر 

القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العموالت التــي تتعرض لها 
المجموعــة ليــس جوهريًا.

مخاطر الســيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفاء 
بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم 
القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة. تدار 

مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة 
للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية للمجموعــة.

مخاطــر العمالت
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات 
فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن معامــالت المجموعــة تتــم بصــورة 

رئيســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي. المعامــالت األخــرى بالعمــالت 
األجنبيــة ليســت جوهريــة. تتــم إدارة مخاطــر العمــالت علــى أســاس منتظــم.

مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافة
أصبحــت الئحــة ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( ســارية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معظــم خدمــات المجموعــة 
المقدمــة مــع بعــض اإلســتثناءات، لــذا فهنــاك خطــر يتمثــل فــي تطبيــق ضريبة 

القيمــة المضافــة عمومــًا وبخاصــة خدمــات قطاعــات الطيــران والفندقــة وتأجيــر 
الســيارات المقدمــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

مخاطــر االمتثال
مخاطــر االمتثــال للتشــريعات واللوائــح الحكومية

تتمثــل المخاطــر الناجمــة عــن عــدم االمتثــال للتشــريعات واللوائــح الحكوميــة 
الصــادرة مــن الجهــات الرســمية أو الهيئــات الحكوميــة علــى ســبيل المثــال 

وليــس الحصــر تعليمــات هيئــة ســوق المــال فيمــا يتعلــق بااللتــزام واإلفصــاح 
وتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن وتعليمــات وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العمــل وهيئــة الطيــران 
المدنــي ومصلحــة الــزكاة والدخل.....الــخ وتقــوم المجموعــة بصفــة مســتمرة 

بمراجعــة كافــة االلتزامــات ومتطلباتهــا وتقديــم مــا يلــزم للجهــات المعنيــة.

الــزكاة والمدفوعــات النظامية
فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمــت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م.

الجــدول )33( الــزكاة والمدفوعــات النظامية:

البيانالبيان

20212021مم

بيان األسباببيان األسبابوصــف موجز لهاوصــف موجز لها المسددالمسدد
 المســتحق حتــى نهاية  المســتحق حتــى نهاية 

20212021م ولم يســددم ولم يســدد

وفقـــًا لمتطلبــات القوانينمخصص زكاة11,453,852108,150,804الــزكاة وضريبــة القيمة المضافة
واللوائح الســارية

التأميــن االجتماعي 18,336,0311,508,994المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
لموظفــي المجموعة

وفقـــًا لمتطلبــات القوانين
واللوائح الســارية

تكاليــف وزارة الموارد22,998,5390وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية
البشـــرية والتنمية

االجتماعية

وفقـــًا لمتطلبــات القوانين
واللوائح الســارية

المخاطر إدارة  المســؤولية االجتماعية
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