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نبــذة عــن المجموعة وأنشــطتها

مجموعة ســيرا القابضة هــي مجموعة رائدة في مجال خدمات
الســفر والسياحة في الشرق األوســط ،والتي تمتد أنشطتها لتشمل
وحدات أعمال أساســية وهي خدمات ســفر وسياحة األفراد وإدارة
ســفر األعمال وخدمات الحج والعمرة وإدارة الوجهات الســياحية،
ووحدتي أعمال مســاندة وهي تأجير الســيارات والفندقة ،باإلضافة
إلى وحدة االستثمارات.

رؤيـتـنـــــــا

أن نكــون المجموعــة الرائــدة فــي قطاع
خدمــات الســفر والســياحة ،من خــال محفظة
قويــة مــن العالمــات التجاريــة الموثوقة
المتميــزة التــي تتجــاوز
والمعروفــة بخدماتهــا
ّ
توقعــات عمالئها باســتمرار.
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رســالة رئيــس مجلس اإلدارة

على أهبة االســتعداد لحقبة
جديدة من خدمات الســفر
شـــهد عـــام  2019مجموعـــة مـــن التحديـــات التـــي
واجهتهـــا "سيرا" فـــي أسواقها الرئيســـية بالمملكة
العربية الســـعودية مثلهـــا كمثـــل العديد من
الشـــركات ،بينما واصلـــت وحدة أعمال خدمات سفر
وسياحة األفراد عبر منصاتها اإللكترونية ووحدة أعمال
تأجير السيارات والتوسع في استثماراتنا بالمملكة
المتحدة تحقيـــق أداء قـــوي لنختتـــم عامنـــا
بتحقيـــق عـــدة إنجازات بارزة من شأنها ترسيخ
مكانتنا الرائدة في المستقبل.
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أبرز اإلنجازات

تتمثــل فــي اســتكمال عمليــة التحــول إلــى العالمة التجارية لمجموعة «ســيرا»
التــي ترمــز إلــى رحلــة المســافرين حــول العالم .ونحن متحمســون لهذا العهد
الجديــد الــذي يضفــي مزيــداً مــن التميــز على مســيرتنا الحافلــة كمجموعة رائدة
في قطاع الســفر والســياحة ،ونتوقع أن تُ ســهم الهوية الجديدة للمجموعة
فــي تعزيــز معــدالت نمونــا وتســريع وتيــرة تقدمنا ،وإتاحة الفرصــة لتعزيز ثقة
العمــاء والمســاهمين نحــو المزيـ ٍـد من النجاح.
كمــا تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية تحــوالت إقتصاديــة واجتماعية غير
ـدة بأهداف رؤية المملكة العربية الســعودية الطموحة
مســبوقة مسترشـ ً
2030م فــي ضــوء قيــادة ودعــم حكومــة خــادم الحرمين الشــريفين  -يحفظه الله،
حيــث مــن المؤكــد أن تكــون الســياحة والســفر فــي مقدمــة القطاعات كما أن
مجموعــة «ســيرا» مصممــة علــى أن تكــون فــي مقدمــة دعم هذه التطورات
اإليجابية ،إنطالقاً من التزامها الراســخ وســعيها الحثيث إلتاحة خدمات الســفر
والســياحة للجميــع ومــد جســور التواصــل بيــن مختلــف الثقافات إلحياء روح
الســفر فــي العالــم لتخــط مســيرة التقارب والتناغــم بين الحضارات.

قيــادة مســيرة التحـ ّـول في قطاع الســياحة

يمثل نظام التأشــيرات الســياحية الجديد الذي ُأعتمد في ســبتمبر عام 2019
ً
ونقلة نوعية ســتضع المملكة
إنطالقــاً لفجـ ٍـر جديــد حافــل بالفــرص الواعــدة
العربيــة الســعودية علــى خارطــة الوجهــات الســياحية حــول العالم .وينبع هذا
مــن تركيــز االســتراتيجية العامــة لتنميــة الســياحة في تعزيز الســياحة الداخلية
واســتقطاب الزائرييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم .ومن المرتقــب أن يضطلع القطاع
ـدور رئيســي فــي تمكيــن الزائريين من معايشــة التــراث الثقافي الثري
الخــاص بـ ٍ
والمتنــوع وتجربــة مناطــق الجــذب الســياحي فــي المملكة العربية الســعودية.
وفي إطار هذه الجهود ،التزمت «ســيرا» باســتثمار أكثر من مليار ريال ســعودي
يوفرها عبر التســويق للمملكة
لتطويــر القطــاع الســياحي وإثــراء القيمــة التــي ّ
العربية الســعودية كوجهة مفضلة وتوفير خدمات التوزيع وتدشــين مشــاريع
فــي مجــال البنيــة التحتيــة الســياحية وإطــاق مبادرات لتنميــة الكوادر الوطنية.
ويبــرز هــذا االســتثمار الضخــم التزامنــا القوي ببنــاء القيمة الســياحية للمملكة
العربيــة الســعودية التــي تقــف على مشــارف النمو واإلزدهار.

إبرام شــراكات اســتراتيجية وإســتحداث وحدات عمل جديدة

األداء المالي

حققــت المجموعــة أعلــى قيمــة إجماليــة للحجــوزات بقيمــة  10.8مليار ريال
ســعودى للســنة الماليــة  ،2019إضافـ ًـة إلــى إرتفــاع حجوزات وحدة خدمات
ـكل عام فإن تأثير
ســفر وســياحة األفراد بنســبة  %49خالل نفس الفترة ،وبشـ ٍ
عــدم تجديــد عقــد وزارة التربيــة والتعليــم قــد تــم تعويضه بفضــل النمو القوي
والمســتمر لوحدتي ســفر وســياحة األفراد وتأجير الســيارات.
بلغــت القيمــة اإلجماليــة لحجــوزات وحدة خدمات ســفر وســياحة األفراد 3.9
ً
مقارنة بـ  2.6مليار ريال ســعودي بالعام
مليار ريال ســعودي للســنة المالية 2019
قفزة
ً
بزيادة نســبتها %49كما شــهدت إيرادات نشــاط تأجير الســيارات
ٍ
الســابق،
جوهريــة فــي حجــوزات بلغــت  %83زيــادة خالل الســنة المالية .2019
وعلــى جانــبٍ آخــر ،ســجلت صافــي إيــرادات المجموعة انخفاضاً طفيفاً بنســبة
ً
مقارنة بالعام الســابق بســبب تقديم أســعار أكثر
 %4.8خالل الســنة المالية 2019
تنافســية لبعــض الخدمــات بغــرض الحفاظ وزيادة الحصة الســوقية.
كمــا بلــغ صافــي ربــح المجموعــة بعــد خصــم الــزكاة والضريبة  189مليون ريال
ســعودي ،مقابل صافي خســارة بمبلغ  142مليون ريال ســعودي للعام الســابق.

المســؤولية االجتماعية

أطلقــت المجموعــة «أكاديميــة المســافر» لدعــم وتعزيز الكفاءات الســعودية
في قطاع الســياحة ،باإلضافة إلى دعم مهارات الشــباب الســعودي وخبراتهم
في قطاع الســياحة والســفر .وبدأت األكاديمية أولى دوارتها في ســبتمبر
 ،2019وهــي تقــدم برنامــج توظيــف مكثّ ــف مدتــه  10أســابيع يهدف إلى
اســتقطاب الشــباب الســعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من
مستشــاري الســفر من الذكور واإلناث.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أطلقــت المجموعــة «برنامج جــدارة» التدريبي المكثف
بالشــراكة مع نخبة من أشــهر الشــركات وأكثرها نجاحاً في العالم مثل جوجل
وتويتــر وأماديــوس .وقــد ُصمــم البرنامــج الذي يســتمر لمدة  5أشــهر ،ليكون
بمثابــة بدايــة إنطالقــة مهنيــة للخريجيــن تســاهم فــي تعزيز فرصهــم الوظيفية
فــي قطاعــات األعمــال والتكنولوجيــا ،إلــى جانــب تطوير قدرات الشــباب وتنويع
مهاراتهــم ،وتوجيــه قدراتهــم نحــو بناء مســتقبل مهني واعد.

عدد من
شــهد هــذا العــام إبــرام مجموعــة مــن الشــراكات الجديدة مع ٍ
الفنــادق والعالمــات التجاريــة الترفيهيــة العالميــة .وذلك مــع ’مجموعة فنادق
إنتركونتيننتــال‘ العالميــة الرائــدة فــي قطــاع الفنــادق وعقد شــراكة مع ’ديزني
النــد باريــس‘ بهــدف تعزيــز إعــداد المســافرين من المملكة العربية الســعودية
ومختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجي.

القيــادة والرؤية

إلى جانب ذلك ،أعلنت ســيرا عام  2019عن تأســيس وحدة إدارة الوجهات
الســياحية اإلســتراتيجية «اكتشــف الســعودية» ،وهي أول وحدة متكاملة إلدارة
الوجهات الســياحية من نوعها في المملكة العربية الســعودية خالل فعاليات
كجزء من اســتثمارات المجموعة
ٍ
ســوق الســفر العالمي .ويأتي إطالق الوحدة
فــي تطويــر القطــاع الســياحي وإثــراء القيمــة .ويتمثل هدفنا في أن نكون وحدة
إدارة الوجهــات الســياحية المفضلــة للرحــات الداخليــة ،وأيضاً للزائريين القادمين
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية مــن كافة أنحــاء العالم ،عبر توفير تجارب
ســياحية متنوعة ذات غنى ثقافي وطابع ســعودي وتقديم أفضل الخدمات
وأكثرهــا سالســة للعمــاء باإلضافــة إلــى التعاون مع الجهات الحكومية
المختصــة والشــركات الوطنيــة لتحقيــق قيمة مضافــة لإلقتصاد الوطني وتوفير
المزيــد مــن فرص العمــل المثمر للمواطنين.

أود أن أعــرب عــن عميق تقديرنا وشــكرنا
نيابــة عــن زمالئــي فــي مجلــس اإلدارةّ ،
لمســاهمينا الكرام وشــركائنا االســتراتيجيين لدعمهم المســتمر وثقتهم في
عالماتنــا التجاريــة حــول العالــم ،الــذي يمكننــا من مواصلــة تحقيق األرباح والريادة
فــي مجــال الســفر وعلــى جهــود اإلدارة التنفيذيــة وإلــى جميــع العاملين ،وما كنّ ا
لنحقــق هــذا األداء خــال العــام  2019دون االلتــزام والمثابرة.
ّ

نحــن ُممتنــون لقيادتنــا الرشــيدة ،ممثلـ ًـة فــي مقام خادم الحرمين الشــريفين
وســمو ولــي عهــده األميــن ،لمــا بذلــوه من جهــد مكننا من إدراك اإلمكانات
الحقيقيــة للقطــاع وألهمنــا إلستكشــاف آفــاق أوســع لنصنــع نموذج جديد في
تطويــر الســياحة فــي المملكة العربية الســعودية.

المهنــدس محمــد بن صالح الخليل
رئيــس مجلس اإلدارة

لمزيد من النمو
ٍ
وبالنســبة لقطــاع خدمــات الحــج والعمــرة ،فهــو في طريقــه
بعــد أن أصبــح بإمــكان الــزوار مــن دول عديــدة أداء مناســك العمــرة في أي وقت
خــال العــام دون الحاجــة إلصــدار تأشــيرات خاصــة .ويعتبر الحجــاج والمعتمرين
أحد أهم الشــرائح الرئيســية لزوار المملكة العربية الســعودية ،وتتزايد أعدادهم
وفقــاً لرؤيــة واســتراتيجية المملكــة العربية الســعودية .2030
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رســالة الرئيــس التنفيذي
كان  2019عاماً اســتثنائياً فــي تاريخ المجموعة،
حيــث أعلنا فيه انطالق مســيرة تحولنا وأتممنا
خاللــه تحويل هويتنا من «مجموعة الطيار للســفر»
إلى «مجموعة ســيرا القابضة».

مجموعتنــا اليــوم مختلفـ ٌـة جذريــاً عمــا كانــت عليــه
قبــل ثــاث ســنوات ،حيــث أثبــت عام  2019أن
التغييــرات التــي أجريناهــا كانــت ضروريــة وجــاءت في
أوانهــا ووضعــت أســس قويــة لتمكــن المجموعة
مــن مواجهــة التحديــات غيــر المعهــودة التــي يمر
بهــا قطــاع الســفر العالمــي واألقليمــي والمحلــي
مــع بدايــة العــام الحالــي ،ومهــدت الطريق أمام
المجموعــة لالنطــاق نحــو تحقيــق النمــو بوتيــرة
أســرع ممــا كان متوقعــا ًبعــد تجــاوز التحديــات لهــذا
العــام .لقــد كان العــام الماضــي ،رغــم التحديــات،
عامــاً حافـ ًـا باإلنجــازات واألهــداف الطموحة
والمبــادرات والمشــاريع الجديــدة ،وقــد أعدنا
خاللــه هيكلــة محفظتنــا إلــى وحــدات أعمال
اســتراتيجية وتوســعنا فــي نشــاطات جديــدة ،كمــا
أطلقنــا العالمــة التجاريــة الجديــدة المتخصصــة فــي
إدارة الوجهــات الســياحية «اكتشــف الســعودية»
لنســاهم فــي تحقيــق الرؤيــة واالســتراتيجية
الطموحــة للمملكــة فــي قطــاع الســياحة.
حققــت مجموعــة «ســيرا» فــي العــام المالــي 2019
أعلــى قيمــة إجماليــة للحجــوزات علــى اإلطالق
بقيمــة بلغــت  10.8مليــار ريــال ســعودي ( 2.9مليــار
دوالر أمريكــي) ،ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلى
ارتفــاع حجــوزات وحدة خدمات ســفر وســياحة
األفــراد بنســبة  %49مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عام
 ( 2018بإجمالــي قيمــة حجــوزات بلغــت  3.9مليــار
ريــال ســعودي) ،وقد ســجلت إيــرادات المنصات
اإللكترونيــة نمــواً بنســبة  %64مقارنــة بعــام 2018
بمــا يعــادل  3.3مليــار ريــال ســعودي كمــا حققت
وحــدة تأجيــر الســيارات قفــزة كبيــرة فــي إيراداتها
بنســبة  %83خــال الســنة الماليــة بمــا يعــادل 343
مليــون ريال ســعودي.
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اجتازت استراتيجيتنا بجدارة العديد من التحديات
الصعبة خالل عام  ،2019حيث تمكنت المجموعة
من استيعاب وموازنة التأثيرات الناتجة عن األداء
المتواضع ألصول نشاط الفندقة وانتهاء عقد وزارة
التعليم الذي شكل في بعض المراحل نحو  %30من
إجمالي قيمة الحجوزات للمجموعة ،بفضل النتائج
الممتازة التي حققتها وحدتا خدمات سفر وسياحة
األفراد وتأجير السيارات .حيث كان هدف وحدة
خدمات سفر وسياحة األفراد هو الوصول إلى
اجمالي قيمة حجوزات تبلغ  3مليار ريال سعودي،
وهدف وحدة تأجير السيارات الوصول إلى إيرادات
تبلغ  350مليون ريال سعودي – وقد تم تحقيق
بنسبة كبيرة.
ٍ
كال الهدفين بل وتجاوزهما
اختتمــت «ســيرا» عــام  2019بوضـ ٍـع مالي أقوى،
حيــث حافظــت المجموعــة على مســتوى عالي
للســيولة الماليــة النقديــةومــا يعادلهــا تقدر بمبلغ
 350مليون ريال ســعودي حيث وصلت نســبة رأس
المــال العامــل إلــى  1:1.3فــي ختام الســنة المالية.
كمــا كانــت نســبة صافــي القروض إلى مجموع
حقــوق الملكيــة أقــل من  %20في مؤشـ ٍـر على
االســتقرار وقــوة المركــز المالــي لتجاوز التبعات
األقتصاديــة التــي يواجههــا العالــم مع بداية العام
 .2020باإلضافــة إلــى ذلــك ،وصلــت القيمة اإلجمالية
لحجــوزات المجموعــة خــال الســنة المالية  2019إلى
رقم قياســي بلغ  10.8مليار ريال ســعودي ،وهو
أعلــى مســتوى تحققــه المجموعــة في تاريخها.
تتمتــع مجموعــة «ســيرا» بالخبــرة الطويلــة والقــوة
الماليــة والقــدرة الكبيــرة والرؤيــة الالزمــة لتدشــين
حقبــة جديــدة مــن النمــو فــي صناعة الســفر
والســياحة بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا باعتبارهــا شــركة خدمــات الســياحة والســفر
األكبــر إقليميــاً واألكثــر اعتمــاداً علــى التقنيــة ،والتــي
تمتــد أنشــطتها لتشــمل وحــدات إدارة الوجهــات
الســياحية وإدارة ســفر األعمال وخدمات ســفر
وســياحة األفــراد وخدمــات الحــج والعمــرة وتأجير
الســيارات والفندقــة واالســتثمارات.

منــذ تأسســت مجموعتنــا عــام  1979كوكالة ســفر
صغيــرة تقــدم خدماتهــا لألفراد ،وهي تشــارك
بفعاليــة فــي تطويــر قطاع خدمات الســفر والســياحة
فــي المنطقــة .وفــي عــام  ،2005تحولت الشــركة،
التــي كانــت ال تــزال تُ َعــرف آنــذاك بمجموعة الطيار
للســفر ،إلى شــركة مســاهمة مقفلة تعتمد بشــكل
أساســي علــى مجموعــة مــن العقــود الحكومية
وعمليــات االســتحواذ علــى الشــركات الصغيرة.
وبحلــول عــام  ،2012أصبحنــا أول شــركة فــي قطاع
الســفر والســياحة تدرج أســهمها في الســوق
المالــي الســعودي (تــداول) .واســتفادت المجموعة
مــن الدخــل النقــدي اإلضافي لالســتثمار في
مجموعــة واســعة مــن القطاعــات شــملت العقارات
وشــركات التقنيــة الرائــدة مثــل شــركة كريم (التي
اســتحوذت عليها الحقاً شــركة أوبر) ،وشــركات
خدمــات الســفر والســياحة التقليديــة واإللكترونيــة
لألفــراد مثــل «تجــول» و«المســافر» ،إلى جانب
توســيع حضورنــا فــي المملكــة المتحدة ودول
مجلــس التعــاون الخليجي.
لكــن هــذه الرحلــة لــم تمر دون تحديات
يبلــغ حجــم ســوق خدمــات الســفر للقطاع
الحكومــي والشــركات حوالــي  10مليــارات ريــال
ســعودي ،أي أقل من  %10من إجمالي ســوق
خدمــات الســفر والســياحة فــي المملكــة .ورغم
ريادتنــا فــي هــذا القطــاع ،إال أن اعتمادنــا عليــه
كان أكثــر مــن الــازم ممــا جعلنــا عرضــة للتأثــر ســلباً
بــأي تغييــرات تنظيميــة أو تشــريعية ذات صلــة.
وزاد األمــور تعقيــداً أن عــدد الشــركات التابعــة
للمجموعــة تجــاوزت  52شــركة فــي أعقــاب موجــة
مــن عمليــات االســتحواذ غيــر المتناســقة ،وهــو ما
خلــق حالــة مــن عــدم الوضــوح لدى المســاهمين
والمســتثمرين حــول هويتنــا ورؤيتنــا األساســية.
فــكان مــن الواضــح آنــذاك أننــا بحاجة ماســة إلى
تقنيــن االســتثمارات وتحقيــق أقصــى اســتفادة
ممكنــة منهــا علــى صعيــد القيمــة والدخــل.
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أيقنّ ــا فــي العــام  2016أن عاصفـ ًـة مــن التحديــات
علــى وشــك أن تهــب حيــث تبيــن لنــا أننــا بحاجة
ماســة إلــى تركيــز محفظــة أعمالنــا وتقنيــن نمــوذج
ـكل
عملنــا التشــغيلي والــذي كان يعتمــد بشـ ٍ
أساســي علــى العقــود الحكوميــة لتجنــب أي
خســائر فادحــة واستكشــاف فــرص جديــدة ،فبدأنا
فــي ذلــك الوقــت خطواتنــا األولــى للتحول من
كوننــا شــركة عائليــة تعتمــد فقــط علــى تقديــم
خدمــات الســفر للجهــات الحكوميــة ،إلــى كيــان أكثر
ً
ـتراتيجية وتنظيمــاً واعتمــاداً علــى التقنيــة .حيــث
اسـ
تبنــت المجموعــة أســلوب عمــل الشــركات الناشــئة،
ـامل وســريع.
لتبــدأ رحلــة التحــدي لتحقيــق تغييـ ٍـر شـ ٍ
ـتكماال لخطواتنــا األولــى ،أطلقنــا في عام 2017
واسـ
ً
برنامــج التحــول الشــامل الــذي كنــا في أمس الحاجة
إليــه آنــذاك لرســم مالمــح رؤيتنا الجديدة ووضع
أســس اســتراتيجيتنا المســتقبلية .وألننا نتطلع أن
نكــون شــركة تتمحــور أعمالها حــول فهم احتياجات
عمالئهــا وخدمتهــم علــى نحــو أفضل ،فقد
اســتهدف برنامج التحول إحداث تغيير كبير وشــامل
عبــر إعــادة هيكلــة محفظــة أعمالنا إلى جانب
رفــع الكفــاءة التشــغيلية واعتمــاد منظومة قوية
لحوكمــة الشــركات وبنــاء ثقافــة قائمة على رفع
مســتويات األداء في إطار رؤية متجددة نســعى
مــن خاللهــا أن نكــون المجموعــة الرائــدة في قطاع
الســفر والســياحة ،من خالل محفظة قوية من
العالمــات التجاريــة الموثوقــة والمعروفــة بخدماتها
المتميــزة التــي تتجــاوز توقعات عمالئها باســتمرار.
تســتند اســتراتيجية «ســيرا» علــى  3محــاور رئيســية
أوال ،حجــم ســوق
لخلــق القيمــة تتلخــص فيمــا يلــيً :
الســفر فــي المملكــة العربيــة الســعودية ضخــم جــداً
المقدمــة ال تتماشــى مــع حجــم
لكــن الخدمــات ُ
الســوق الكبيــر والمتنامــي؛ ثانيــا ،أهميــة الثقــة
بالعالمــة التجاريــة والخبــرة المحليــة ؛ ثالثــاً  ،تحقيــق
اقتصاديــات الحجــم المتنامــي يعــد أمــراً ضرورياً
وميــزة تنافســية قوية.
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ســفر وسياحة األفراد

ســاهم برنامــج التحــول فــي التركيــز علــى نطاق
محفظــة أعمالنــا بشــكل أفضــل حيــث كان عــدد
الشــركات التابعــة للمجموعــة  52شــركة مسـ ً
ـتقلة
ليعــاد هيكلتهــا إلــى  6وحــدات أعمــال اســتراتيجية
ومتخصصــة فــي قطــاع الســفر والســياحة تغطــي
مجــاالت إدارة الوجهــات الســياحية وإدارة ســفر
األعمــال (للشــركات والحكومــة) وخدمات ســفر
وســياحة األفــراد وخدمــات الحــج والعمــرة وتأجير
الســيارات والفندقــة اضافـ ًـة إلــى االســتثمارات .وقد
ُطــورت محفظــة أعمــال المجموعــة بعنايــة وفقــاً
لمعاييرمحــددة ،تشــمل حجــم النمــو المســتقبلي،
االعتبــارات االقتصاديــة والربحيــة ،موقفنــا
التنافســي النســبي ،ومزايــا الملكيــة لــكل قطــاع.
وألن تحقيــق اقتصاديــات الحجــم المتنامــي أحــد
المحــاور األساســية الســتراتيجيتنا فقــد ُحـ ِّـد َد
دور «ســيرا» لتكــون مركــزاً لوحــدات األعمال
االســتراتيجية وليــس كأي شــركة قابضــة تقليديــة.
حيــث تســاهم بفعاليــة فــي التمويــل وتوفيــر
الخدمــات المشــتركة والتوجيــه االســتراتيجي
وتطويــر منصــات التقنيــة والبيانــات وإدارة
العالقــات والعقــود مــع جميــع المورديــن ليتيح
لوحــدات األعمــال التركيــز الكامــل علــى األهداف
التشــغيلية لهــذه الوحــدات وبذلــك تســتفيد
المجموعــة مــن اقتصاديــات الحجــم المتنامــي.
تتمثــل الركا ئــز األسا ســية لرؤ يــة برنا مــج التحــول
فــي العمــل كنقطــة و صــل مركز يــة إل بــرام
التعا قــدات التجار يــة وإتمــام حجــوزات المســافرين
عبــر منصــة شــاملة تحــوي جميــع خد مــات الســفر
مــن حجــوزات فنــادق وطيــران و جــوالت ســياحية
ونقدمهــا للعمــاء باأل ســلوب المنا ســب لهــم.
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حيــث يتو لــى مر كــز االمتيــاز إدارة التعا قــدات
التجار يــة وعمليــات المجمو عــة لر فــع الكفــاءة
التشــغيلية والحصــول علــى أفضــل األ ســعار
والمنتجــات والحلــول الرقميــة.
تعــد االســتفادة مــن البيانات والــذكاء االصطناعي
جــزءاً أساســياً لتحقيــق اقتصاديــات الحجــم المتنامي.
وتحقيقــاً لذلــك ،أنشــأنا وحــدة مســتقلة للبيانات
تعمــل بمثابــة محفـ ٍـز للمجموعــة مــن أجــل تحقيق
الشــفافية واتخــاذ القــرارات المدروســة وفهم
احتياجــات العمــاء ودعــم الريــادة الفكرية وطرح
منتجــات مبتكــرة .وقــد ُأنْ ِشــئت وحــدة البيانات
والتحليــل بالمجموعــة فــي أبريــل  ،2019و والتــي
كان لهــا الــدور الكبيــر فــي مســاعدة المجموعة
وعمالئهــا علــى اتخــاذ قرارات أفضل وبشــكل أســرع.
ولضمــان نجــاح هــذه الخطــط الطموحــة لتطوير
خدمــات الســياحة والســفر البــد من وجود
كــوادر بشــرية مؤهلــة ،لذلــك ،نحن في «ســيرا»
ملتزمــون باســتقطاب وتدريــب وتوظيــف الشــباب
الســعودي إلعــداد جيــل جديــد ومؤهل من
مستشــاري الســفر .وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،أطلقنــا
«أكاديميــة المســافر» لدعــم الكفــاءات والكــوادر
الوطنيــة الشــابة و واالســتفادة مــن خبراتنــا فــي
قطــاع الســياحة والســفر فــي كافــة المجــاالت من
المبيعــات وتقديــم التجــارب المميــزة للعمــاء إلــى
العمليــات والقيــادة .ونفخــر أيضــاً بمســاهماتنا
المجتمعيــة مــن خــال «برنامــج جــدارة» الــذي يعنى
بتعزيــز قــدرات الشــباب العربــي وتطويــر مهاراتهــم
عبــر توفيــر برامــج تدريبية شــاملة.
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وفيمــا يخــص وحــدات األعمال اإلســتراتيجية
بالمجموعــة .فلدينــا أربــع وحــدات أعمال اســتراتيجية
أساســية هي خدمات ســفر وســياحة األفراد ،وإدارة
ســفر األعمــال ،وخدمــات الحــج والعمرة ،وإدارة
الوجهــات الســياحية ،إضافـ ًـة إلــى وحدتي أعمال
اســتراتيجية داعمــة همــا تأجيــر الســيارات والفندقة،
حيــث نســتهدف منهــا توفيــر تدفقــات نقدية
مســتقرة تســاعد في تمويل قطاعات الســفر
االخــرى ذات النمــو العالــي .أمــا وحدة االســتثمارات،
ـتقال عــن وحدات أعمــال المجموعة
فتمثــل جــزء مسـ ً
تــم اســتحداثها بغــرض توحيــد وزيادة عائدات
االســتثمارات القائمة.
خدمات ســفر وســياحة األفراد -
المســافر وتجول
أنشــأنا خــال عــام  2019وحــدة خدمات ســفر
وســياحة األفــراد تندمــج تحتهــا جميع شــركات
الســفر التــي تســتهدف األفــراد فــي مجموعة
«ســيرا» بمــا فــي ذلــك قطاع الســفر عبــر المنصات
والتطبيقــات االلكترونيــة .وتتكــون الوحــدة مــن
«تجــول» العالمــة التجاريــة لخدمــات الســفر عبر
المنصــات والتطبيقــات اإللكترونيــة فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،و «المســافر» العالمــة التجاريــة
الرائــدة فــي خدمــات قطــاع الســفر عبــر القنوات
الشــاملة والمتعــددة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية والكويــت .تطـ ّـورت شــركة «المســافر»،
التــي انطلقــت فــي بدايتهــا عبــر منصــات التواصل
االجتماعــي لتقديــم خدمــات الســفر المحليــة
لتلبيــة احتياجــات المســافرين الســعوديين ،لتصبــح
اليــوم العالمــة التجاريــة األكبــر واألكثــر شــهرة في
المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة فــي قطــاع
خدمات الســفر والســياحة.
يشــهد ســوق خدمات ســفر وســياحة األفراد عبر
كل مــن
المنصــات اإللكترونيــة نمــواً متســارعاً فــي ٍ
المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت واإلمــارات
العربيــة المتحــدة (بحجــم إنفــاق تجــاوز  80مليــار
ريــال ســعودي ســنوياً ) .وفــي عــام  ،2019تبنينا
اســتراتيجة جديــدة تضمــن دمــج وتوحيــد خدماتنــا
وتســهيل الوصــول إليهــا عبــر بنــاء القنــوات الشــاملة
مــن المنصــات اإللكترونيــة وشــبكة الفــروع ومركز
اإلتصــال وتطبيــق واتســاب مــع اعتمادنــا على
أفضــل الحلــول التقنيــة والبيانيــة لضمــان تلبيــة
احتياجــات عمالئنــا وتقديــم تجربــة سلســلة لهــم.
عــاوة علــى ذلــك ،واصلنــا نمونا المتســارع
وحافظنــا علــى مركزنــا الريــادي فــي قطــاع خدمات
الســفر عبــر المنصــات اإللكترونيــة بالمملكــة العربيــة
الســعودية والكويــت ،بحصــة ســوقية تقــرب من
 %60ومعــدل نمــو ســنوي متراكــم يتجــاوز %82
فــي المملكــة العربيــة الســعودية علــى مدى
الســنوات الثــاث الماضيــة ومعــدل نمو ســنوي
بلــغ  %600فــي الكويــت خــال عــام  ،2019وذلك
بفضــل الجهــود المســتمرة لفهــم احتياجــات عمالئنــا
والســعي لتلبيتهــا.
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ـرع لخدمات ســفر
كمــا أننــا بصــدد إطــاق أول فـ ٍ
وســياحة األفــراد فــي الكويت خالل الشــهور
القليلــة القادمــة .وفــي دولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة ،واصلــت العالمــة التجاريــة لخدمــات
الســفر عبــر المنصــات اإللكترونيــة« ،تجــول»،
توســيع حصتهــا الســوقية إلــى مــا يقــارب  %30من
قطــاع حجــوزات الســفر عبــر المنصــات االلكترونيــة.
وانعكســت اســتثماراتنا في التســويق والتقنية
وخدمة العمالء لوحدة خدمة الســفر وســياحة
األفراد بشــكل ايجابي على إجمالي قيمة الحجوزات
حيــث بلغــت قيمــة الحجوزات خالل عام 2019
مايقارب  3.9مليار ريال ســعودي .وركزت اســتثماراتنا
الرقميــة والتقنيــة فــي منصاتنا اإللكترونية على
مجموعة واســعة من المنتجات الرقمية
ٍ
تطوير
المبتكــرة ومنهــا الربــط مــع اثنان من أكبر برامج
الوالء في المملكة العربية الســعودية “الفرســان” و
“قطاف” ،وتحســين المحتوى الفندقي ،باإلضافة
إل ــى توفير ط ــرق دف ــع جدي ــدة مثـل “مـدى“ و“ابـل
باي” و“كي-نـت”.
ـاء علــى أبحــاث
كمــا طورنــا منتجاتنــا وخدماتنــا بنـ ً
ســوقية شــاملة واســتطالعات تفصيليــة آلراء
العمــاء ،حيــث أطلقنــا خدمــة العمــاء عبــر
«واتســاب» ،والتــي أصبحــت إحــدى قنوات
االتصــال الرئيســية للعمــاء خــال عــدة أشــهر مــن
انطالقهــا .ممــا انعكــس بشــكل إيجابــي علــى
معــدل إتمــام الحجــوزات لــدى عمالئنــا بنســبة
تقــارب  .%60ممــا أتــاح لنــا االحتفــاظ بعمالئنــا
بشــكل أكبــر وتعزيــز والئهــم لنــا ،وتحقيــق زيــادة
كبيــرة فــي القيمــة المســتقبلة لعمالئنــا وهــو مــا
يضمــن اســتمرار العوائــد اإليجابيــة طويلــة األجــل
واالســتفادة المثلــى لالســتثمارات التســويقية فــي
زيــادة العمالء.
ســنواصل نمونــا المتســارع خــال  2020لنحافــظ
علــى ريــادة عالماتنــا التجاريــة فــي قطــاع خدمات
ســفر وســياحة األفــراد بالمنطقــة ،حيــث نســتهدف
الوصــول إلجمالــي حجــوزات بقيمــة  6مليــارات
ريــال ســعودي إال اذا تدهــورت قطاعــات الســفر
المختلفــة مــن الزيــادة المســتمرة النتشــار فيــروس
كورونــا فســوف يكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى أعمالنا
بشــكل عــام .علــى الرغــم من ذلك ســنواصل مســيرة
التحــول لتقديــم خدماتنــا عبــر قنــوات متعــددة
وشــاملة ،وافتتــاح أكثــر مــن  50فرعــاً لخدمة ســفر
وســياحة األفــراد فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والكويــت ،إضافــة إلــى مواصلــة اســتثماراتنا في
التقنيــة والبيانــات وتطويــر الكــوادر البشــرية.
تعــد خدمــات ســفر وســياحة األفراد أحــد المحاور
األساســية لخطــط نمــو المجموعــة ،ولذلــك،
ســنواصل تقديــم الدعــم المالــي وتوفيــر جميع
االحتياجــات لضمــان اســتمرار ريادتنــا فــي تقديم
خدمــات ســفر وســياحة األفــراد عبــر القنوات
الشــاملة فــي قطــاع الســفر والســياحة .طموحنــا
عظيــم ،ونحــن عازمــون علــى تحقيقه.

إدارة ســفر األعمال « -إيالء»
«إ يــاء» هــي العال مــة التجار يــة الجد يــدة لو حــدة
إدارة ســفر األعمــال اال ســتراتيجية ،و هــي
تخــدم عمــاء « ســيرا» مــن الجهــات الحكوميــة
والشــركات عبــر تقد يــم خد مــات حجــوزات
الســفر والخد مــات االستشــارية بطريقــة أكثــر
ذكاء ومعتمــدة علــى التقنيــة تتميــز بالسال ســة
ً
ومصممــة خصيصــاً لتلبــي احتيا جــات العمــاء.
وتســتحوذ «إ يــاء» علــى أكثــر مــن ر بــع القيمــة
الســوقية لقطــاع إدارة ســفر األعمــال ا لــذي
تتجــاوز قيمتــه  10مليــار ر يــال ســعودي.
ســعت المجموعــة وكجــزء مــن برنامــج التحول
نحو
لتطويــر قطــاع إدارة ســفر األعمــال علــى ٍ
شــامل مــن خــال تطبيــق الحلــول التقنيــة الذكية
فــي مجــال خدمــات الســفر لخدمــة عمالئها بشــكل
أفضــل .ونتيجــة لهــذا التوجــه الرقمــي ،قللت
الوحــدة اعتمادهــا علــى فروعهــا مــن  120فــرع بداية
 2019إلــى  68فــرع بنهايــة العــام.
ـوال مخصصة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر «إيــاء» حلـ ً
تلبــي جميــع احتياجــات عمالئهــا المختلفــة.
ونتيجــة لذلــك ،أرســت وزارة الرياضــة بالمملكــة
علــى الشــركة عقــد العمليــات الرئيســية لبرنامــج
ابتعــاث المواهــب لتطويــر كــرة القــدم الســعودية
خــال الفتــرة مــن ينايــر  2019إلــى ديســمبر .2022
يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر كــرة القــدم عبر
تنميــة المواهــب الشــابة مــن العبــي كــرة القــدم
الســعوديين بتدريبهــم فــي مركــز متخصــص فــي
إســبانيا ومشــاركتهم فــي منافســات وديــة فــي
جميــع أنحــاء أوروبــا ،قبــل ضمهــم علــى ســبيل
التجربــة و/أو اإلعــارة ألنديــة كــرة القــدم األخرى
فــي المنطقــة .ونتولــى بموجــب العقــد مســؤولية
عمليــات البرنامــج بالكامــل مــن خــال طاقــم عمــل
مكــون مــن  20موظفــاً متفرغــاً يعملــون ميدانيــاً
في إســبانيا.
يقــدم مركــز اتصــال «إيــاء» وشــبكة فروعها
الواســعة الدعــم للعمــاء فيمــا يتعلــق بجميــع أنــواع
الحجــوزات وطلبــات التغييــر واالستفســارات بغــض
النظــر عــن مــدى تعقيدهــا أو توقيتهــا ولمختلــف
الفئــات والخدمــات .حيــث يتابــع مركــز االتصال
المســافرين فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ويوفــر أرقام
تواصــل محليــة فــي  20وجهــة رئيســية .كمــا تقدم
«إيــاء» خدمــات شــحن البضائــع جــواً وبراً وبحراً ،
فضـ ًـا عــن كونهــا الشــركة الســعودية الوحيدة
المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــحن الجوي
العالميــة ( )WACOإلــى جانــب أنهــا وكيل شــحن
معتمــد مــن قبــل الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي.

الزلنــا فــي "إيــاء" نمثــل الشــريك الموثوق في
مجــال خدمــات الســفر ألكثــر مــن  400عميــل من
الشــركات والقطــاع الحكومــي ،بمــا فــي ذلك
شــركات رائــدة مثــل «مشــاريع الترفيه الســعودية»
و«شــركة البحــر األحمــر للتطويــر» و «نيــوم»
و «القديــة» ،إلــى جانــب دورنــا فــي تنظيم
مناســبات وفعاليــات بــارزة مثــل «مبــادرة مســتقبل
ـدد مــن الوزارات
االســتثمار» ،وعالقتنــا القويــة بعـ ٍ
والمستشــفيات والجامعــات الكبــرى بالمملكــة.
إضافـ ًـة إلــى إعطــاء األولويــة للخدمــات األكثر
تعقيــداً والتــي تتمتــع بهوامــش ربحيــة أعلــى.
وللحفــاظ علــى الميــزة التنافســية وزيــادة كفــاءة
التشــغيل ،قمنــا بتطويــر المنصــة التقنيــة إليــاء
ـكل كبيــر خــال عــام  2019عبــر إضافــة ميزات
بشـ ٍ
إدارة عالقــات العمــاء والــذكاء االصطناعــي
وتحليــل البيانــات الضخمــة ،كمــا أطلقنــا عــدة
ـات رقميــة وطورنــا منتجاتنــا وخدماتنــا
منتجـ ٍ
لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا وتقديــم تجربــة مميــزة
لهــم .وخــال عــام  ،2019أطلقنــا منصــة إلكترونيــة
جديــدة لخدمــات الســفر "إيــاء لخدمــات األعمال"،
وهــي منصــة رقميــة تتمتــع بالشــفافية وســهولة
االســتخدام والكفــاءة وضبــط التكاليــف ،وهي
مثاليــة لعمالئنــا مــن الحكومــة والشــركات
ومنســوبيهم .حيــث يمكــن للشــركات تخصيــص
حلــول «إيــاء» بمــا يتناســب مــع متطلباتهم،
واســتخدامها لمتابعــة ومراقبــة مــدى االمتثــال
لسياســة الســفر لديهــم .وفــي الوقت نفســه،
ميــزات المرونة
توفــر منصــة «إيــاء» للمســافرين ّ
والتحكــم بخيــارات ســفرهم.
أخيــراً  ،وعلــى الرغــم مــن انتهــاء عقدنــا مع وزارة
التعليــم ،حافــظ قطــاع ســفر األعمــال «إيــاء» على
قيمــة حجــوزات قاربــت  2.9مليــار ريال ســعودي
خــال العــام  ،2019ونتوقــع أن تواصــل الوحــدة
تعزيــز حصتهــا الســوقية فــي هــذا القطاع.
خدمــات الحج والعمرة – «مواســم»
يعتبــر قطــاع خدمــات الحــج والعمرة قطاع واعد
نمو كبيــرة حيث تهدف رؤية
مــع وجــود فــرص ٍ
المملكــة إلــى زيــادة أعــداد المعتمريــن إلى  30مليون
معتمــر بحلــول عــام  2030ويتوقــع بــأن تصل القيمة
الســوقية للقطاع إلى  310مليار ريال ســعودي.
حــددت «ســيرا» الفــرص الســانحة لالســتفادة
مــن النمــو الكبيــر لقطــاع خدمــات الحــج والعمــرة
ولتحســين نوعيــة الخدمــات ،حيــث أسســت وحــدة
أعمــال اســتراتيجية لخدمــات الحــج والعمــرة تقــدم
خدماتهــا عبــر عالمتهــا التجاريــة «مواســم».
ســتركز «مواســم» علــى تقديــم خدمــات الحــج
والعمــرة للشــركات ووكالء الحــج والعمــرة فــي
األســواق الرئيســية بهــدف تقليــل التكلفــة العاليــة
والتحديــات الموجــودة للوصــول إلــى المعتمريــن
بشــكل مباشــر نظــراً العتمادهــم الكبيــر علــى
الشــركات والــوكالء المحلييــن فــي بلدانهــم.

كمــا أننــا نركــز حاليــاً علــى إعــادة تقييــم أســلوب
وطريقــة عمــل مواســم ،لتقديــم جميــع خدمــات
الحــج والعمــرة بشــكل متكامــل للشــركات والــوكالء
لتلبيــة احتياجــات عمالئهــا والطلــب المتزايــد فــي
األســواق الرئيســية.
يعتبــر التكامــل مــع محــرك الحجــز المركــزي للحــج
والعمــرة «مقــام» الــذي دشــنته وزارة الحج
والعمــرة أحــد الخطــوات الرئيســية التــي تمكننــا
كخطــوة أولــى مــن تقديــم الخدمــات والمنتجات
عبــر منصتنــا اإللكترونيــة ،ثــم تقديــم الخدمــات
والمنتجــات عبــر جميــع المنصــات المعتمــدة  -وهــو
مــا يتيــح لمواســم وصــول منتجاتهــا وخدماتهــا إلى
جميــع وكالء الســفر ومنظمــي الرحــات الســياحية
فــي األســواق الرئيســية بعــد انحســار تداعيات
انتشــار فيــروس كورونا.
ـوات
ومــن المتوقــع أن تتخــذ وزارة الســياحة خطـ ٍ
قويــة لدعــم منظومــة العمــرة تتضمــن إتاحة
اصــدار التأشــيرة الســياحية فــي جميــع أنحاء العالم
والســماح لحامليهــا بــأداء مناســك العمــرة .وفي
حــال تحققــت تلــك التوقعــات ،فإنها ســتفتح أســواقاً
جديــدة تمامــاً أمــام «مواســم» ،التي ســتتعاون عن
قــرب مــع «اكتشــف الســعودية» لتلبيــة الطلبات
ومواكبــة التغيــرات المتزايــدة في الســوق.
ســنواصل فــي عــام  2020بنــاء القــدرات الداخليــة
مــن خــال التكامــل مــع وحدة «اكتشــف
الســعودية» لضمــان التعامــل مــع مختلــف
األســواق وفــق خطــة عمــل مشــتركة .باإلضافة
إلــى ذلــك ،ســتقوم «مواســم» بتحديث
اســتراتيجية تقديــم الخدمــات والتوجــه نحــو
األســواق مــن خــال بنــاء قدرات داخليــة على
صعيــد الكــوادر البشــرية والعمليــات والتقنيــة.
وعلــى المــدى القصيــر ،ســتتأثر الشــركة بالتأكيــد على
خلفيــة التعليــق المؤقــت لتأشــيرات العمرة بســبب
تداعيــات انتشــار فيــروس كورونا ،لكــن التوقعات
طويلــة األجــل مشــجعة للغايــة فــي ضوء اســتراتيجية
المملكــة لزيــادة أعــداد الحجــاج والمعتمرين.
إدارة الوجهــات الســياحية -
«اكتشــف السعودية»
إدراكاً مــن حكومتنــا الر شــيدة لإلمكا نــات القو يــة
فــي قطــاع الســياحة وقو تــه كمحــرك اقتصــادي
مهــم ،فقــد وضعــت قطــاع الســفر كمحــور
أسا ســي لتحقيــق رؤ يــة المملكــة  2030لتنو يــع
االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق التنميــة المســتدامة،
واتســع نطــاق االهتمــام ليشــمل ألول مــرة
الســياح األجا نــب ،إضا فـ ًـة إ لــى ا لــزوار المحلييــن
والحجــاج والمعتمر يــن.

وقــد وضعــت المملكــة أهدافــاً طموحــة فــي هذا
الصــدد تتلخــص فــي اســتقطاب  100مليــون ســائح
أجنبــي وتحقيــق عائــدات بقيمــة  115مليــار دوالر
بحلــول عــام  ،2030إضافـ ًـة إلــى رفع مســاهمة
قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي من
 %3إلــى  %10بحلــول عــام  .2030وتحقيقــاً لهــذه
الغايــة ،خصصــت المملكــة مــوارد هائلــة لبنــاء البنيــة
التحتيــة الســياحية والترفيهيــة.
علــى الرغــم مــن أن الســياحة الخارجيــة هــي أكبر
مصــدر للدخــل فــي وحدتنــا لخدمات ســفر وســياحة
األفــراد إال أننــا بدأنــا نلحــظ الطلــب المتزايــد
للســياحة الداخليــة مــن جميــع الفئــات .حيــث كانــت
المملكــة ولفتــرة طويلــة تثيــر إهتمــام الســياح
األجانــب إلستكشــاف معالمهــا ،إال أن آليــة
القــدوم للســياحة لــم تكــن بتلــك الســهولة حيث
ـورة عمليــاً على
كانــت تأشــيرات الدخــول مقصـ ً
المســافرين للعمــل والزيــارة باشــتراطات محــددة
والحجــاج والمعتمريــن .ولكــن هــذا األمــر تغيــر في
ســبتمبر الماضــي ،عندمــا أعلنــت الهيئــة العامــة
للســياحة والتــراث الوطنــي (وزارة الســياحة حاليــاً )
فــي المملكــة ،عــن تنظيـ ٍـم جديــد لمنــح التأشــيرات
الســياحية بشــكل ســهل وميســر لمواطني 49
دولة .وخالل األشــهر الســتة التي تلت تدشــين
التأشــيرة الســياحية ،تــم إصــدار حوالــي 400,000
تأشيرة ســياحية.
أطلقــت المجموعــة وحــدة أعمــال إدارة الوجهــات
الســياحية االســتراتيجية «اكتشــف الســعودية»،
األولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة ،ليتيــح لها
االســتفادة مــن الفــرص الناشــئة عــن فتــح المملكة
أبوابهــا أمــام الســياح ،واالســتثمارات الضخمــة في
المشــاريع الثقافيــة والســياحية والترفيهيــة.
انطالقــاً مــن االســتثمارات الحكوميــة المخصصــة
لتطويــر القطــاع الســياحي حتــى عــام 2030
واســتثمارات المجموعــة فــي القطــاع والتــي
تقــدر ب ـ  500مليــون ريال ســعودي ،ســتتمكن
"اكتشــف الســعودية" مــن تلبيــة الطلــب المحلــي
والدولــي المتزايــد علــى الســياحة الداخليــة من
خــال إنشــاء أصــول ســياحية تشــمل المخيمات
الصحراويــة ،وبرامــج الجــوالت الســياحية ،إضافــة
إلــى التعــاون مــع وزارة الســياحة الســعودية إلنشــاء
برامــج ســياحية تهــدف الســتعراض أهــم المناطق
الثقافيــة والســياحية والترفيهيــة الغنيــة والمتنوعــة
فــي المملكة.
وســيكون تركيز "اكتشــف الســعودية" األساســي
التســويق للمملكــة العربيــة الســعودية كوجهــة
ســياحية مفضلــة عبــر تطويــر وتقديــم البرامــج
والرحــات الســياحية للشــركات ووكالء الســفر
العالمييــن والمنصــات اإللكترونيــة .ومــن
خــال شــبكة عالقاتهــا الوثيقــة مــع الفنادق
والمنتجعــات ،ســتعمل «اكتشــف الســعودية» علــى
تزويــد الســياح بأفضــل التجــارب والخدمــات الشــاملة
والتــي ســتدفعهم لتكــرار التجربــة مــرة أخرى.
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تأجيــر الســيارات  -لومي
قمنــا بتحويــل ثــاث شــركات لتأجير الســيارات
ودمجها ضمن واحدة من أســرع شــركات تأجير
الســيارات نمــواً فــي المملكــة تحــت العالمــة التجارية
«لومــي» ،التــي تضمــن الراحــة لعمالئنــا بفضل
حلولهــا المبتكــرة فــي مجــال الطاقــة والتقنية.
نوفــر عــن طريــق «لومــي» خدماتنــا لقطــاع األفراد
بفضــل تواجدهــا فــي المطارات الســعودية
الرئيســية ،إلــى جانــب خدماتهــا لقطــاع الشــركات
والجهــات الحكوميــة ،بوصفهــا مــزوداً لخدمــات
التأجيــر التشــغيلي للشــركات والمؤسســات
الحكوميــة .وتســتفيد الشــركة مــن السياســات
الحكوميــة التــي تخلــت عــن شــراء المركبــات لصالح
عقــود اإليجــار التشــغيلية للمركبــات.
أداء مميــزاً خــال عام 2019
حققــت «لومــي» ً
وســجلت زيادة في اإليرادات بنســبة  %83مقارنة
بعام  ،2018وتجاوز حجم أســطولها  11,000ســيارة.
وبفضــل مواصلــة اإلدارة الفعالــة ألســطول مركباتنــا
والحــرص علــى زيــادة الكفاءة التشــغيلية وتوســيع
شــبكة مبيعاتنــا ،نتوقــع أن تســتمر الوحــدة في
تحقيــق نتائــج إيجابيــة .كمــا أننــا نهــدف إلى زيادة
اإليــرادات هــذا العــام بنســبة تتــراوح بيــن  40إلى %50
لنتجــاوز ال ـ  500مليــون ريــال ســعودي ولكــن يعتمد
ذلك بشــكل رئيســي على شــدة تداعيات انتشــار
فيروس كورونا على قطاع ســفر األفراد وتوســع
ميزانيــة الجهــات الحكوميــة .وســيكون الرتفــاع ربحية
هــذا النشــاط علــى األجــل المتوســط والطويل دور
رئيســي فــي تمويــل آفــاق النمــو الواعدة لوحدات
األعمــال األخــرى ،وخصوصــاً وحدة خدمات الســفر
والســياحة لألفــراد التــي تديــر العالمتيــن التجاريتين
و«تجول».
«المســافر»
ّ
وخــال عــام  ،2020ستســتفيد "لومــي" مــن خبرات
المجموعــة التقنيــة لتطويــر حلــول الخدمــة الذاتيــة
لتأجيــر الســيارات ،وســتضمن التقنيــة المتطــورة
والخدمــات المخصصــة محافظــة «لومــي» علــى
موقعهــا الريــادي فــي هــذا القطاع.
الفندقة
تمتلــك وتديــر وحــدة أعمــال الفندقة خمســة
فنــادق تضــم  1880غرفــة فــي مواقــع اســتراتيجية
بالمملكــة العربيــة الســعودية .حيــث تســتفيد
مــن هــذه الفنــادق وحــدات المجموعة األخرى،
مثــل «مواســم» المتخصصــة فــي خدمــات الحج
والعمــرة و «إيــاء» المتخصصــة فــي إدارة ســفر
األعمــال و«المســافر» المتخصصــة فــي خدمــات
ســفر وســياحة األفراد.
تزيــد إيــرادات أصــول وحــدة الفندقــة بالمجموعة
عــن  150مليــون ريــال ســعودي ،وتشــمل فندق
شــيراتون جبــل الكعبــة (مكــة المكرمــة) ،وفندق
موفنبيــك ســيتي ســتار (جــدة) ،باإلضافــة إلــى ثالث
عقــارات فــي مكــة المكرمــة ،وتوفــر هــذه الفنادق
تدفقــاً نقديــاً ثابتــاً يســتخدم لتمويــل وحــدات
المجموعــة األخــرى إال أنهــا ســتعاني خــال هذا
العــام مــن إيقــاف تأشــيرات العمرة.

8
سـيــرا | التقـريـر السنـوي 2019

صحيــح اننــا اســتحوذنا علــى فنــدق شــيراتون مكة
جبــل الكعبــة عــام  2015بقيمــة عاليــة نوعــاً مــا خالل
فتــرة ارتفــاع أســعار عقــارات مكــة المكرمــة ولم
يتــم االســتفادة مــن الفنــدق بالشــكل األمثــل نظراً
الســتمرار أعمــال البنــاء فــي توســعة الحرم الشــريف
حــول الفنــدق ممــا جعــل الوصــول إليه أكثــر صعوبة.
ولكــن نســعى اآلن الســترداد جــزء مــن رأس مال
المشــروع عبــر بيــع  110شــقة فاخــرة ،فقــد انتهينــا
مــن فــرز صكــوك ملكيــة الشــقق وســيتم طرحها
في الســوق خالل العام  2020حســب اوضاع
الســوق وال نتوقــع تحقيــق اي اربــاح رأســمالية مــن
بيــع هــذه الشــقق نظــراً الرتفــاع قيمة االســتحواذ.
كان اهتمامنــا خــال عــام  2019علــى االســتثمارات
فــي تطويــر فنــادق الفئــة المتوســطة لالســتفادة
مــن تزايــد أعــداد مســافري األعمــال والجيــل الجديد
المتمرســين فــي اســتخدام التقنيــة والمراعيــن
العتبــارات القيمــة الماليــة.
ولضمــان توســيع نطــاق عروضنــا فــي المنطقة
بطريقـ ٍـة متســقة وموثوقــة ،قمنــا باســتثمار أكثــر
مــن  500مليــون ريــال ســعودي فــي امتيـ ٍـاز ضخم
بالشــراكة مــع «فنــادق تشــويس» لتطويــر ثاني
أراض تملكهــا
أكبــر سلســلة فنــادق فــي العالــم علــى ٍ
المجموعــة وتدشــين العالمــات التجاريــة الشــهيرة
«كومفــورت» و «كواليتــي» و «كالريــون» فــي
منطقــة الشــرق األوســط بمواقــع اســتراتيجية
مهمــة لقطاعــات الســياحة واألعمــال والحــج
العمــرة .ونعمــل حاليــاً علــى تطويــر ســتة فنــادق في
كل مــن الريــاض وجــدة علــى أراضــي مملوكة ســابقاً
ٍ
للمجموعــة.
وحدة االســتثمارات
فــي أعقــاب تطويــر إســتراتيجيتنا االســتثمارية،
ُض َّمــت جميــع الشــركات والمشــاريع غير
اإلســتراتيجية وغيــر األساســية تحــت مظلــة «وحدة
االســتثمارات» بهــدف تحقيــق أقصــى اســتفادة
ممكنــة منهــا علــى صعيــد القيمــة والدخــل .وقد
قمنــا بتصنيــف هــذه االســتثمارات إلــى عــدة فئات
ـكل منهــا اســتراتيجية محــددة .وتشــمل
وضعــت لـ ٍ
االســتراتيجيات :التخــارج الفــوري مــن االســتثمارات،
وزيــادة القيمــة علــى المــدى القصير والمتوســط،
وزيــادة القيمــة عــن طريــق تحقيــق آليــة تعاون أو
تكامــل مــع أعمال أخرى.
وفــي إطــار الفئــة األولــى ،نجحنــا فــي التخارج من
شــركة ذاخــر لالســتثمار والتطويــر العقــاري مقابــل
حوالــي  377مليــون ريــال ســعودي ،ونقلنا ســتة
أراضــي بقيمــة دفتريــة قدرهــا  190مليــون ريال
ســعودي إلــى وحــدة الفندقــة لبنــاء فنادق من
الفئــة المتوســطة عليهــا ،وتــم بيــع شــركة نقل
كل من
ومواصــات فــي مصــر وشــركات ســفر في ٍ
الكويــت ولبنــان وماليزيــا والســودان بحوالــي 40
مليــون ريال ســعودي.
وضمــن الفئــة الثانيــة ،كنــا أحــد أوائــل المســتثمرين
ـاهم فيهــا ،وقــد أتممنا
فــي شــركة كريــم وأكبــر مسـ ٍ
صفقــة بيــع الشــركة إلــى «أوبــر » ونتوقــع تحصيل
نحــو  1.5مليــار ريال ســعودي.

تنــدرج اســتثماراتنا فــي مجموعــة بورتمــان للســفر
المحــدودة تحــت الفئــة الثالثــة ،حيــث أصبحنــا حاليــاً
إحــدى أكبــر مجموعــات الســفر المتخصصــة في
المملكــة المتحــدة .تتبنــى «بورتمــان» إســتراتيجية
توســع ذاتية من خالل االســتحواذ على الشــركات
الرائــدة والمكملــة فــي هــذا القطاع لالســتفادة
مــن اقتصاديــات الحجــم المتنامــي ومــن ثــم التخارج
بقيمــة أعلــى .حيــث بلــغ إجمالــي قيمــة حجوزات
الوحــدة لعــام  500 2019مليــون جنيــه إســترليني،
وحققــت إيــرادات بقيمــة  45مليــون جنيــه إســترليني
وأرباحــاً بمبلــغ  4مالييــن جنيــه إســترليني .وبالنســبة
لتوقعــات إجمالــي الحجــوزات لعــام  ،2020فقــد
ارتفعــت بنســبة  %15و %10و %20علــى التوالــي.
ونعتــزم مواصلــة عمليــات اســتحواذ مختــارة بعنايــة
لتعزيــز قيمــة حصــص المســاهمين خــال عــام .2020
وفي الختام…
ـتقبال علــى القطاعــات التــي
ننــوي التركيــز مسـ ً
تمتلــك فــرص أكبــر لتحقيــق نمو مســتدام،
ومواصلــة االســتفادة مــن قدراتنــا فــي فهم
وتحليــل البيانــات المتقدمــة لتحســين قراراتنــا
وتحقيــق الكفــاءة التشــغيلية.
مــن الواضــح أن انتشــار فيــروس كورونــا ســيكون له
تأثيــرات ســلبية علــى قطــاع الســفر والســياحة وال
يمكــن التنبــؤ بمداهــا فــي الوقــت الراهــن .ومع
ذلــك ،فإننــا نمتلــك ســيولة قويــة لتمويــل عملياتنــا
وســنتخذ االحتياطــات الالزمــة إلدارة الموقــف
بحكمــة ورويــة .وسنســتمر فــي مراقبــة الموقف
عــن كثــب وإدارة المجموعــة وفــق اســتراتيجية
مســؤولة ،مــع اتخــاذ خطــوات مدروســة للتأقلم
مــع المتغيــرات حســب الحاجة.
نعمــل فــي «ســيرا» انطالقــاً مــن التزامنا الراســخ
وســعينا الدائــم إلتاحــة فرصــة الســفر للجميــع.
وفــي ضــوء ذلــك ،طورنــا عالمات تجاريــة ومنصات
تقنيــة وأنظمــة بيانــات قويــة وفــرق شــغوفة ورؤى
واضحــة لفهــم احتياجــات المســافرين وتقديــم
أفضــل الخدمــات لهــم مــن خــال حلــول ومنتجات
يصعــب منافســتها.
كمــا يوحــي اســم مجموعتنــا ،نحــن مســتمرون فــي
مســيرتنا الممتــدة ،والتــي قطعنــا شــوطاً أول منهــا
مــن خــال تقنيــن وإعــادة هيكلــة محفظــة أعمالنا
والعمــل بأســلوب "الشــركات الناشــئة" لنتمكــن مــن
المنافســة القويــة فــي ســوق أكبــر واالســتفادة من
فــرص أوســع .هنــاك بالتأكيــد ريــاح معاكســة يمكننا
النقــاش حــول ســبل مواجهتهــا ،لكــن المؤكــد أن
الرحلــة ستســتغرق بعــض الوقــت ولكننــا ســنظل
دومــاً متفائليــن بشــأن مســتقبلنا.

عبداللــه بن ناصر الداود
الرئيــس التنفيذي

أعضــاء مجلس اإلدارة

المهنــدس محمــد بن صالــح الخليل

أحمــد ســامر بن محمــد حمدي الزعيم

د .ســليمان بــن علــي الحضيف

عبــد اللــه بــن عبد الرحمــن العياضي

ماجــد بن عائــض النفيعي

مــازن بن أحمــد الجبير

يزيــد بن خالــد المهيزع

إبراهيــم بن عبدالعزيز الراشــد

عبــد اللــه بن ناصر الداود

رئيــس مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة
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نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة

عضــو مجلــس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

اإلدارة التنفيذيــة

عبداللــه بــن ناصر الداود

عبدالرحمــن بــن عبدالعزيز
بن مطرب

ســعود بن محمد
العريفي

مزمل حســين

عضــو مجلــس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

نائــب الرئيــس التنفيــذي
إدارة ســفر األعمال

ريدموند والش

نائــب الرئيــس التنفيــذي
مجموعــة بورتمــان للســفر

نائــب الرئيــس التنفيــذي
تقنيــة المعلومــات

يوســف موسى يوسف

نائــب الرئيــس التنفيــذي
اإلدارة الماليــة

طارق خاطري

نائــب الرئيــس التنفيــذي
خدمات ســفر وســياحة األفراد

نائــب الرئيــس التنفيــذي
مركــز االمتياز

ســيد محمد أزفر شــكيل

ســعيد بن حســين الفريح

نائــب الرئيس
تأجير الســيارات

نائــب الرئيس
إدارة ســفر األعمــال  -القطــاع
الحكومي والشــركات
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اإلدارة التنفيذيــة

عبداللــه بن صالــح الصيفي

فهــد بن محمــد العبيالن

نائــب الرئيس
خدمــات ســفر وســياحة األفــراد  -التجزئة

نائــب الرئيس
مركــز البيانات

روس ماكولي

محمــد خالد

ماهــر بــن فهد القوفي

نائــب الرئيس
إدارة ســفر األعمــال  -القطــاع
الحكومي والشــركات

نائــب الرئيس
التســويق والتواصل

نائــب الرئيس
اإلدارة الماليــة

الوليــد بــن عبدالعزيز الناصر
نائــب الرئيس
الشــؤون القانونية
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لويــز بليك

نائــب الرئيس
المشــتريات وإدارة المنشــآت

معتــز محمد صفوت
مديــر إدارة أول
المراجعــة الداخليــة

الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة

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

الطاقات
البشرية

تقنية
المعلومات

المالية

االستراتيجية

التسويق
والتواصل

الشؤون
القانونية

مركــز البيانات

مركــز االمتياز

وحــدات الخدمات المركزية المشــتركة

وحدات األعمال االســتراتيجية (األساســية)
إدارة سفر
األعمال

خدمات سفر
وسياحة األفراد

الحــج والعمرة

وحــدات األعمال االســتراتيجية (الداعمة)
إدارة الوجهات
السياحية

الفندقة

تأجير الســيارات

االستثمارات
االستثمارات

محفظــة متنوعــة مــن وحــدات األعمال التي تســتهدف شــرائح عمــاء مختلفة
عبــر تقديــم خدمــات ُمصممــة خصيصا لهم.
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ملخص العمليات التشــغيلية والنمو
التاريخي ألهم المؤشــرات واألداء المالي
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الملخص التشــغيلي
إدارة ســفر األعمال – “إيالء”
تسع ــى “إيــاء” ،العالمــة التجاريــة األكبــر في
قطــاع إدارة ســفر األعمــال فــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية ،إل ــى االرتقاء بمســتوى هذا
القطــاع لتلبيــة احتياجــات الســفر لعمالئهــا م ــن
الجه ــات الحكومي ــة وش ــركات القط ــاع الخاص،
مســتفيدة م ــن خب ــرة مجموعة س ــيرا الممت ــدة
ألربعي ــن عاماً ف ــي الس ــياحة والس ــفر .كما نســعى
مــن خــال “إيــاء” إلــى تقديم تجربة سلســة
ومتكاملــة واســتثنائية عبــر تطوي ــر حلــول ذكيــة
إلدارة ســفر األعمــال ُمصممــة خصيص ــاً لتلبيــة
احتياجــات عمالئهــا .ومــن أبــرز هــؤالء العمالء،
صنــدوق االســتثمارات العامــة ووزارة الصحــة
والمستشــفيات العســكرية وشــركة القديــة
وعــدد مــن الجامعات.
توف ــر “إيالء” بشــكل عام خدم ــات إدارة ســفر
األعمــال كحجــوزات تذاكــر الطيــران والفنادق
وغيرهــا .كمــا تقــوم كذلــك بتقديــم خدمات
الشــحن .باإلضافــة الــى ذلــك ،تُ ع ــد “إيالء” الم ــزود
الرائ ــد لخدم ــات تأجيــر الطائــرات ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية ،حي ــث تتولــى إدارة خدمــات
تأجيــر الطـائ ــرات لصال ــح العديــد مــن الجهــات
الحكوميــة وكبــار الشــخصيات.
بلغــت الحصــة الســوقية ل ـ “إيــاء”  %25بقيمــة
اجماليــة للحجــوزات تبلــغ  2.9مليــار ريــال ســعودي.
فــي عــام  ،2019تمكنــت إيــاء مــن الفــوز بالعديد
مــن العقــود ،مــن أهمهــا :عقــد تقديــم خدمات
الســفر للمستشــفيات العســكرية وعقــد تقديــم
الخدمــات اللوجســتية لشــركة نوبكــو المملوكــة
لصنــدوق االســتثمارات العامــة.
كمــا قامــت إيــاء بالمشــاركة فــي تنظيــم العديد
مــن المناســبات كمبــادرة مســتقبل االســتثمار .حيــث
قامــت بترتيــب التنقــات الجويــة والبريــة ألكثــر من
 50متحــدث دولــي ومديــر تنفيــذي وكذلــك خدمات
االســتقبال ألكثــر مــن  200زائــر دولــي فــي مختلف
مطــارات المملكة.
ولزيــادة الكفــاءة التشــغيلية والشــفافية ،قامــت
“إيــاء” بتطويــر أنظمــة إلكترونيــة متكاملــة ألتمتــة
إجــراءات الســفر وأوامــر اإلركاب .حيــث قامت
بإطــاق النظــام لــوزارة الصحــة بمنتصــف عام
 2019وربطــه بالنظــام اإللكترونــي الداخلــي للــوزارة
لخدمــة منســوبيها .ومــع نهايــة العــام تــم تحويل
أكثــر مــن  %80مــن أوامــر اإلركاب الورقيــة إلى
إلكترونيــة لمنســوبي الــوزارة .وبعــد نجــاح إطالق
النظــام ،تعمــل “إيــاء” علــى تطبيقــه لخدمــة جميــع
المســتفيدين مــن خدمــات الوزارة.
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يعطــي النظــام القــدرة علــى معالجــة طلبــات الســفر
بكفــاءة وشــفافية عاليــة مــن خــال مركــز االتصال
ممــا يســاهم فــي تقليــل التكاليــف التشــغيلية،
فقــدت بلغــت نســبة التذاكــر المصـ ّـدرة مــن مركز
اتصــال إيــاء  %90مــن إجمالــي التذاكر الشــهرية،
بنســبة رضــا بلغــت  %88للخدمــات المقدمــة.
وســتواصل إيــاء العمــل علــى زيــادة األتمتة
إلتمــام جميــع الخدمــات آليــاً وبــدون أي تدخل
بشــري للمســاهمة فــي زيــادة الكفــاءة التشــغيلية
والشــفافية وتقليــل التكاليــف.
خدمات ســفر وســياحة األفراد -
“المســـافر” و“تجول”
خــال عــام  ،2019تــم إنشــاء وحدة خدمات ســفر
وســياحة األفــراد كمظلــة دمجــت تحته ــا جمي ــع
الكيان ــات الت ــي تُ ق ــدم خدم ــات السفر لألفراد
فــي مجموع ــة “ســيرا” .حيــث تتكــون الوحدة
مــن “تجــول” وهــي العالمــة التجاريــة المخصصة
لخدمــات الســفر عبــر المنصــات اإللكترونيــة فــي
اإلمارات العربي ــة المتحدة ،إل ــى جان ــب “المســافر”
العالمــة التجاريــة الرائ ــدة ف ــي قط ــاع الســفر عبــر
القنــوات الشــاملة والت ــي تعم ــل حاليــاً فــي كل م ــن
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية والكويــت والبحريــن.
وم ــع انضم ــام قن ــوات جدي ــدة ل ــم تعد
“المســافر” مقتص ــرة عل ــى المنصــات اإللكترونيــة
لتقدي ــم خدماته ــا ،ب ــل تنوع ــت عروضه ــا وقنواتهــا
لتشــمل ف ــروع تجزئــة مــزودة بأح ــدث التقني ــات
التفاعليــة المبتك ــرة ف ــي الم ــدن الرئيس ــية بجمي ــع
أنحــاء المملك ــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،يتــم تنفيذ اســتراتيجية شــاملة
لفروع البي ــع بالتجزئ ــة م ــن شــأنها تعزي ــز ش ــبكة
المبيع ــات الحالي ــة لمجموع ــة “س ــيرا” والتوســع
ف ــي مواق ــع رئيســية جديدة.
تســاهم ف ــروع البيــع بالتجزئ ــة ب ــدور مهــم فــي
رؤيــة “المســافر” التــي تهــدف لتنوي ــع قن ــوات
عملهــا ،وضم ــان رحلــة سلس ــة للمس ــتخدمين عبــر
القن ــوات الرقمي ــة والتقليدي ــة معتمــدة علــى
أحــدث التقني ــات لخل ــق تجرب ــة موح ــدة وفريــدة
لجميــع عمالئهــا.
خطــت “المســافر” خطــوات ثابتــة ومتقدمــة لتنفيــذ
خططهــا إلفتتــاح  50فرع ــاً بحل ــول نهاي ــة الربــع
األول م ــن ع ــام  ،2020والعم ــل عل ــى االستفادة
مــن خريجــي أكاديمي ــة المس ــافر مــن خــال برنام ــج
توظيف ــي تم إطالقه ع ــام  2019إلعداد جي ــل
جديــد من مستش ــاري الس ــفر.

تس ــتقطب األكاديميــة الك ــوادر الوطنيــة م ــن
جمي ــع أنح ــاء المملك ــة لتدريبه ــم عل ــى تقديــم
اإلستشــارات الخاص ــة بمتطلب ــات الس ــفر المتعــددة
م ــن خــال جلس ــات تدريبي ــة مخصص ــة تقدمهــا
هيئ ــات س ــياحية رائ ــدة مث ــل “”Visit Britain
وق ــد تم إطالق العدي ــد من المب ــادرات لتطوي ــر
ع ــدة منتج ــات رقمي ــة مبتك ــرة ،منهــا الربــط مــع
اثنيــن مــن أكبــر برامــج الوالء “الفرســان” و“قطاف”،
باإلضافة إل ــى إعتم ــاد ط ــرق دف ــع جدي ــدة مث ــل
“م ــدى” و“اب ــل باي” في المملك ــة و“كي-ن ــت”
ف ــي الكويـت.
واس ــتناداً إلى دراسات ش ــاملة للسوق
واس ــتقصاءات تفصيلي ــة آلراء العمالء ،أدخلن ــا
تحس ــينات ملحوظ ــة عل ــى عروض الفنادق
والمنتجات ف ــي مج ــال الرحالت الجوي ــة وأطلقن ــا
منص ــة خدم ــة العمالء عبـر”واتس ــاب” ،والتـي
أصبح ــت إحدى قنوات اإلتصال الرئيس ــية للعمالء
ف ــي غض ــون بضعة أش ــهر فق ــط .أتت تلـك
الخطوات ،ضمن مب ــادرات ومش ــاريع رقمي ــة أخ ــرى
ضرورية س ــاعدت للوص ــول إلجمالي قيم ــة حج ــوزات
تجاوزت  3.3ملي ــار ري ــال عبر المنصات اإللكترونية.
وفي  ،2020تخط ــط “المســافر” لالســتثمار
بكثاف ــة ف ــي ط ــرح قن ــوات متع ــددة ،وتوس ــيع
نط ــاق عمله ــا في الكوي ــت والمملك ــة العربي ــة
الس ــعودية .كم ــا تســعى لتنفيــذ العدي ــد مــن
المشــاريع الرقمي ــة التــي تهــدف لإلرتقــاء بتجرب ــة
العمــاء ودع ــم الجهــود التس ــويقية لضم ــان
تخصص ــاً وأدق ف ــي
حمالت تســويقية أكث ــر ّ
الوص ــول للش ــرائح المس ــتهدفة .يش ــمل ذل ــك
إطــاق محفظ ــة إلكتروني ــة ل ــكل م ــن العالمتيــن
التجاريــة “تجــول” و“المســافر” مــن ش ــأنها
المس ــاهمة ف ــي زي ــادة القيم ــة المضافــة المقدمــة
للعمــاء .وباالضافــة إلــى جه ــود تخصي ــص
القنــوات الرقمي ــة ،هنــاك خط ــط إلعتمــاد ط ــرق
دف ــع إضافي ــة وإدخال تحس ــينات متنوع ــة عل ــى
المنتجــات خــال الع ــام  .2020وبص ــورة عام ــة،
تصمم وحدة ســفر وســياحة األفراد عل ــى
مواصل ــة تطويــر عالماتهــا التجاري ــة ورف ــع مس ــتوى
الوع ــي بها ووضعه ــا عل ــى قم ــة هرم الخي ــارات
المتاح ــة أمــام العمــاء م ــن خــال حمــات ترويجية
وتس ــويقية ش ــاملة وانتقائيــة.
كمــا تس ــعى ليك ــون  2020عام ــا آخ ــر تواص ــل
في ــه ســعيها ا لــدؤوب لتقد ي ــم أفض ــل الخدم ــات
والع ــروض والمنتج ــات الممكن ــة لعمالئهــا ،س ــواء
عب ــر المنصــات اإللكترونيــة أو تطبيــق الهوات ــف
الذكي ــة أو ف ــروع التجزئ ــة وقن ــوات خدم ــة
العمــاء األخرى.

الحـــج والعمرة “ -مواســـم”
تــم إنشــاء وحــدة األعمــال االســتراتيجية على
الشــركة التابعــة للمجموعــة والمتخصصــة فــي
تقديــم خدمــات ســفر الحــج والعمرة.
“مواسم” ه ــي إح ــدى الش ــركات الرائدة بالمملك ــة
ف ــي مج ــال خدم ــات سفر الح ــج والعم ــرة ،والتي
تســعى لتقديــم باقــات متكاملــة لجميــع خدمــات
الحــج والعمــرة لعمالئهــا في األســواق الرئيســية.
وتســعى بذلــك لخدمــة زوار بيــت اللــه الحرام
القادميــن مــن الخــارج وتقديــم تجربــة متكاملــة
فريــدة ومميــزة لهم.
حققــت “مواســم” مجمــوع حجــوزات بقيمــة 170
مليــون ريــال بمعــدل نمــو أقــل من العــام الماضي
نتيجــة للتغيي ــرات الجذري ــة علــى أنظمــة التأش ــيرات
والتش ــريعات ذات الصل ــة خالل ع ــام .2019
ركــزت مواســم فــي عــام  2019عل ــى توطي ــد
مكانتهــا ف ــي األســواق الرئيس ــية ،حيــث بلــغ
مجمــوع عمالئهــا أكثــر مــن  400وكي ــل س ــفر
ف ــي  27دولــة .حيــث تقــدم لهــم باقــات متعــددة
وبأســعار تنافســية تجمــع عــدد مــن الخدمــات
األساســية كإصــدار تأشــيرات العمــرة وحجــز
الفنــادق وتقديــم المواصــات وغيرهــا والتــي
تســعى لترس ــيخ مكان ــة “مواس ــم” كمقــدم باقــات
متكاملــة لخدمــات العمــرة.
تــم إع ــادة هيكل ــة “مواســم” بنج ــاح وتهيئتهــا
بش ــكل أفض ــل للتعام ــل م ــع التغي ــرات الت ــي
يش ــهدها قط ــاع خدم ــات الح ــج والعم ــرة في
ضــوء دراس ــة ش ــاملة للســوق واحتياجــات عمالئهــا.
كمــا نفــذت “مواســم” وبنجــاح مجموع ــة متكامل ــة
م ــن الحل ــول التقني ــة إلدارة الم ــوارد المؤسس ــية
والمبيع ــات والنه ــوض بمس ــتوى الخدم ــات
المقدم ــة للعمــاء والــوكالء إلــى أفضل مســتوى.
وبنهايــة العــام قطعــت “مواســم” شــوط كبير
للتكامل م ــع مح ــرك الحج ــز المرك ــزي للح ــج
والعم ــرة “مق ــام” ال ــذي دش ــنته وزارة الح ــج
والعم ــرة لتزوي ــد عمالئهــا بالتأش ــيرات والخدم ــات
األخــرى علــى أن يتــم االنتهــاء مــن التكامــل ببداية
العام .2020
ســتركز “مواســم” فــي عــام  2020للعمــل على
أتمت ــة أنظمتهــا وإطــاق بوابــة إلكترونيــة تق ــدم
م ــن خاللهــا جميــع باقــات الخدم ــات لعمالئهــا م ــن
الش ــركات والمؤسس ــات والوكالء ف ــي األسواق
الرئيســية وجمي ــع أنحــاء العال ــم بحي ــث تضم ــن لهــم
تجرب ــة سلســة ومتكاملــة لحجــز الباقــات والحص ــول
عل ــى أفضــل الخدمات.
ولضمــان المحافظــة علــى ميزتهــا التنافســية،
تواصل “مواســم” اتباع النه ــج القائ ــم عل ــى دراســة
الســوق ومتغيراتــه باســتمرار لمواكبــة أي متطلبــات
جديــدة ولضمــان تقديــم أفضــل باقــات الخدمات
والع ــروض المناســبة.

كمــا تســعى “مواســم” لتعزيــز مكانتهــا بشــكل أكبــر
في األســواق الرئيس ــية ودخول أســواق جدي ــدة
ـتقبال م ــن خــال تخصيــص فريــق مبيعــات
مسـ ً
مؤهــل مــع باقــات خدمــات وعــروض ُمخصصة لكل
ســوق بمــا يناســب احتياجه.

وبالتزام ــن م ــع تقدي ــم تج ــارب س ــياحية متكامل ــة
للمس ــافرين المحليي ــن والدوليي ــن ،س ــتركز وحــدة
إدارة الوجه ــات السياحية الجدي ــدة عل ــى تزوي ــد
الحج ــاج والمعتمري ــن بفرص ــة استكش ــاف المملك ــة
بع ــد انتهائه ــم م ــن أداء المناس ــك.

ولضمــان تقديــم أفضــل األســعار لعمالئنــا ،تســعى
“مواســم” لالســتفادة من القوة الش ــرائية
والعالقــات المميــزة لمجموع ــة “ســيرا” مــع
مقدمــي الخدمــات األساســية للحصــول علــى تلك
الخدمــات لعمالئنــا بأقــل األســعار الممكنــة.

وس ــتقدم أيض ــاً لمس ــافري قط ــاع األعمال
منطلق ــاً مثالي ــاً لإلستكش ــاف الثقاف ــة الثري ــة
والت ــراث العري ــق للمملك ــة ،وم ــا تحتضن ــه م ــن
وجه ــات س ــياحية وترفيهي ــة ممي ــزة.

أيضاً  ،ســتعمل مواســم على االســتفادة من
الباقــات الســياحية لوحــدة إدارة الوجهــات الســياحية
االســتراتيجية “اكتشــف الســعودية” واضافتهــا مــع
باقــات خدمــات العمــرة لتقديــم خدمــات متكاملــة
لعمالئهــا ومنحهــم تجربــة فريــدة الستكشــاف
المملكــة خــال زيارتهم.
إدارة الوجهــات الســياحية -
“اكتشــف السعودية”
ه ــي وحــدة األعمــال االســتراتيجية الجدي ــدة
فــي مجموعــة ســيرا إلدارة الوجه ــات الســياحية
“اكتشــف الســعودية” ترب ــط بي ــن ش ــركات
تنظي ــم الرحــات الس ــياحية والــوكالء الس ــياحيين
بغ ــرض اس ــتقطاب أع ــداد أكب ــر م ــن الس ــياح إل ــى
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية وتعزي ــز الس ــياحة
الداخلي ــة .وت ــم الكش ــف ع ــن العالمة التجاري ــة
للوحدة ف ــي نوفمب ــر  2019خالل فعالي ــات س ــوق
الس ــفر العالم ــي المنعق ــدة بلن ــدن .وتســتوحي
العالمــة التجاري ــة للش ــركة مالمحهــا م ــن ص ــورة
النم ــر العرب ــي وخريط ــة المملك ــة لتجس ــد قي ــم
الق ــوة والحيوي ــة والرق ــي وتع ــزز ثق ــة الس ــياح
بم ــا س ــتقدمه له ــم الوحدة م ــن خدم ــات بمج ــرد
وصوله ــم إل ــى المملك ــة .وتعتب ــر “اكتش ــف
الس ــعودية” أول عالمــة تجاريــة متكاملــة إلدارة
الوجه ــات السياحية م ــن نوعه ــا ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية.
وستس ــعى “اكتش ــف الس ــعودية” لدع ــم الخط ــط
التي تهدف إلستقبال أكث ــر م ــن  100ملي ــون زائ ــر
لليل ــة واح ــدة عل ــى األقل س ــنوياً ورف ــع حص ــة
القطاع الس ــياحي ف ــي إجمال ــي النات ــج المحل ــي
الس ــعودي إل ــى  %10بحل ــول ع ــام  .2030تق ــدم
“اكتش ــف الس ــعودية” أكث ــر م ــن  70نش ــاطاً ف ــي
س ــت فئ ــات رئيس ــية ،وتس ــعى ألن تصب ــح العالمة
التجاريــة المفضل ــة إلدارة الوجه ــات الســياحية ف ــي
المملك ــة العربي ــة الس ــعودية بحل ــول ع ــام .2022
وم ــن المتوقع أن يك ــون له ــذه الخط ــوة آث ــار
إيجابيــة ملموس ــة عل ــى المس ــتوى االقتصــادي
مــن خــال المســاهمة فــي إنش ــاء البن ــى التحتي ــة
الداعم ــة للخدمــات الس ــياحية ف ــي مختل ــف
وجه ــات المملكــة ،وتحقي ــق قيم ــة مضاف ــة
لإلقتصــاد الوطنــي وتوفيــر المزي ــد م ــن ف ــرص
العم ــل للمواطنيــن.

وح ــددت الوحدة عدة وجه ــات اســتراتيجية
متنوع ــة ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية
تش ــمل الوجه ــات الت ــي ت ــروج له ــا “وزارة السياحة”
والوجه ــات المدرج ــة عل ــى قائم ــة اليونيس ــكو
للت ــراث العالم ــي إضاف ــة إل ــى الوجه ــات الت ــي
يوصــي به ــا المرش ــدين الس ــياحيين ذوي الخب ــرة.
وتأكيــداً عل ــى األهميــة االســتثنائية لوحــدة إدارة
الوجه ــات الســياحية الجدي ــدة م ــن مجموع ــة
“س ــيرا” ،فق ــد اختارته ــا الهيئ ــة الملكي ــة لمحافظ ــة
العال لتك ــون ش ــريك النس ــخة الثانية م ــن موس ــم
“ش ــتاء طنطورة”.
الفندقة
واص ــل فن ــدق Mövenpick City Star
بمدين ــة جدة تحقي ــق نتائ ــج مس ــتقرة ،وم ــازال
يس ــتحوذ عل ــى تقييم ــات مرتفع ــة ومراجع ــات
ممت ــازة م ــن جان ــب النزالء والعمالء عل ــى ع ــدد
مــن أه ــم المواقــع العالمي ــة المتخصص ــة مث ــل
 Booking.comو .Trip Advisor
وبالنســبة لفنــدق شــيراتون جبــل الكعبــة فــي مكــة
المكرمــة ،فقــد تــم فــرز الوحــدات العقاريــة بحيث
أصبــح لــكل وحــدة عقاريــة صــك ملكيــة منفصــل مما
ســيمكن المجموعــة مــن بيــع الشــقق الســكنية.
والزال ع ــدم اكتمال أعمال توس ــعة الح ــرم المك ــي
باإلضافــة الــى االنخفــاض العــام ألســعار حجوزات
الفنــادق يشــكل تحديــاً علــى قط ــاع الفندق ــة ف ــي
مك ــة المكرمة.
اســتمرت الوحــدة فــي بنــاء وتطويــر ســتة فنادق من
الفئــة المتوســطة حيــث حقق ــت تقدم ــاً ملحوظــاً
ف ــي عملي ــة تطوي ــر  3فن ــادق بحي ــث بلغ ــت
نس ــبة اإلنجاز المحقق ــة  %83لمش ــروع فن ــدق
 Quality Innعل ــى طري ــق األمير ماج ــد بمدين ــة
ج ــدة ،و %70لمش ــروع فن ــدق  Comfort Innعلى
طري ــق ح ــراء بمدينة جدة ،و %8لمش ــروع فن ــدق
 Quality Innفــي حــي العلي ــا بمدينــة الريــاض.
ويتوقــع إكمــال الفن ــادق الثالثــة فــي عام 2020
كمرحلــة أولــى ممــا سيســاهم فــي تعزيز إي ــرادات
وح ــدة الفندقــة االســتراتيجية.
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تأجيـــر الســـيارات “ -لومي”
حقق ــت وحدة تأجي ــر الس ــيارات أداء اس ــتثنائي ف ــي
ع ــام  ،2019حيث س ــجلت زي ــادة في اإليرادات
قدرها  %70مقارن ــة بالع ــام الماض ــي .وق ــد أثمرت
جه ــودها فــي رف ــع الكف ــاءة التشــغيلية وتعزيــز
قدرتهــا التعاقديــة مــع مختلــف القطاعــات والتــي
أثمــرت ع ــن زي ــادة األربــاح التش ــغيلية بنس ــبة
تج ــاوزت  .%100وتجاوز حجم اســطول الســيارات
للوحــدة فــي نهايــة العــام  11,000ســيارة ,متجاوزا
الرقــم المســتهدف بنســبة .%10
وتأكيــداً اللتزامهــا بزيــادة الكفــاءة التشــغيلية
وتحســين الجــودة ،فقــد نجحــت بالحصــول
علــى شــهادة “آيــزو” ،نتيجــة تطبيقهــا ألعلــى
المواصفــات والمعاييــر المطلوبــة لجــودة الخدمــات
والعمليــات التشــغيلية .وســتواصل تكثيــف
جهودهــا لتقديــم أفضــل تجربــة ممكنــة لعمالئهــا
مــن خــال خدماتهــا الرقميــة الجديــدة .وكان
تحقيق النجاح ه ــذا الع ــام مدفوع ــاً  -إل ــى ح ـ ٍـد
كبيــر  -باتفاقي ــات طويل ــة األجــل م ــع القطاعي ــن
الحكوم ــي والخ ــاص ،عب ــر توفي ــر  %84م ــن
المركب ــات اإلضافيــة.

أهــم العالمــات التجارية
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وتشــارك “لومــي” حاليــاً بقــوة فــي العديد من
مناقصــات الجهــات الحكوميــة والشــركات ،ولديهــا
مجموعــة متميــزة مــن عقــود اإليجــار المضمونــة
للعــام القــادم  ،2020تســعى مــن خاللهــا لتحقيــق
اإلنجــازات الرئيســية المســتهدفة.
وأخي ــراً  ،تطمــح وحــدة تأجير الســيارات إل ــى
تعزيــز جهودهــا لمواصلــة نجاحاتهــا خــال
الس ــنوات القادمة.
االستثمارات
اس ــتثمرت المجموع ــة ف ــي ش ــركة “كري ــم” المنصة
االلكترونيــة لحجــز الس ــيارات وتوصيــل الطلبــات عبــر
األجهزة الذكي ــة ف ــي الش ــرق األوسط وش ــمال
افريقي ــا .وق ــد ت ــم اإلعالن ع ــن اتفاقية اس ــتحواذ
ش ــركة “أوب ــر” عل ــى ش ــركة “كري ــم” ،األمر الذي
ترت ــب علي ــه تحقي ــق ســيولة نقدي ــة للمجموع ــة
مما ساهم بش ــكل جوه ــري ف ــي تعزي ــز القطاع ــات
االســتراتيجية والمركزيــة للمجموع ــة.

وحققــت المجموعــة فــي اســتثمارها فــي المملكــة
المتحــدة عبــر مجموعتهــا بورتمــان المالكــة
لشــركتي” ”Clarityو“”Elegant Resorts
نمــو بنســبة  ٪١فــي مجمــوع المبيعــات بالرغــم
مــن ســوق المملكــة المتحــدة المتغيــر والملــيء
بالتحديــات فــي هــذه الفتــرة خصوصــا فــي قطاع
الســياحة نتيجــة للخــروج مــن اإلتحــاد األوروبي.
حيــث واصلــت المجمو عــة تنفيــذ ا ســتراتيجيتها
لال ســتحواذ علــى شــركات متخصصــة ومكملــة
فــي القطــاع الســياحي عبــر اتمــام ا ســتحواذين
فــي هــذا العام.
اال ســتحواذ األول لشــركة “ ”If onlyوهــي
شــركة متخصصــة فــي خد مــات الســفر الفارهــة
بهــدف الســياحة للمســافات البعيــدة والمقدمــة
للشــركات ويتجــاوز حجــم مبيعاتهــا ســنوياً 40
مليــون جنيــه ا ســترليني .االســتحواذ الثانــي لشــركة
“ ”Ian Allanوهــي شــركة تقــدم خدمــات إدارة
ســفر األعمــال لقطاعــات متعــددة منهــا الجامعــات
والشــركات والمنظمــات الغيــر حكوميــة ويتجــاوز
حجــم مبيعاتهــا ســنوياً  35مليــون جنيــه اســترليني.

النمــو التاريخي ألهم المؤشــرات
الماليــة لفترة خمســة أعوام
الموجــودات (مالييــن الرياالت)

2019م

الموجــودات المتداولة

الموجــودات الغير متداولة

2018م

المطلوبــات (مالييــن الرياالت)

2,363

2,741

3,313

3,359

8,278

7,993

9,343

9,376

8,420

5,252

2019م

المطلوبــات المتداولة

المطلوبــات الغيــر متداولة

2018م

2018

2, 363

5, 252

3, 313

2017

3, 401

2015
الموجودات المتداولة

1,775

1,763

2,433

2,359

3,351

3,742

4,415

596

2019
2018

7, 993
9, 343

6, 017

9, 376

5, 019

الموجودات الغير متداولة

8, 420

596

2 ,3 5 9

2016

966

2,301

613

()142

189

5,844

2 ,3 6 8
3 ,3 5 1
2 ,7 7 6
3 ,7 4 2
3 ,2 3 5

1 ,1 8 0

2018م

339

اإليــرادات (ماليين الرياالت)

1 ,7 6 3

2017

2,190

حقــوق المســاهمين (ماليين الرياالت)

5,635

4 ,4 1 5

المطلوبات الغير متداولة

2017م

مجموع المطلوبات

2016م

2,107

2015م

2,144

808

2,440

905

489

1,203

816

5,991

1,161

4,005

5,633

الربــح التشــغيلي (مالييــن الرياالت)

2019

2, 190

2018

2019

2, 301

2017

2, 107

2016

2, 144

2016

2015

339

2018
2017

2, 440

613
808
905

2015

1 ,2 0 3

حقــوق المســاهمين (مالييــن الرياالت)

صافــي األربــاح /الخســائر (ماليين الرياالت)
2019

189

2019

2018

( )142

2018
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966

2 ,4 3 3

983

2019م

صافي األرباح /الخســائر (ماليين الرياالت)

2015

1,180

1 ,7 7 5

المطلوبات المتداولة

مجموع الموجودات

اإليــرادات (ماليين الرياالت)

2016

983

658

2015

الربــح التشــغيلي (ماليين الرياالت)

2017

2016م

2,368

8, 278

6, 030

3, 359

2016

2017م

2015م

المطلوبــات (مالييــن الرياالت)
5, 915

2, 741

6,017

2,776

الموجــودات (مالييــن الرياالت)
2019

6,030

5,019

3,235

658

مجمــوع المطلوبات

2016م

3,401

5,915

مجموع الموجودات

2017م

2015م

5 ,8 4 4
5 ,6 3 5

2017

489

5 ,9 9 1

2016

816
1, 161

2015

5 ,6 3 3
4 ,0 0 5

األداء المالــي خــال عام 2019م
 1إجمالــي قيمــة الحجــوزات وفقــاً لوحــدات وقطاعات األعمال االســتراتيجية
تهــدف المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى مســيرة التطويــر فــي كافــة قطاعاتهــا االســتراتيجية وفــي ظــل توظيــف كافــة اإلمكانيــات الماديــة والتقنيــة والفنيــة
واالســتراتيجية ،األمــر الــذي حقــق أعلــى معــدالت تشــغيل إلجمالــي قيمــة الحجــوزات وذلــك علــى النحــو التالي:
2019م

البيان

خدمات ســفر وســياحة األفراد

3,901,271,578

الحــج والعمرة

169,617,503

إدارة ســفر األعمال

2018م

2,612,165,247

3,856,089,556

2,878,894,032

190,833,148

إدارة الوجهات الســياحية

3,000,000

تأجير الســيارات

343,292,203

اإلجمالي

10,843,876,520

الفندقة

150,005,780

االستثمارات

خدمات سفر
وسياحة األفراد
(بالريال السعودي)
%49

-

155,398,189

187,730,436

3,397,795,424

الحج والعمرة
(بالريال السعودي)

إدارة سفر األعمال
(بالريال السعودي)

الفندقة
(بالريال السعودي)

تأجير السيارات
(بالريال السعودي)

(%)25

(%)11
-

(%)3
%83

(%)7
%2

االستثمارات
(بالريال السعودي)

(%)3

(%)11

(%)25

3,642,533,679

10,644,750,255

%

%49

(%)7

%83

3,901,271,578

2,612,165,247

2,878,894,032

3,856,089,556

169,617,503

190,833,148

150,005,780

155,398,189

343,292,203

187,730,436

3,397,795,424

3,642,533,679

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

مساهمة القطاعات في إجمالي
الحجوزات لعام 2018م

مساهمة القطاعات في إجمالي
الحجوزات لعام 2019م

%25

%31

%36
2019

%27
 %36خدمات ســفر وســياحة األفراد
 %27إدارة ســفر األعمال
 %2الحــج والعمرة
 %0.03إدارة الوجهــات الســياحية
 %1الفندقة
 %3تأجير الســيارات
 %31االستثمارات

%34
2018

٪3
٪1
٪0.03
٪2

%36

٪2
٪1
٪0
٪2

 %25خدمات ســفر وســياحة األفراد
 %36إدارة ســفر األعمال
 %2الحــج والعمرة
 %0إدارة الوجهــات الســياحية
 %1الفندقة
 %2تأجير الســيارات
 %34االستثمارات
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 2اإليــرادات وفقــاً ألنشــطة المجموعة الرئيســية والخدمــات المقدمة

2019م

البيان

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكر الطيران

2018م

936,822,862

1,053,189,953

()%11

325,281,780

202,637,198

%61

256,758,083

422,278,942

()%39

إيــرادات عمولــة حجــز الفنادق وحزم العطالت

592,940,511

إيــرادات تأجيــر العقارات والغرف

78,450,088

اإلجمالي

2,190,253,324

إيرادات تأجير الســيارات

إيــرادات الخدمات األخرى

إيرادات عمولة وحوافز
تذاكر الطيران
(بالريال السعودي)

إيرادات عمولة حجز
الفنادق وحزم العطالت
(بالريال السعودي)

()%11

إيرادات تأجير السيارات
(بالريال السعودي)

536,658,920

%10

86,368,915

()%9

2,301,133,928

إيرادات تأجير العقارات
والغرف
(بالريال السعودي)

()%5

إيرادات الخدمات األخرى
(بالريال السعودي)

()%9

%10

%

()%39

%61

936,822,862

1,053,189,953

592,940,511

536,658,920

325,281,780

202,637,198

78,450,088

86,368,915

256,758,083

422,278,942

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

 3التحليــل الجغرافــي لإليــرادات وفقــاً ألنشــطة المجموعــة الرئيســية والخدمــات المقدمة
اإليرادات حســب الدول

%

2019

المملكــة العربية الســعودية

1,742,235,604

%80

جمهوريــة مصــر العربية

12,232,478

%1

اإلجمالي

2,190,253,324

المملكــة المتحدة

421,333,455

أخرى

14,451,787

التحليل الجغرافي لإليرادات وفقاً ألنشطة
المجموعة الرئيسية والخدمات المقدمة
٪1

مساهمة األنشطة الرئيسية
في اإليرادات لعام 2019م

%1

%100

مساهمة األنشطة الرئيسية
في اإليرادات لعام 2018م

٪1
%11

٪19

%80

%19

2019

%43

%4
%15

2019

%27
 %80المملكــة العربيــة الســعودية
 %19المملكــة المتحــدة
 %1جمهوريــة مصــر العربيــة
 %1أخرى
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%43
%27
%15
%4
%11

%18

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران
إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت
إيــرادات تأجير الســيارات
إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف
إيــرادات الخدمات األخرى

%46

%4

2018

%9
%24

 %46إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران
 %24إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت
 %9إيــرادات تأجير الســيارات
 %4إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف
 %18إيــرادات الخدمات األخرى

 4الفروقــات الجوهريــة في نتائج التشــغيل
الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م تعكــس المتغيــرات الســوقية وخاصــة القطــاع الحكومــي وكذلــك
خطــة المجموعــة فــي زيــادة المبيعــات والحصــة الســوقية التــي تحققــت مــن خــال منصاتهــا اإللكترونيــة لخدمــات الســفر وســياحة األفــراد ،وفيمــا يلــي الفروقــات
الجوهريــة لبنــود قائمــة الدخل.
أ اســتعراض الفروقــات الجوهريــة في اإليــرادات ومجمل الربح
الجــدول ( :)1التغييــرات فــي اإليــرادات ومجمــل الربح:
التغيير
البيان

اإليرادات

تكلفــة اإليرادات
مجمل الربح

201٩م

2018م

قيمة

%

2,190,253,324

2,301,333,926

()111,080,602

()%4.8

1,273,002,829

1,427,005,431

()154,002,602

()%11

()917,250,495

()874,328,495

42,922,000

%5

بلغــت اإليــرادات خــال عــام 2019م مبلــغ  2,190مليــون ريــال ســعودي مقابــل إيــرادات بلغــت  2,301مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق وذلــك بانخفــاض قدره
 111مليــون ريـ ــال سع ـ ـ ـ ــودي بمعــدل انخفــاض طفيــف ( )%4.8ليعكــس أثــر التغيــرات علــى النحــو التالــي:
االنخفــاض فــي متوســط هوامــش العمــوالت واإليــرادات لقطــاع الســفر والســياحة المحلــي وخاصــة القطــاع الحكومــي الــذي شــهد أنخفاضــاً فــي العمــوالت نتيجــة
إتجاهــات الشــركات والقطاعــات الحكوميــة فــي ترشــيد اإلنفــاق والتــى بصفــة أساســية ذات عالقــة مباشــرة بقطــاع الســفر.
•	التغيــر فــي بعــض الشــروط واألحــكام لبعــض عقــود العمــاء الرئيســين ولكــن عــوض ذلــك ارتفــاع القطاعــات االســتراتيجية األخــرى ذات النمــو المتســارع خاصــة
قطــاع الســفر اإللكترونــي و قطــاع تأجيــر الســيارات.
•	أســعار أكثــر تنافســية لبعــض الخدمــات بهــدف حمايــة وزيــادة الحصــة الســوقية التــى أثــرت علــى هوامــش الربح.
•	التغيــر فــي مزيــج المنتجــات مــع هوامــش متغيــرة فــي المملكــة المتحــدة التــى لديهــا هامــش ربــح أقــل مقارنــة بالقطاعــات األخــرى داخــل المجموعــة.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن إجمالــي حجــوزات وحــدة ســفر وســياحة األفــراد عبــر منصاتهــا اإللكترونيــة قــد زادت خــال العــام الحالــي بنســبة  %64بالمقارنــة بالعــام
الســابق (مــن  2مليــار ريــال ســعودي إلــى  3,3مليــار ريــال ســعودي) ويتمتــع هــذا القطــاع بنمــو متســارع انطالقــاً مــن اســتراتيجية المجموعــة للتركيــز علــى قطــاع
وحــدة ســفر وســياحة األفــراد عبــر المنصــات اإللكترونيــة.
ب الفروقــات الجوهريــة فــي نتائج ربح التشــغيل
الجــدول ( :)2الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج ربــح التشــغيل:
التغيير
البيان

مجمل الربح

مصروفــات بيع

مصروفات إدارية

الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى
مصروفات أخرى
إيرادات أخرى

ربح التشغيل

2019م

2018م

القيمة

%

1,273,002,829

1,427,005,431

154,002,602

()%11

()511,011,804

()472,563,395

()38,448,409

%8

()411,046,931

()25,345,879

()2,040,497

15,924,224

339,481,942

()373,678,249
70,295,537

()37,368,682
()95,641,416

()51,201,259

49,160,762

613,486,895

()247,004,953

13,628,830

2,295,394

%10

()%136
()%96
%17

()%45

حققــت المجموعــة ربــح تشــغيلي خــال عــام 2019م بلــغ  339مليــون ريــال ســعودي مقابــل  613مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق وذلــك بانخفــاض قــدره 247
كال مــن اآلتــي:
مليــون ريــال ســعودي بمعــدل انخفــاض ( )%45تتمثــل بصفــة جوهريــة فــي ً
•	زيــادة مصروفــات البيــع نتيجــة الحمــات التســويقية الهادفــة لمنصــات البيــع اإللكترونيــة التابعــة للمجموعــة بهــدف زيــادة الحصــة الســوقية للمجموعــة
والمصروفــات التســويقية لحمــات البيــع لفنــادق المجموعــة (موفمبيــك وشــيراتون).
•	زيــادة المصروفــات اإلداريــة نتيجــة إســتكمال مشــروع هيكلــة وحــدات األعمــال االســتراتيجية التابعــة للمجموعــة وقطاعــات األعمــال االســتراتيجية ومصروفــات
اإلستشــارات الخاصــة بالــزكاة وتقنيــة المعلومــات.
•	دعــم الهبــوط فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى بقيمــة  25مليــون ريــال ســعودي ليعكــس أثــر التغيــرات فــي إحتســاب معــدل الخســائر االئتمانيــة
ألرصــد العمــاء وذلــك فــي ضــوء متطلبــات معيــار التقاريــر الدوليــة – األدوات الماليــة معيــار رقــم (.)9
•	انخفاض المصروفات األخرى بقيمة  49مليون ريال سعودي نتيجة اإلعتراف بخسائر بيع أصول غير مكررة خالل عام 2018م بقيمة  44مليون ريال سعودي.
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ج الفروقــات الجوهريــة فــي صافي ربح( /خســارة) العام
الجــدول ( :)3صافــي ربــح( /خســارة) العام:
التغيير
2019م

البيان

ربح التشغيل

ايرادات تمويل

2018م

339,481,942

613,486,895

()274,004,953

()%45

()69,522,159

()65,461,265

()4,060,894

%6

()32,649,887

()129,447,424

2,565,358

تكاليــف تمويل

خسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

()16,634,316

الحصة فى خســائر شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق
الملكيــة بعــد خصم الضريبة

()7,185,213

خســائر هبــوط فى القيمة

مصــروف الــزكاة وضريبة الدخل

صافى ربح (خســارة) العام

()8,888,564

()%78

()420,523,381

403,889,065

()%96

()67,073,502

59,888,289

()%89

()84,019,724

96,797,537

51,213,072

()%75

()%61

183,249,073

()141,584,479

324,833,552

()%229

16,660,616

190,654

16,469,962

%8639

الدخل (الخســارة) من عمليات غير مســتمرة

خســائر فروق عمالت اجنبية عن اســتبعاد شــركات تابعة

()11,273,269

ربح( /خســارة) من العام

11,453,922

()32,806,652
235,793

مكاســب عن اســتبعاد شــركات تابعة

القيمة

%

()398,548

()286,255

()142,078,628

188,872,213

634,341

()10,987,014

330,950,841

()%159

%3838

()%233

بلــغ صافــي ربــح المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م  189مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بصافــي خســائر بقيمــة ( )142مليــون ريــال ســعودي،
وباســتبعاد الخســائر الغيــر مكــررة لعــام 2018م نتيجــة تخــارج المجموعــة مــن اســتثماراتها فــي شــركة "ذاخــر" واإلعتــراف بخســائر قدرهــا  420مليــون ريــال ليصبــح
صافــي ربــح المجموعــة لعــام 2018م  278مليــون ريــال ســعودي وبذلــك يتضــح انخفــاض فــي صافــي ربــح المجموعــة لعــام  2019بقيمــة  90مليــون ريــال ســعودي
بمعــدل انخفــاض ( )%32وذلــك ليعكــس أبــرز التغييــرات بالزيــادة أو النقــص وفقــاً لآلتــي:
•	إنخفضــت اإليــرادات التمويليــة مــن "المرابحــات اإلســامية" المطابقــة للشــريعة اإلســامية بقيمــة  8,8مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض فــي حجــم
المرابحــات اإلســامية المحتفــظ بهــا لــدى البنــوك خــال العــام 2019م.
•	زيــادة األعبــاء التمويليــة مــن المرابحــات والتمويــل قصيــر األجــل وفقــاً للشــريعة اإلســامية بقيمــة  4مليــون ريــال ســعودي بمعــدل  %6وذلــك نتيجــة لزيــادة
المتحصــات مــن المرابحــات اإلســامية خــال عــام 2019م لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل.
•	تــم االعتــراف بخســائر اســتبعاد شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بقيمــة  16,6مليــون ريــال ســعودي ،وذلــك يرجــع إلــى قيــام المجموعــة ببيــع
حصتهــا فــي شــركة الشــامل الدوليــة القابضــة البالغــة  %30خــال عــام 2019م.
•	انخفــاض مصــروف مخصــص الــزكاة عــن العــام الســابق بقيمــة  51مليــون ريــال ســعودي حيــث تــم اإلنتهــاء مــن ســداد الفروقــات الزكويــة عــن األعوام : 2007
 2017م وتــم الحصــول علــى الشــهادات النهائيــة .وعــن عــام 2018م تــم تقديــم اإلقــرار الزكــوي.
 5ربحية ( /خســارة) الســهم خالل العام
الجــدول ( :)٤ربحيــة ( /خســارة) الســهم خــال العــام:
التغيير
2019م

البيان

ربحية (/خسارة) السهم

2018م

0.62

القيمة

1.1

()0.48

%

()2.2

حققــت المجموعــة ربحيــة ســهم بقيمــة  0.62مــن صافــي ربــح العــام للســنة الماليــة المنتهيــة في  31ديســمبر 2019م ليعكس أثــر التغيرات في بنود قائمة الدخل.
 6المرابحات اإلســامية
أ مرابحــات إســامية قصيرة األجل
الجــدول ( :)٥مرابحــات إســامية قصيــرة األجل:
م

1

2

3

4

مصــدر المرابحة

بنوك ومؤسســات مالية ()1

بنوك ومؤسســات مالية ()2

بنوك ومؤسســات مالية ()3

بنوك ومؤسســات مالية ()4

فئــة المرابحة

قصيرة األجل

قصيرة األجل

قصيرة األجل

قصيرة األجل

أصــل المرابحة

125,000,000

440,000,000

440,294,553

326,306,010

مــدة المرابحة

 6أشهر
شهرين

 6أشهر

 3أشهر

المدفــوع خالل العام

صفر

290,000,000

140,000,000

326,306,010

رصيــد المرابحة
فــي نهاية العام

125,000,000

150,000,000

300,294,553
صفر

الضمانــات المقدمة
للحصــول علــى المرابحة

سندات إذنية

سندات إذنية

سندات إذنية

سندات إذنية

تتمثــل المرابحــات اإلســامية بصفــة جوهريــة فــي قيمــة اتفاقيــات بنكيــة وفقــاً للشــريعة اإلســامية قصيــرة األجــل لمــدة عــام لتمويــل بعــض مــن متطلبــات رأس
المــال العامــل للمجموعــة والتــي تتــم مــن خــال مرابحــات إســامية وعقــود تــورق وفقــاً لمتطلبــات الشــريعة اإلســامية ،وأيضــاً تخضــع كافــة المعامــات البنكيــة
لعمــوالت ومعــدالت متفــق عليهــا وفقــاً ألســعار معلنــة مــن كافــة البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أو البنــوك األخــرى المتواجــدة فــي البلــدان
ُ
للشــركات األجنبيــة التابعــة.
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ب مرابحــات إســامية طويلة األجل
الجــدول ( :)6مرابحــات إســامية طويلــة األجل:
م

مصــدر المرابحة

2

بنوك ومؤسســات مالية ()2

1

بنوك ومؤسســات مالية ()1

فئــة المرابحة

طويل األجل

طويل األجل

أصــل المرابحة

550,000,000

116,116,951

مــدة المرابحة

المدفوع
خالل العام

 5سنوات

17,415,679

 7سنوات

78,571,429

رصيــد المرابحة
فــي نهاية العام

الضمانــات المقدمة
للحصــول علــى المرابحة

98,701,272

سندات إذنية

471,428,571

ضمــان فنــدق شــيراتون جبل الكعبة

خـ ــال عـ ــام 2015م تـ ــم الحصـ ــول علـ ــى تمويــل طويــل األجــل (تـ ــورق) مـ ــن أحـ ــد البنـ ــوك المحليـ ــة بالمملكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية بقيمـ ــة  1,2مليـ ــار ريـ ــال
سـ ــعودي لتمويـ ــل عمليـ ــة اإلســتحواذ علـ ــى فنـ ــدق شـ ــيراتون جبـ ــل الكعبـ ــة فـ ــي مكـ ــة المكرمـ ــة ،تـ ــم منـ ــح المرابحـ ــة بإسـ ــتخدام معـ ــدل وعمولـ ــه متفـ ــق عليه
ووفقـ ــاً للمعــدالت المعلنـ ــة مـ ــن البنـ ــوك المحليـ ــة (سـ ــايبور) باإلضافــة إلـ ــى هامـ ــش محـ ــدد فـ ــي إتفاقيـ ــة المرابحـ ــة.
ج مرابحات إســامية أخرى
تتمثــل طبيعــة البنــد فــي قيمــة المرابحــات اإلســامية (التــورق) لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل والتــي بصفــة رئيســية يتــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك
المحليــة فــي بلــدان الشــركات التابعــة بمعــدل عمولــه متفــق عليــه وقــد بلغــت قيمتهــا  31مليــون ريــال ســعودي مقارنــة  10.4مليــون ريــال ســعودي.
 7اســتعراض التغيــرات في التدفقــات النقدية
حققــت المجموعــة صافــي تغيــر فــي أرصــدة النقديــة ومــا فــي حكمهــا بقيمــة  99مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن التغيــرات فــي بنــود قائمــة التدفقــات النقديــة
وذلــك علــى النحــو التالى:
الجــدول ( :)7التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة:
البيان

التدفقــات النقديــة الناتجة من األنشــطة التشــغيلية

التدفقات النقدية المســتخدمة في األنشــطة االســتثمارية

التدفقــات النقديــة الناتجــة مــن (/المســتخدمة في) األنشــطة التمويلية
صافــي التغيــر فــي أرصــدة النقد ومــا في حكمها

201٩م

201٨م

()409

()699

99

()734

752

92

()787

416

أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية يرجع بصفة رئيســية إلى:
 انخفــاض حجــم النقــد المحصــل مــن بعــض الجهــات الحكوميــة األساســية هــذا العــام مقارنــة بالعــام الســابق. متحصــات المجموعــة النقديــة خــال العــام مقابــل التخــارج مــن االســتثمار فــي شــركة ذاخــر حيــث تــم تحصيــل  300مليــون ريــال ســعودي.	ســداد لبعــض ديــون مــوردي الخدمــات األساســية لوحــدات األعمــال االســتراتيجية بقيمــة  405مليــون ريــال ســعودي. مدفوعــات الــزكاة و الدخــل والضرائــب بقيمــة  67مليــون ريــال ســعودي.أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة من األنشــطة التمويليــة يرجع بصفة رئيســية إلى:
زيــادة قيمــة المحصــل مــن المرابحــات اإلســامية المطابقــة للشــريعة اإلســامية حيــث تــم ســداد مــا يقــارب مــن  852مليــون ريــال ســعودي في حين أنه تم اســتالم
 1,284مليــون ريــال ســعودي وذلــك لتمويــل متطلبــات رأس مــال العامــل ومشــروعات المجموعــة الفندقيــة الحاليــة.
أبــرز التغيــر ات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة االســتثمارية يرجع بصفة رئيســية إلى:
	( )580مليــون ريــال ســعودي اســتثمارات المجموعــة فــي شــراء ممتلــكات ودعــم أســطول المجموعــة فــي قطــاع تأجيــر الســيارات.	( )217مليــون ريــال ســعودي فــي تمويــل مشــروعات المجموعــة الفندقيــة الحاليــة.	( )111ميلــون ريــال ســعودي ناتجــة عــن شــراء و إســتحواذ المجموعــة علــى أصــول غيــر ملموســة (أنظمــة تقنيــة المعلومــات).	( )18ميلون ريال ســعودي ناتجة عن ســداد شــراء أســهم من شــركة كريم.	 400مليــون ريــال ســعودي متحصــات المجموعــة مــن اســتخدام اســتثمارات ومرابحــات إســامية قصيــرة األجــل. 11	-مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن بيــع المجموعــة إلحــدى الشــركات التابعــة ( أي الطيار للنقل الســياحي ).
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الشــركات التابعة
الــدول وعــدد الشــركات التابعــة في كل دولة

لبنان
شركتان
المملكــة العربيــة الســعودية
 23شركة

مصر
 7شركات

اإلمــارات العربيــة المتحدة
شركتان

المملكــة المتحــدة
 6شركات

إسبانيا
شركتان
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تســتعرض القوائــم التاليــة الوضــع الحالــي للشــركات التابعــة وأهــم التغيــرات فيمــا يتعلــق بعمليــة االســتحواذ واالندماج.
م

الدولة

2

المملكــة المتحدة

1

عدد الشــركات التابعة

المملكــة العربية الســعودية

23

3

مصر

٧

5

لبنان

4
6

اإلمــارات العربية المتحدة

2

إسبانيا

2

1

2

اإلجمالي

الشــركات التابعــة فــي المملكــة العربية الســعودية
م

٦

اسم الشــركة التابعة

42

األنشطة

شــركة المكتب الوطني للســياحة والســفر المحدودة

أعمال ســفر وسياحة

3

شــركة وكالة إيالء للنقل الجوي المحدودة (ســابقاً  :شــركة وكالة الطيار
العالميــة للنقــل الجوي المحدودة)

أعمال ســفر وسياحة

5

شــركة إيالء للســفر والســياحة والشــحن المحدودة (ســابقاً  :شــركة الطيار
للســفر والســياحة والشحن المحدودة)

7

شــركة ســيرا للضيافة (ســابقاً  :شــركة الطيار للتطوير واالســتثمار
الســياحي والعقاري)

2

شــركة الصرح للســفر والســياحة المحدودة

4

شــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة المحدودة(ســابقاً  :شركة عطالت
الطيار للســفر والســياحة المحدودة)

6

شــركة تقنيتــك لتقنيــة المعلومات

8

شــركة لومي للتأجير (ســابقاً  :شــركة الطيار لتأجير الســيارات)

10

شــركة تجول للســفر والســياحة المحدودة

12

شــركة جولة لتنظيم الرحالت الســياحية

9

11

13

14
15

16

17

18

شــركة الســرعة الفائقة للنقل المحدودة

أعمال ســفر وشحن

%100

خدمات االتصاالت

%100

أعمــال فنادق وعقارات

%100

أعمال تأجير الســيارات

%100

أعمال ســفر وسياحة

%100

أعمال نقل

%100

شــركة الموســم للسفر والســياحة المحدودة
شــركة مواســم للســياحة وخدمات المعتمرين المحدودة

أعمال ســياحة

%51

فــاي أي تي

شــركة مثمرة لالســتثمار العقاري

أعمال ســياحة

خدمات الرســائل القصيرة
والوســائط المتعددة
أعمــال تأجير عقارات

%51

%60
%100

تملك وتشــغيل طائرات

%100

الشــركة الســعودية لســياحة المؤتمرات والفعاليات

خدمات إدارة المناســبات

%100

الشــركة الســعودية للمواصالت المتحدة

أعمال تأجير الســيارات

%100

شــركة النخبــة لخدمــات الطائرات الخاصة
شــركة وكالة فيفا للســفر والســياحة

21

شــركة المسافر للســياحة والسفر

22

أعمال ســفر وسياحة

%100

أعمال ســفر وسياحة

19

23

أعمال ســفر وسياحة

%80

%100

%100

شــركة هناي للتجارة

20

%

%100

شــركة اكتشــف السعودية للســياحة والسفر

شــركة وادي الســعودية للتجارة تم تغيير االســم إلى (شــركة أعالي الخليج)

أعمال ســفر وسياحة

أعمال تأجير الســيارات
أعمال ســياحة

أعمال ســفر وسياحة

التســويق عبر اإلنترنت

%100
%80

%100

%100

%100
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الشــركات التابعــة فــي المملكــة المتحدة
م

اسم الشــركة التابعة

2

شــركة إليجينــت ريزورتــس المحــدودة والشــركات التابعة لها

أعمال ســياحة

4

ـابقا :كو  -اب للســفر المحدودة)
شــركة مواســم المحدودة (سـ ً

خدمات نقل

6

شــركة مواســم للسفر والســياحة المحدودة

أعمال ســفر وسياحة

1

3

5

مجموعــة بورتمــان الدولية

شــركة يان آالن المحدودة

شــركة إف أونلــي هوليدايــز المحدودة

الشــركات التابعــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة
م

اسم الشــركة التابعة

2

شــركة تجــول للتجــارة العامة (ذ.م.م)

1

شــركة ســيرا للســفر والســياحة (ســابقاً  :شركة الطيار للســفر والسياحة)

الشــركات التابعــة فــي جمهوريــة مصــر العربية
م

اسم الشــركة التابعة

األنشطة

أعمال ســفر وسياحة

%100

أعمال ســفر وسياحة

%100

أعمال ســياحة

%100

األنشطة

أعمال ســياحة

أعمال ســفر وسياحة

األنشطة

1

شــركة الهنوف للســياحة والخدمات

أعمال ســياحة

3

شــركة إي الطيار تورز

أعمال تأجير الســيارات

2

4

عطــات الطيــار ترافل جروب

شــركة الطيار للشــحن والتخليص الجمركي

أعمال ســفر وسياحة
أعمال ســياحة

5

شــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة (سابقاً :شــركة نايل هوليداي للســياحة)

أعمال ســفر وسياحة

7

شــركة الطيار لتأجير الســيارات

أعمال تأجير الســيارات

6

شــركة إي الطيار للســياحة*

الشــركات التابعــة فــي لبنان
م

اسم الشــركة التابعة

2

شــركة لينا للســفر والسياحة

1

شــركة كونكتينــغ للتجــارة والخدمات

الشــركات التابعــة في إســبانيا
م

اسم الشــركة التابعة

2

شــركة ســيرا للرياضة اسبانيا

1

ســيرا جروب ترافل أي تي إســبانيا (مجموعة بي تو بي للســفر)

* تــم البيــع خــال عام 2019م.
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%

أعمال تأجير الســيارات

األنشطة

أعمال ســفر وسياحة

أعمال ســفر وسياحة

األنشطة

أعمال ســفر وسياحة

أعمــال رياضية

%100

%100

%100

%

%100

%100

%

%70

%100

%100

%100
%100
–

%100

%

%51

%100

%

%100

%100

مجلس اإلدارة
والحوكمة
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مجلــس اإلدارة والحوكمة
 1مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة
أ مجلس اإلدارة

يتولــى إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن ( )9أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة كل ثــاث ســنوات ،وحاليــاً تــم تعييــن  9أعضــاء فــي
الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ  28مــارس 2018م ويتولــى المجلــس كافــة الصالحيــات الالزمــة إلدارة المجموعــة وحــدد النظــام األساســي للمجموعــة
والئحتــه "السياســات والمعاييــر واإلجــراءات المحــددة للعضويــة فــي المجلــس" مســئوليات المجلــس تحديــداً واضحــاً .
الجــدول ( :)8أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة التــي تنتهــي فــي  28مــارس2021م:
م

االسم

2

األســتاذ /أحمد بن
ســامر الزعيم

3

الدكتور /ســليمان
بــن علي الحضيف

نائــب رئيس مجلسإدارة مجموعة ســيرا
القابضة
عضــو مجلس إدارةمجموعــة كابالت
الرياض
رئيــس مجلس إدارةالشــركة السعودية
الحديثــة لصناعة
الكابالت والبالســتيك

نائــب رئيس مجموعةاالســتراتيجية وتميز
األعمــال  -مصرف
اإلنماء

4

األســتاذ /ماجد بن
عائــض النفيعي

نائب رئيس قســم اإليرادات - -بكالوريوس محاســبةالرئيــس التنفيذيدبلــوم متقــدم في إدارةلشــركة مواســم للسياحة شــركة مكة لإلنشاء
الفنادق
والتعمير
وخدمــة المعتمرين

5

األســتاذ /مازن بن
أحمــد الجبير

يشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة الهنوف للســفرشــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكــة مــن عام  1999إلى عام .2004عضويتــه فــي إدارة مجالــس عــدد مــن الشــركات العاملة في مجالالســياحة والخدمــات الفندقية.

6

األســتاذ /عبدالله
بــن عبدالرحمن
العياضي

مستشــار قانوني في عدد -درجــة البكالوريوسمدير عام الشــؤونالقانونية في مؤسســة من الشركات
في القانون
محمد بن ســلمان
عضـ ًـوا في الفريــق التنفيذي -ماجســتير في القانونالخيريــة (مســك الخيرية) لواحدة من أشــهر الشــركات التجــاري الدولي
فــي المملكــة (مجموعة
الفيصلية)
نائــب الرئيــس التنفيذيالمكلف لدى مؤسســة
الملــك عبداللــه العالمية
لألعمال اإلنســانية

 مستشــار قانوني في عدد من الشــركاتكل مــن المجــاالت القانونية واإلدارية في
عامــا فــي ً
خبــرة ألكثــر مــن ً 20مؤسســات مرموقة
يعد عضو ًا رئيســي ًا في المفاوضات في واحدة من أســرع الشــركاتنمــو ًا فــي منطقــة الخليج (أكوا).

1

المهندس/
محمــد بن صالح
الخليل

الوظائــف الحالية

رئيــس مجلس إدارةمجموعة ســيرا
القابضة
رئيــس مجلس إدارةشــركة اللجين

عضو منتدب  -شــركةجوارس
رئيــس مجلس إدارةالشــركة الوطنيــة للتنمية
الزراعية (نادك)
رئيــس مجلس إدارةصنــدوق الصناديق (جدا)
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الوظائف الســابقة

عضــو مجلس إدارةغرفــة الريــاض وعدد من
اللجــان فــي غرفة الرياض
ومجلــس الغرف

المؤهالت

الخبرات

بكالوريــوس هندســة بمرتبة -يتمتــع بخبــرة طويلــة في مجاالت االســتثمار والعقارات والســفروالســياحة والبتروكيماويــات والقطــاع الصناعــي .وشــغل عدة مناصب
الشرف
ماجســتير إدارة أعمــال بمرتبة كرئيــس لمجلــس اإلدارة أو عضـ ًـوا فــي مجلــس إدارة العديد من شــركاتالســياحة والســفر ،والبتروكيماويات والعقارات.
الشرف

عضــو لجنــة بالغرفة التجارية  -بكالوريــوس اقتصادالصناعيــة بالريــاض ومجلس -بكالوريــوس إدارة اعمال
الغرف الســعودية

عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة تكافــل الراجحي وشــركة مجموعةكابــات الريــاض ،والشــركة الســعودية الحديثــة لصناعة الكابالت
واألســاك المتخصصة وشــركة كابالت الرياض ،والشــركة الدولية
الخليجيــة للمقــاوالت واالســتثمار العقــاري وشــركاتها التابعة .كما
يشــغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشــركة الســعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت والبالســتيك والشــركة الســعودية الحديثة
لصناعــة الكابــات الهاتفيــة ،وشــركة إنارة المحدودة.

 بكالوريــوس إدارةالمديــر التنفيــذي للمواردالبشــرية والتطويــر  -مصرف -ماجســتير عالقات دولية
 ماجســتير إدارةالراجحي
 دكتــوراه إدارة أعمالالرئيــس التنفيذي لشــركةعالــم النخبة لالستشــارات
اإلداريــة والتنظيمية

أحــد أبــرز مســؤولي المــوارد البشــرية التنفيذيين فــي المملكة العربيةالســعودية ،وليــس أدل علــى ذلــك مــن خبرتــه التــي تمتد ألكثر من 30
عامــا فــي مجــال الحوكمــة المؤسســية والتنفيذيــة التــي تتضمن – من
ً
بيــن أمــور أخــرى – النمــاذج والعمليــات التنافســية ألعمال الموارد
البشــرية ،واالتصال المؤسســي ،وإدارة وإعادة هندســة التغيير،
والتعــاون فــي تطويــر األعمــال ،والتخطيط والتصميم االســتراتيجي
للمــوارد البشــرية ،والتطويــر التنظيمــي ،والتدريــب التنفيــذي ،والتقييم
وتطويــر الكفــاءة ،واختيــار أبــرز المواهب اإلداريــة ،واقتناء وتعاقب
ـاوة علــى ذلك ،فقد تولى
الموظفيــن ،واستشــارات المشــاريع .وعـ ً
عمليــة وضــع العديــد من مبادرات الموارد البشــرية

نائــب الرئيــس التنفيذي -شــركة أموال الخليج
 -مستشــار لشــركة ماكنزي

 نائــب الرئيــس التنفيــذي  -شــركة أمــوال الخليجبكالوريــوس اقتصاد مع تقديم استشــارات لشــركة ماكنزيمرتبة الشــرف من كلية
هارفــرد ،حيــث تلقى زمالة -عضويــة مجالــس إدارة فــي شــركات متعــددة من المنظمــات الحكومية
كل مــن جــون هارفارد وكلية البارزة ،والشــركات الخاصة ،والمشــاريع االجتماعية
هارفــارد للتميــز األكاديمي -مســتثمر نشــط في المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وشــركات النمو
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والواليات المتحدة.
ماجســتير إدارة أعمال معامتياز

م

االسم

الوظائــف الحالية

8

األســتاذ /يزيد بن
خالــد المهيزع

مدير األســواق العالميةمســاعد المدير العامالعامة -شــركة حصانة
ومدير األسواق
العالميــة العامة  -شــركة االستثمارية
حصانة االســتثمارية

9

األســتاذ /عبدالله
بــن ناصر الداود

نائب رئيــس المصرفيةاالســتثمارية للشركات
منطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا في
دويتشــة بنك

7

مدير رئيســي -شركةاألســتاذ /إبراهيم
بن عبدالعزيز الراشــد كوليــرز العالمية

الرئيــس التنفيذيلشــركة مجموعة
ســيرا القابضة
رئيــس مجلس إدارةشــركة مشاريع
الترفيه الســعودية
رئيــس مجلسإدارة شــركة الرائدة
للتمويل

الوظائف الســابقة

مستشــار في عدد منالشركات

المؤهالت

 بكالوريوس محاســبة ماجســتير إدارة أعمالالزمالــة األوليــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA
الزمالــة الثانويــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA

-ماجســتير إدارة أعمال

بكالوريــوس إدارة أعمالبمرتبة الشــرف األولى
ماجســتير إدارة أعمالبمرتبة الشــرف
ماجســتير في العلومالسياســية والعالقات
الدولية

الخبرات

مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهــارات والعالقات الشــخصية من الدرجةاألولى في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" – العمليات الســعودية حيث
كان أحد مؤسســيها.
عامــا فــي العديد من المجاالت،
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ً 15حيث عمل "كمســؤول أول" في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند
يونــغ" – الرياض

 ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيةشــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم األســواق الدولية فيشــركة حصانة االســتثمارية منذ عام .2014
عمل كمحلل اســتثمارات بقســم إدارة المحافظ في المؤسســة العامةللتأمينــات االجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عام  2007إلى
عام .2014

عامــا في الخدمات المصرفية االســتثمارية ،شــغل
خبــرة تزيــد عــن ً 11خاللهــا العديــد من المناصــب التنفيذية
نائب رئيس المصرفية االســتثمارية للشــركات  -منطقة الشــرق األوســطوشــمال افريقيا في دويتشــة بنك
عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق المالية الســعودية (تداول) ســابق ًا عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة رؤى المدينــة القابضة عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد مــن الشــركات البارزة مثل كريم. -الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســيرا القابضة

أ ١.تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحو التالي:
الجــدول ( :)9تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه:
م

االسم

2

األســتاذ /أحمد بن ســامر الزعيم

1

3

4

5

6

7

8

9

الصفة

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

رئيــس مجلس اإلدارة

الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

عضــو مجلس إدارة

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي
األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

األســتاذ /عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي
األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد
األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود

التصنيف

مستقل

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

غيــر تنفيذي

عضــو مجلس إدارة

غيــر تنفيذي

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعة

مستقل

غيــر تنفيذي
مستقل

مستقل

مستقل
تنفيذي

أ 2.اجتماعــات مجلس اإلدارة

خصــص أعضــاء المجلــس وقتــاً كافيــاً لإلضطــاع بمســؤولياتهم والتحضيــر الجيــد الجتماعــات المجلــس ولجانــه وحرصهــم علــى حضورهــا ،ولــم يســبق أن تقــدم
أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقــد اجتماعــات طارئــة للمجلــس خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م 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 قبل
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 وفقــاً 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 خــال العــام 2019م عــدد مــن القــرارات المتخــذة بالتمريــر بعــد التشــاور المســبق بشــأنها وتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة
حســب نــص الفقــرة ( )4مــن المــادة ( )18مــن النظام األساســي.
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
الجــدول ( :)10ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة لعــام 2019م والبالــغ مجموعهــا ( )7اجتماعــات:
عــدد االجتماعات ()7
األول
2019//1/17
2019

الثاني
2019//1/27
2019

الثالث
2019/2/27
2019/

الرابع
2019//5/16
2019

الخامس
2019//9/16
2019

السادس
2019//10
2019
10//27

السابع
2019//12
2019
12//9
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األســتاذ /عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي 
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م

االسم

2

األســتاذ /أحمد ســامر بن حمدي الزعيم

1

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

3

الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

4

األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

5

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي

6

7

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

8

األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود

9

 حضــر

اإلجمالي

7

6

7

7

7

نسبة
الحضور

%100

%100
%86

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 لــم يحضر

أ 3.أهــم قــرارات مجلــس اإلدارة االســتراتيجية خالل العام 2019م

1
2
3
4
5
6
7
8

الموافقــة علــى التقاريــر الماليــة األوليــة خــال عــام 2019م.
الموافقــة علــى إتمــام صفقــة شــراء أوبــر العالميــة ألصــول شــركة كريم.
الموافقــة علــى اســتراتيجية المجموعــة فــي التوســع واالســتحواذ فــي المملكــة المتحــدة.
الموافقــة علــى توزيــع أســهم الموظفيــن.
الموافقــة علــى المعاييــر المتبعــة فــي توزيــع أســهم الموظفيــن.
الموافقــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية لعــام 2018م.
موافقــة مجلــس اإلدارة علــى الموازنــة المقترحــة لعــام 2020م.
الموافقــة علــى بيــع أرض شــيراتون هيليوبليــس بجمهوريــة مصــر العربيــة.

أ 4.ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ألســهم المجموعة

الجــدول ( :)11األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة عنــد بدايــة ونهايــة العــام 2019م ونســبتها مــن إجمالــي عــدد أســهم المجموعــة شــاملة
أســهم عضويــة المجلس:
األســهم المملوكة
عدد األســهم عند
بدايــة العام 2019

النســبة إلى إجمالي عدد األســهم في النســبة إلى إجمالي
نهايــة العام  2019األسهم
األسهم

م

أســماء أعضاء مجلس اإلدارة

2

األســتاذ /أحمد بن ســامر حمدي الزعيم

2,917

3

الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

66,403

%0.0317

5

األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

1,333

%0.0006

1,866

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

1,000

%0.0005

1,400

%0.0005

األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

-

-

-

-

1

4
6
7
8
9

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي

754,726

%0.0014

842,622

%0.36

4,083

%0.28

601,873

1,056,616

%0.35

102,964

%0.034
%0.0006

7,000

األســتاذ /عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي -

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود
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1,666

%0.29

%0.003
-

%0.0008

9,800
-

2,332

%0.001361

%0.003
-

%0.00077

توضيح

ملكية شــخصية
ملكية شــخصية

ملكية األســهم للشــركة الدولية الخليجية
للمقــاوالت والتــي يديرهــا ويملك فيها
ملكية شــخصية
ملكية شــخصية
ملكية شــخصية

-

ملكية شــخصية
ملكية شــخصية

ممثــل للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
التــي تملــك  11,523,864ســهم تمثــل  %3,84من
إجمالــي عدد أســهم المجموعة

أ 5.الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييم أداءه
وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة
اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه وأداء أعضائــه
ـاء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة في سياســة
ولجانــه وذلــك بنـ ً
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 واســتراتيجيتها وأهدافهــا ومــدى تفاعــل عضــو مجلــس اإلدارة
وقدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة ،وقــد تضمنــت السياســة عدة
عناصــر مــن أهمهــا األتي:

أ معاييــر قيــاس األداء لمجلــس اإلدارة ولجانــه

	1تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبالــغ ماليــة وبــدل حضــور عن الجلســات
وبــدل انتقــال وفقــاً لمــا يحــدده مجلــس اإلدارة وتوصيــة لجنــة المكافــآت
وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة أنظمةأو قرارات 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 خــال الســنة الماليــة مــن مكافآت
ماليــة وبــدل حضــور عــن الجلســات وبــدل انتقــال ومصروفــات وغيــر ذلك من
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 التي
حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
	2مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف
المجموعــة وخطتهــا االســتراتيجية وانعكاســها علــى المواضيــع المطروحــة
خــال العام.
	3مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب تطبيقهــا
فــي االجتماعات.
المســندة إليهــا مــن قبل
	4مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام ُ
مجلــس اإلدارة.
	5مــدى وجــود قنــوات اتصــال واضحــة ومفتوحــة أثنــاء اجتماعــات مجلس
اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.
	6مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــاً  ،وإشــعار مختصــر عن
مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة كافيــه.
	7مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة الميزانيــة الماليــة الســنوية ،ومدى
مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة واإليــرادات والمؤشــرات الماليــة
األخــرى لضمــان أن المجموعــة تعمــل ضمــن تحقيــق أهدافهــا المعتمــدة.
	8مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء المجموعــة ومقارنــة البيانــات
ذات العالقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة.
	9مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي المجموعة
علــى المــدى الطويل.
	10مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي إعــداد
السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة المجموعــة.
	11دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد سياســة
واضحــة ومفهومة.
	12مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة فــي
المجموعــة فــي حــال شــغرت تلــك المناصب.

ب معاييــر قيــاس األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان

	1تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات المجموعــة للتمكــن مــن اتخــاذ
القــرارات بصــورة ســليمة .ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان
لألمــور الفنيــة.
	2قضــاء 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.
	3مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن اســتراتيجية وتوجه
المجموعــة متــى أصبــح ذلــك ضرورياً .
	4مــدى 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.
	5مــدى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى جمــع المعلومــات الالزمــة حتى
يكــون علــى اطــاع كافــي فــي حــال تغيبــه عن حضــور االجتماع.
	6مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان باتخــاذ المبــادرة عندمــا يكــون
ذلــك مناســباً للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالمجموعــة.
	7مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضــاء المجلــس واللجــان
اآلخريــن ،ومــدى قدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة ،ومدى
تحفظــه علــى ســرية المعلومــات التــي يتلقاهــا.
	8مســتوى خبــرة كافيــة لتقييــم االســتراتيجيات والسياســات والتطــورات
الســوقية وخصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة علــى
المــدى الطويل.

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

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض مراجعــة األهــداف
االســتراتيجية واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع األهــداف الوظيفيــة
المطلــوب إنجازهــا ،وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا ،وذلك بشــكل
دوري وفقــاً لمــا هــو آت:
	1التخطيــط االســتراتيجي :أنــه يعمــل لضمــان تطويــر اســتراتيجية طويلــة
المــدى ،ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي احتياجــات أصحاب
األســهم والعمــاء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي المجموعــة،
ويضمــن كذلــك تقدمــاً متناغمــاً ومناســباً فــي توقيتــه نحــو تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية .كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم مــع
األهــداف االســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة منتظمــة إلــى الرئيــس
التنفيــذي /مجلــس اإلدارة عــن التقــدم الــذي يتــم تحقيقــه نحــو المراحــل
األساســية مــن الخطــة االســتراتيجية.
	2القيــادة :يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن قيــم
وأهــداف المجموعــة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــاً 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 القيم.

30
سـيــرا | التقـريـر السنـوي 2019

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
	3النتائــج الماليــة :يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهــداف أداء مالــي مناســب
ســنوي وطويــل المــدى ،كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة أنظمــة مالئمــة لحمايــة
أصــول المجموعــة وأن يؤكــد علــى التحكــم الفعــال علــى العمليــات.
	4إدارة 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.
	5تخطيــط وتطويــر اإلدارة وتعاقــب المــدراء :يقــوم بتطويــر وجــذب 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.
	6المــوارد البشــرية :يضمــن اســتحداث برامــج فعالــة لتوظيــف وتدريــب
ومكافــأة واســتمرارية وتحفيــز الموظفيــن ،وكذلــك يضمــن توفــر المــوارد
البشــرية الالزمــة لتحقيــق أهــداف المجموعــة كمــا يقــوم بتأســيس ومراقبــة
برامــج لالرتقــاء بتنــوع مــكان العمــل وأن يقــدم تقديــراً مناســباً إلنجــازات
األفــراد والمجمو عــات.
	7التواصــل :يعمــل كناطــق رســمي رئيســي باســم المجموعــة ويتواصــل
بفعاليــة مــع مالكــي األســهم ،والمســتثمرين والموظفيــن والعمــاء
والمورديــن ،كمــا يقــوم بتمثيــل المجموعــة بطريقــة فعالــة فــي العالقــات
التــي تخــص نشــاطات المجموعــة والجهــات الحكوميــة واألوســاط الماليــة.
	8عالقــات مجلــس اإلدارة :يعمــل بصــورة لصيقــة مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة
لضمــان علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بحالــة المجموعــة وأعمالهــا والمواضيــع
الرئيســية ذات العالقــة بالمجموعــة ،وعلمهــم بتقــدم المجموعــة نحــو
تحقيق الخطة التشغيلية والمراحل األساسية لخطة المجموعة االستراتيجية.
وذلــك فــي ضــوء قيــم مجموعــة ســيرا القابضــة على النحــو التالي:
 1بــث روح التعاون.
أول.
 2العميــل ً
 3الفعاليــة فــي اتخــاذ القرار.
 4التركيــز علــى القيمــة الفعليــة.
 5زيــادة الكفــاءة فــي بيئــة العمــل وتعزيــز اإلحســاس بالمســؤولية.
 6التفكيــر االســتراتيجي.
الفعالة.
 7القيــادة
ٌ
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المنبثقة
أ 6.مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه ُ

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة
التنفيذيــة حيــث أكــد المجلــس أن تكــون المكافــآت منســجمة مــع اســتراتيجية
المجموعــة وأهدافهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمل فيه
المجموعــة وخبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وايضــاً فــي ضوء
القوانيــن واللوائــح الســائدة ،وتنقســم سياســة المكافــآت إلــى ثالثــه أجزاء وهي:

أ مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة:

	1تتكــون 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 المزايا.
	2فــي جميــع األ حــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزا يــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة
ألــف ريــال ســنوياً  ،وذ لــك وفقــاً لنظــام الشــركات والضوابــط التــي تضعهــا
الجهــات المختصــة.
	3يجب 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 أيضاً على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التي
يحضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافــآت أعضــاء اللجــان وأمانــة المجلــس واللجان:

	1يعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت اللجــان المنبثقــة عنــه  -باســتثناء لجنــة
ـاء علــى توصيــة من
المراجعــة  -وبــدل حضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنـ ً
لجنــة المكافــآت والترشــيحات.
	2تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة
ســنوية وبــدل حضــور االجتماع.
	3مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة
ـاء علــى توصيــة مــن مجلس اإلدارة.
بنـ ً
	4يراعــى 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.

وقــد حــدد المجلــس مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانــه وفــق اآلتي:
الجــدول ( :)12مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانــه:
م

البيان

1

رئيــس مجلــس اإلدارة

 400ألف ريال ســعودي

3

اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس باســتثناء لجنة المراجعة

 50ألف ريال ســعودي

4

بــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة

 5آالف ريال ســعودي

المكافآت الســنوية

2

أعضــاء مجلس اإلدارة

بــدل حضــور اجتماعات المجلس ولجانــه المنبثقة

5

بــدل حضــور اجتماعات اللجان

المكافأة

 300ألف ريال ســعودي

 4آالف ريال ســعودي

	تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ  28مــارس 2018م.	-تم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقاً لألسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالمجموعة ووسائل تقييم األداء وفقاً لمعايير األداء المذكورة سابقاً.

أ 7.مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة

ـاء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات
	1يوافــق مجلــس اإلدارة بنـ ً
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.
	2تكــون مكافــآت كبــار التنفيذييــن متوافقــة مــع أهــداف المجموعة
االســتراتيجية ومتناســبة مــع نشــاط المجموعــة والمهــارات الالزمــة إلدارتها،
مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل به المجموعــة وحجمها.
	3تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة خطــط الحوافــز الخاصــة بكبــار
التنفيذييــن بشــكل مســتمر ورفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.
	4تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر الحالــة التنافســية المطلوبــة لجــذب
واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن ذو الكفــاءة والحفــاظ علــى المســتوى
العالــي مــن المهــارات الــذي تحتــاج إليهــا المجموعة.
	5يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن
وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج التــي توصــي بها لجنة
المكافآت والترشــيحات.

بينمــا يتــم تحديــد مكافــآت موظفــي المجموعــة طبقــاً للمعاييــر التاليــة:

	1يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف المجموعــة هو
قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريخــه المهنــي بالمجموعــة طــوال خدمــة عملــه.
	2بالنســبة لموظفــي المجموعــة التنفيذييــن الجــدد أو المعينين حديثاً يتم
تحديــد رواتبهــم وفقــاً لسياســة المجموعــة المعتمدة في التوظيف وهيكل
المرتبــات المعتمــد وفقاً للدرجات الوظيفية.
	3بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن
المبيعــات فيتــم تحديدهــا وفقــاً للوائــح الحوافــز الداخليــة.

	4يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة باآلداء من قبل لجنة المكافآت
والترشيحات وذلك طبقاً لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي في ضوء وسائل
تقييم األداء وفقاً لمعايير األداء المذكورة سابقاً.
	5بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج
التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك تعديــل الرواتــب والمزايــا األخــرى مــن قبل
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
	6يتــم تحديــد بعــض البــدالت كنســبة مــن الراتب األساســي كبدل الســكن
بنســبة  % 25مــن الراتــب األساســي وبــدل االنتقــال بنســبة  %10كحــد أقصى.
ـاء على طبيعــة عملهم على مزايا عينية
	7يحصــل بعــض موظفــي المجموعــة بنـ ً
مثل توفير ســيارة وذلك طبقاً للشــروط والمعايير الموضوعة من قبل إدارة
المجموعــة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديق على توفير ســيارة لموظفي
المجموعــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي .وفــي حالة حصول اي من موظفي
اإلدارة التنفيذية بالمجموعة على ســيارة ال يســتحق بدل االنتقال.
	8بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف وذلك وفقاً
لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة الموارد البشــرية.
	9بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي المجموعــة غيــر الســعوديين
وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة وطفليــن مــرة واحــدة فــي العام وذلك
للموظفيــن المتعاقديــن مــع المجموعــة.
 10تحقيــق النتائــج الماليــة واألربــاح بالنســبة لــإدارات والوحــدات االســتراتيجية.
 11تحقيــق نتائــج برامــج التحــول االســتراتيجي.
	12تحقيــق نتائــج اإلدارة الســنوية فــي األعمــال التشــغيلية المناطــة حســب
مهــام اإلدارة المعنيــة.
	13تقييــم اإلدارات لبعضهــا البعــض فيمــا يخــص المهــام المشــتركة
ومســتوى التعــاون.
 14جــودة نتائــج اإلدارة المعنيــة.
	15مــدى اإل ســهام فــي تطو يــر المجموعــة بشــكل عــام خــارج نطــاق مهــام
اإلدارة المعنيــة.
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أ 8.مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة

الجــدول ( :)13مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام 2019م:
مكافــأة أعضاء المجلس

مجمــوع بــدل حضور جلســات المجلس

مكافــأة أعضاء اللجان

مجمــوع بــدل حضور جلســات اللجان

المزايــا العينية

مكافــأة األعمــال الفنية واإلدارية واالستشــارية

مكافــأة رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب أو أمين الســر
إن كان مــن األعضاء

المجمـــــوع

نســبة من ألألرباح

ثانيــاً  :األعضاء غيــر التنفيذيين

المكافــآت الدورية

400,000

30,000

50,000

20,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

300,000

35,000

32,000 100,000

-

-

-

467,000

-

-

-

-

-

-

-

467,000

300,000

األســتاذ /إبراهيم بن عبد العزيز الراشــد 300,000

األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

خطــط تحفيزيــة قصيرة األجل

األســتاذ /عبدالله بــن عبدالرحمن
العياضي

خطــط تحفيزيــة طويلة األجل

الدكتــور /ســليمان بــن علــي الحضيف

االســهم الممنوحــة (يتــم إدخال القيمة)

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

المجمـــــوع

أوال :األعضاء المســتقلين
ً

مكافــأة نهاية الخدمة

عضــو المجلس

المجمــوع الكلي

المكافــآت الثابتة

300,000

30,000

35,000

35,000

50,000

12,000

32,000 100,000

50,000

16,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392,000

467,000

401,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392,000

467,000

-

401,000

األســتاذ /أحمد بن ســامر الزعيم

300,000

35,000

32,000 100,000

-

-

-

467,000

-

-

-

-

-

-

-

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي

300,000

35,000

12,000

-

-

-

397,000

-

-

-

-

-

-

-

397,000

األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

ثالثاً  :األعضــاء التنفيذيين

األســتاذ /عبــد اللــه بن ناصر الداود

المجمــوع الكلي
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300,000

300,000

35,000

35,000

50,000

50,000
50,000

20,000

20,000

196,000 600,000 305,000 2,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405,000

405,000

-

-

- 3,901,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

467,000

-

بــدل المصروفات

المكافــآت المتغيرة

405,000

405,000

-

-

-

-

- 3,901,000

أ 9.عضويــة أعضــاء مجلس اإلدارة لشــركات أخرى

الجــدول ( :)14عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخــرى وفقــاً لإلقــرارات المقدمــة خــال عــام 2019م.
أســماء الشــركات التي يكون
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً
فــي مجالــس إدارتها الحالية
أو مــن مديريها

م

اإلسم

2

األســتاذ /أحمد بن
الزعيم
ســامر حمدي
شــركة مجموعة كابالت
الرياض

1

المهنــدس /محمد
بــن صالح الخليل

شــركة اللجين

داخل /خارج
المملكة

الكيان القانوني

أســماء الشركات التي
يكــون عضــو مجلس اإلدارة
عضــواً فــي مجالس إدارتها
الســابقة أو من مديريها

داخل /خارج
المملكة

داخــل المملكة

شــركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–
–
–
–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

شركة ذات مسئولية محدودة

–

داخــل المملكة

شركة مساهمة خاصة

–

–

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

–

–

–

شــركة التحالف العقاري

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

الراجحــي للتأميــن التعاوني

داخــل المملكة

شركة مساهمة مدرجة

–

–

–

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

الشــركة الســعودية الحديثة
لصناعــة المعــادن والكابالت
البالستيك

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

–

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

شــركة كانولــي للصناعات
الغذائية

سمنترا

شــركة تطوير المباني

شــركة فاد الدولية لالســتثمار
والتطوير

شــركة عنوان المكان لالســتثمار
والتطويــر العقاري
شــركة أطبــاء النخبة الطبية

شــركة أركان الصلــب لصناعة
الحديد
شــركة عنيزة االســتثمارية

شــركة عنيزة الوقفية

شــركة الوديان العقارية
السعودية

الشــركة الســعودية الحديثة
لصناعة األســاك والكابالت
المتخصصة

الشركة السعودية الحديثة
لصناعة الكابالت الهاتفية

الشــركة الســعودية الحديثة
للكابــات المحدودة

الشركة الدولية الخليجية
للمقاوالت واالستثمار العقاري
المحدودة

الشركة الدولية لتجارة
السيراميك

الشــركة الدوليــة الخليجية
لتجهيــزات المنزل
شــركة تقنيات اإلنارة
المحدودة

شــركة الكــروان الفضي للتجارة

خــارج المملكة

داخــل المملكة

داخــل المملكة

داخــل المملكة
داخــل المملكة

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة ذاخر لالستثمار
والتطويــر العقاري

الكيــان القانوني
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م

اإلسم

أســماء الشــركات التي يكون
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً
فــي مجالــس إدارتها الحالية
أو مــن مديريها

4

األســتاذ /ماجد بن
عائــض النفيعي

شركة مواســم للسياحة
وخدمــات المعتمرين

3

الدكتور /ســليمان بن شــركة األندلس العقارية
علــي الحضيف
مصرف اإلنماء

شــركة مواسم التطوير
لالســتثمار والتطويــر العقاري
شــركة مواسم الرياضية

الهنــوف للســياحة والخدمات

شــركة تكامل الدولية
المحدودة
شــيراتون مكة

شــركة مدد البركــة الفندقية

شــركة "ك ر ي ز م ا" الشــرق
للتجــارة المحدودة
مجموعة مواســم لالســتثمار
الســياحي المحدودة

الشــركة الســعودية لسياحة
المؤتمــرات والحوافز
شــركة بيج للديكور

شــركة مواسم العصرية
المحدودة

شــركة دارات العصريــة للتطوير
العقاري
شــركة نقلــة لإلنتاج اإلعالمي
المرئي المســموع
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داخل /خارج
المملكة

داخــل المملكة

الكيان القانوني

شركة مساهمة مدرجة

أســماء الشركات التي
يكــون عضــو مجلس اإلدارة
عضــواً فــي مجالس إدارتها
الســابقة أو من مديريها

داخل /خارج
المملكة

الكيــان القانوني

–

–

–

–

–

–

خــارج المملكة

شركة ذات مسؤولية
محدودة

–

–

–

–

–

–
–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

داخــل المملكة

خــارج المملكة

داخــل المملكة

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة شــركة عطالت سيرا
ترافل جروب

شركة ذات مسؤولية محدودة –

شركة ذات مسؤولية محدودة –

أســماء الشــركات التي يكون
عضــو مجلــس اإلدارة عضواً
فــي مجالــس إدارتها الحالية
أو مــن مديريها

داخل /خارج
المملكة

كريم انكوربورشــين

م

اإلسم

6

األســتاذ /عبدالله بن شــركة فيبكو
عبدالرحمــن العياضي
شــركة اللجين

7

األســتاذ /إبراهيم بن شــركة سليب هاي
عبدالعزيز الراشــد

5

األســتاذ /مازن بن
أحمــد الجبير

ديار الخزامى

9

داخــل المملكة

شــركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

خــارج المملكة

شــركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

المؤسســة العامــة للتقاعد

خــارج المملكة

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة
مؤسسة حكومية

الصقــر للتأمين

شــركة ماكسيس بيرهارد
(ماليزيا)

خــارج المملكة

شركة مساهمة مقفلة

الشــركة الوطنية
للرعايــة الطبيــة (رعاية)

شــركة محمد إبراهيم الســبيعي
وأوالده لالســتثمار

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة البحر المتوسط
الســعودية لالستثمار
(سعودي ميد)

داخــل المملكة

كابيتــال بنك

داخــل المملكة

الكيــان القانوني

شــركة مساهمة مدرجة

شركة ذات مسؤولية محدودة شــركة دراية المالية

داخــل المملكة

شــركة لفانا القابضة

داخــل المملكة

–

–

–

–

–
–

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

بوان

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

نورثن ترست
السعودية

داخــل المملكة

شــركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

شــركة االسثمارات الرائدة

الشــركة الوطنيــة للتنمية
الزراعية (نادك)

داخــل المملكة

شركة مساهمة مدرجة

داخــل المملكة

شركة مساهمة عامة

–

داخــل المملكة

شركة مساهمة عامة

–

–

داخــل المملكة

شركة ذات مسؤولية محدودة –

–

–

–

–

–

–

–

–

مشــاريع الترفيه الســعودية

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة الرائدة للتمويل

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة ذاخر لالستثمار
والتطويــر العقاري

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

شــركة رؤى المدينــة القابضة

داخــل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة مثمرة
لالســتثمار العقاري

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة هناي للتجارة
كريم انكوربورشــين

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

–

–

–

شــركة السوق المالية
الســعودية (تداول)

داخــل المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

مجموعة MBC

خــارج المملكة

شركة مساهمة مقفلة

شــركة مســاهمة مقفلة

داخــل المملكة

ســابك لالســتثمار وتنمية
المحتــوى المحلي

األســتاذ /عبدالله
بــن ناصر الداود

داخــل المملكة

شــركة مساهمة مدرجة

شركة مساهمة مقفلة

صنــدوق الصناديق

8

داخل /خارج
المملكة

شــركة الوطنيــة لتصنيع
وســبك المعادن
(معدنية)

شــركة مطارات الرياض

األســتاذ /يزيد بن
خالــد المهيزع

الكيان القانوني

أســماء الشركات التي
يكــون عضــو مجلس اإلدارة
عضــواً فــي مجالس إدارتها
الســابقة أو من مديريها

خــارج المملكة

شــركة مســاهمة مقفلة

شــركة مســاهمة مقفلة
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
ب .لجــان المجلس

 .1اللجان

شــكل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  28مــارس 2018م لجانــه المنبثقــة التزامــاً منــه بالنظــام األساســي للمجموعــة ولوائــح الحوكمــة واإلدارة
المثلــى وذلــك علــى النحــو التالي:

أ .اللجنــة التنفيذية

الجــدول ( :)15رئيــس وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة وذلــك علــى النحــول التالــي:
م

االسم

الوظائــف الحالية

الوظائف الســابقة

المؤهالت

الخبرات

بكالوريــوس هندســة بمرتبة -يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــاالت االســتثماروالعقــارات والســفر والســياحة والبتروكيماويــات
الشرف
والقطــاع الصناعــي .وشــغل عــدة مناصــب
ماجســتير إدارة أعمالكرئيــس لمجلــس اإلدارة أو عضـ ًـوا فــي مجلــس
بمرتبة الشــرف
إدارة العديــد مــن شــركات الســياحة والســفر،
والبتروكيماويــات والعقــارات.

المهنــدس /محمد
بــن صالح الخليل

رئيــس مجلــس إدارة مجموعةســيرا القابضة
رئيس مجلس إدارة شــركةاللجين

عضــو مجلس إدارةغرفــة الريــاض وعدد من
اللجــان فــي غرفة الرياض
ومجلــس الغرف

2

األســتاذ /مازن بن
أحمــد الجبير

عضو منتدب  -شــركة جوارسرئيس مجلس إدارة الشــركةالوطنيــة للتنميــة الزراعية
(نادك)
رئيــس مجلــس إدارة صندوقالصناديــق (جدا)

نائــب الرئيــس التنفيذي -شــركة أموال الخليج
-مستشــار لشــركة ماكنزي

3

األســتاذ /يزيد بن
خالــد المهيزع

مســاعد المديــر العام ومديراألســواق العالمية العامة -
شــركة حصانة االســتثمارية

مدير األســواق العالميةالعامة  -شــركة حصانة
االستثمارية

نائــب الرئيــس التنفيــذي  -شــركة أموال الخليجبكالوريــوس اقتصاد معتقديم استشــارات لشــركة ماكنزيمرتبة الشــرف من كلية
هارفــرد ،حيــث تلقى زمالة -عضويــة مجالــس إدارة فــي شــركات متعددة من
كل مــن جــون هارفارد وكلية المنظمــات الحكوميــة البارزة ،والشــركات الخاصة،
والمشــاريع االجتماعية
هارفــارد للتميــز األكاديمي
مســتثمر نشــط في المنشــآت الصغيرة والمتوســطةماجســتير إدارة أعمالوشــركات النمو في المملكة العربية الســعودية
مع امتياز
والواليــات المتحدة.

-ماجســتير إدارة أعمال

4

األســتاذ /عبدالله بن
ناصر الداود

الرئيــس التنفيذي لشــركةمجموعــة ســيرا القابضة
رئيس مجلس إدارة شــركةمشــاريع الترفيه الســعودية
رئيس مجلس شــركة الرائدةللتمويل

نائب رئيــس المصرفيةاالســتثمارية للشركات
منطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا في
دويتشــة بنك

بكالوريــوس إدارة أعمالبمرتبة الشــرف األولى
ماجســتير إدارة أعمالبمرتبة الشــرف
ماجســتير في العلومالسياســة والعالقات
الدولية

5

األســتاذ /إبراهيم بن
عبدالعزيز الراشــد

مدير رئيســي  -شــركة كوليرزالعالمية

مستشــار في عدد منالشركات

بكالوريوس محاســبةماجســتير إدارة أعمالالزمالــة األوليــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA
الزمالــة الثانويــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA

عامــا في الخدمات المصرفية
خبــرة تزيــد عــن ً 11االســتثمارية ،شــغل خاللها العديد من المناصب
التنفيذية
نائب رئيس المصرفية االســتثمارية للشــركات -منطقة الشــرق األوســط وشــمال افريقيا في
دويتشة بنك
عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق الماليةالســعودبة (تداول) سابقاً
عضو في مجلس إدارة شــركة رؤى المدينة القابضةعضو في مجلس إدارة العديد من الشــركات البارزةمثل كريم.
-الرئيس التنفيذي لمجموعة ســيرا القابضة

1
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ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيةشــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســماألســواق الدولية في شــركة حصانة االســتثمارية
منــذ عام .2014
عمل كمحلل اســتثمارات بقســم إدارة المحافظ فيالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكة
العربيــة الســعودية مــن عــام  2007إلى عام .2014

مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقاتالشــخصية في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" –
العمليات الســعودية حيث كان أحد مؤسســيها
عاما في
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر من ً 15العديــد مــن المجــاالت ،حيث عمل "كمســؤول أول"
في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ"
– الرياض

ب .لجنــة المكافآت والترشــيحات

الجــدول ( :)16رئيــس و اعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلــك علــى النحــول التالــي:
م

االسم

الوظائــف الحالية

الوظائف الســابقة

المؤهالت

الخبرات

الدكتور /ســليمان بن
علــي الحضيف

نائــب رئيس مجموعةاالســتراتيجية وتميــز األعمال -
مصرف اإلنماء

المديــر التنفيــذي للمواردالبشــرية والتطوير -
مصــرف الراجحي
الرئيــس التنفيذي لشــركةعالــم النخبة لالستشــارات
اإلداريــة والتنظيمية

بكالوريوس إدارةماجســتير عالقات دوليةماجســتير إدارة-دكتــوراه إدارة أعمال

2

األســتاذ /ماجد بن
عائــض النفيعي

الرئيــس التنفيذي لشــركةمواســم للسياحة وخدمة
المعتمرين

نائب رئيس قســماإليرادات -شــركة مكة
لإلنشــاء والتعمير

بكالوريوس محاســبةدبلــوم متقــدم في إدارةالفنادق

أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين فيالمملكة العربية السعودية ،وليس أدل على ذلك من
عاما في مجال الحوكمة
خبرته التي تمتد ألكثر من ً 30
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
االستراتيجي للموارد البشرية ،والتطوير التنظيمي،
والتدريب التنفيذي ،والتقييم وتطوير الكفاءة ،واختيار
أبرز المواهب اإلدارية ،واقتناء وتعاقب الموظفين،
وعالوة على ذلك ،فقد تولى
ً
واستشارات المشاريع.
عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية

3

األســتاذ /إبراهيم بن
عبدالعزيز الراشــد

مدير رئيســي  -شــركة كوليرزالعالمية

مستشــار في عددمن الشركات

بكالوريوس محاســبةماجســتير إدارة أعمالالزمالــة األوليــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA
الزمالــة الثانويــة للهيئةالســعودية للمحاسبين
القانونييــن SOCPA

مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقاتالشــخصية مــن الدرجــة األولــى في شــركة "كوليرز
إنترناشــونال" – العمليــات الســعودية حيــث كان أحــد
مؤسسيها.
عاما في
يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر من ً 15العديــد مــن المجــاالت ،حيث عمل "كمســؤول أول"
في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ" –
الرياض

1

يشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة الهنوف للســفرشــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكة من عام 1999إلــى عام .2004
عضويتــه فــي إدارة مجالــس عدد من الشــركاتالعاملــة فــي مجال الســياحة والخدمــات الفندقية.

ت .لجنــة المراجعة

الجــدول ( :)17رئيــس وأعضــاء لجنــة المراجعــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
م

االسم

1

الوظائــف الحالية

الوظائف الســابقة

المؤهالت

درجــة البكالوريوس فيالقانون
ماجســتير في القانونتجاري دولي

مستشــار قانوني في عدد من الشــركاتكل من المجاالت
عامــا فــي ً
خبــرة ألكثــر مــن ً 20القانونيــة واإلداريــة في مؤسســات مرموقة
يعــد عضــواً رئيسـ ًـيا فــي المفاوضــات في واحدة منأســرع الشــركات نمواً في منطقة الخليج (أكوا).

عضو في مجلس إدارة شــركة تكافل الراجحي وشــركةمجموعة كابالت الرياض ،والشــركة الســعودية
الحديثــة لصناعــة الكابالت واألســاك المتخصصة
وشــركة كابالت الرياض ،والشــركة الدولية الخليجية
للمقاوالت واالســتثمار العقاري وشــركاتها التابعة.
كما يشــغل منصب رئيس مجلس اإلدارة في الشــركة
الســعودية الحديثــة لصناعــة المعادن والكابالت
والبالســتيك والشــركة الســعودية الحديثة لصناعة
الكابــات الهاتفيــة ،وشــركة إنارة المحدودة.

األســتاذ /عبدالله بن
عبدالرحمــن العياضي

مدير عام الشؤون القانونيةفي مؤسسة محمد بن سلمان
الخيرية (مسك الخيرية)

2

األســتاذ/أحمد بن
ســامر الزعيم

نائــب رئيــس مجلس إدارةمجموعــة ســيرا القابضة
عضــو مجلــس إدارة مجموعةكابالت الرياض
رئيس مجلس إدارة الشــركةالســعودية الحديثــة لصناعة
الكابالت والبالســتيك

مستشــار قانوني فيعدد من الشــركات
عضـ ًـوا في الفريقالتنفيــذي لواحدة من
أشــهر الشركات في
المملكــة (مجموعة
الفيصلية)
نائب الرئيس التنفيذيالمكلف لدى مؤسسة
الملك عبدالله العالمية
لألعمال اإلنسانية

عضــو لجنة بالغرفةالتجاريــة الصناعية
بالريــاض ومجلس الغرف
السعودية

بكالوريــوس اقتصاد-بكالوريــوس إدارة اعمال

3

الدكتــور /صالح بن
حمد الشــنيفي

4

األســتاذ /عبدالله بن
صايــل العنزي

أســتاذ مشــارك  -كلية إدارة
األعمــال – جامعــة الملك
سعود

أســتاذ مســاعد  -كلية إدارة
األعمــال – جامعــة الملك
سعود

دكتــوراه إدارة األعمال
تخصــص محاســبة  -جامعة
فلوريــدا أتالنتك

رئيــس إدارة المراجعــة الداخلية
لمجموعــة االتصاالت
السعودية

مدير عام مراجعة ُ
الشبه
وأنظمة المعلومات –
شركة االتصاالت السعودية

الخبرات

ماجســتير إدارة األعمال –
جامعــة الملــك فهد للبترول
والمعادن

عضويــة لجنــة المراجعــة في شــركات متعددة
وعضويــة مجلــس اإلدارة بالهيئة الســعودية
للمحاســبين القانونيين

تولــى عــدة مناصــب في مجالي المراجعة والمحاســبة
فــي مجموعــة ســامبا الماليــة ومجموعة االتصاالت
السعودية
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
 .2مهــام اللجان وحضــور االجتماعات
أ .اللجنــة التنفيذية

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد خمســة أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم ( )18مــن هــذا التقر يــر و قــد عقــدت اللجنــة خــال العــام 2019م
خمســة اجتماعــات.
ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلي:

• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع أهــداف المجموعــة الماليــة واالســتراتيجية وإقرارهــا.
• التوصيــة بإقــرار الموازنــة الســنوية للمجموعــة.
•	الموافقــة علــى االســتثمار فــي المشــاريع أو عقــود اســتحواذ لشــركات تكــون المجموعــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة طرفــاً فيهــا والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا
 500مليــون ريال ســعودي.
•	اعتمــاد عقــود التأســيس واالســتحواذ علــى الشــركات وشــراء األســهم والحصــص داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ،وبيــع األســهم والحصــص المملوكــة
للمجموعــة داخــل الســعودية.
•	اعتمــاد المشــاركات فــي المشــاريع االســتثمارية والشــراكات الجديــدة أو المشــاريع التــي تســتهدف تنميــة وتطويــر النشــاطات الحاليــة للمجموعــة أو شــراء
األصــول ،بيــع أو شــراء العقــارات لصالــح المجموعــة حســب الصالحيــات الممنوحــة لهــم.
الجــدول ( :)18أســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة.
عــدد االجتماعات ()5
م

االسم

2

األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

1

3
4
5
 حضــر

الصفة

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

رئيــس اللجنة

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

عضــو اللجنة

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود

عضــو اللجنة /الرئيــس التنفيذي

األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

عضــو اللجنة
عضــو اللجنة

2019م
2019//1/6

2019م
2019//4/3

2019م
2019//9/2

2019م نســبة الحضور
2019//11
2019م 11//27
2019//10
10//27



















































%100
%100
%100
%80

%100

 لــم يحضر

ب لجنــة المكافآت والترشــيحات

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد  3أعضــاء ،اثنيــن مــن األعضــاء مســتقلين وواحــد مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول
رقــم ( )19مــن هــذا التقريــر ،وعقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعــات خــال العــام 2019م وقــد أصــدرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عــدد مــن القــرارات عــن طريــق تمريرها
علــى األعضــاء .وتــؤدي اللجنــة دورهــا وصالحياتهــا مــن خــال الئحتــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة ،ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلــي:
•	التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــاً 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 والمؤهــات 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 مراعــات عنــد وضــع تلــك السياســات اســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء.
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الجــدول ( :)19أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة:
عــدد االجتماعات ()3
م

االسم

2

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي

1

3

الصفة

الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

رئيــس اللجنة

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

عضــو اللجنة

عضــو اللجنة

2019م
2019//2/27

2019م
2019//5/16

2019م
2019//8/20



















نســبة الحضور

%100
%100
%100

ج لجنــة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد  4أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم  20مــن 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 ،وقــد عقــدت اللجنــة خــال العــام 2019م عــدد  8اجتماعــات ،وتــؤدي اللجنــة مهامهــا مــن خــال صالحياتهــا المعتمــدة فــي الئحــة لجنــة المراجعــة
المجــازة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمجموعــة المنعقــده بتاريــخ  28مــارس 2018م .ومــن أبــرز مهــام عمــل لجنــة المراجعــة مــا يلــي:

 .1القوائــم 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 التــي تتيــح للمســاهمين
والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
• دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ومراقــب الحســابات .
• البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام أو مراجــع الحســابات الخارجــي.
• التحقــق مــن صحــة التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.
•	دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

 .2المراجعــة الداخلية

•	الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة ،مــن أجــل التحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام
المنوطــة بهــا.
• دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا.
• دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والمالية.
• تفعيــل آليــة سياســة اإلبــاغ للعامليــن بهــدف تقديــم ملحوظاتهــم بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية.
• اعتمــاد الئحــة عمــل المراجعــة و السياســات واإلجــراءات.
• 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.

 .3المراجعــة الخارجية

ـاال فنيــة أو إداريــة خارج نطــاق أعمال المراجعة ،وإبــداء مرئياتها حيال ذلك.
• مراجعــة خطــة عمــل مراجــع حســابات وأعمالــه ،والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمـ ً
• التحقــق مــن مــدى اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
• دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا اُ تخــذ بشــأنها.

 .4مراجعــة االلتزام

• مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح 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.
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
ج .لجنــة المراجعــة تتمة

الجــدول ( )20أســماء أعضــاء لجنــة المراجعــة ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة:
عــدد االجتماعات ()8
م

االسم

2

األســتاذ /أحمد بن ســامر الزعيم

4

األســتاذ/عبدالله بــن صايل العنزي

1

3

األســتاذ /عبدالله بــن عبدالرحمن
العياضي

د/صالــح بن حمد الشــنيفي

الصفة

2019م
2019م 2019//5/5
2019م 2019//2/26
2019//1/29

2019م
2019//8/4

2019م نســبة الحضور
2019//12
2019م 12//17
2019//11
2019م 11//12
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 .5نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخلية

 1.5الهيــكل 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 االستراتيجية 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.
المعينــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ،كمــا أنهــا َتتبــع إداريــاً للرئيــس التنفيــذي
ترتبــط إدارة المراجعــة الداخليــة وظيفيــاً وترفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة
َّ
للمجموعــة ،وتلتــزم إدارة المراجعــة الداخليــة باإلطــار المهنــي الدولــي لممارســة أعمــال المراجعــة الداخليــة الــذي أصــدره المعهــد الدولــي للمراجعيــن الداخلييــن(،)IIA
والــذي يشــتمل علــى المعاييــر الدوليــة المهنيــة لمزاولــة المراجعــة الداخليــة ،إضافــة إلــى المبــادىء األساســية للمراجعــة الداخليــة ،وتعريــف المراجعــة الداخلية،
واإلرشــادات التطبيقيــة والتكميليــة وغيرهــا مــن العناصــر.
تنتهــج إدارة المراجعــة الداخليــة بمجموعــة ســيرا أســلوب مراجعــة مبنــي علــى المخاطــر ،والــذي يهــدف إلــى التركيــز علــى المجــاالت واألنشــطة التــي قد ُتشــكل خطرا
أكبــر علــى أداء المجموعــة إن وجــدت.
وبنــاء علــى مــا تــم ذكــره سابق ــا ،فــإن مهمــة إدارة المراجعــة الداخليــة هــي تعزيــز وحمايــة القيمــة التنظيميــة  ،مــن خــال التأكيــد والمشــورة الموضوعية المســتقلة،
والمســتندة علــى المخاطــر ألصحــاب المصلحة.
وفيمــا يلــي ملخــص ابــرز أعمــال وإنجــازات إدارة المراجعــة الداخليــة خــال عــام  2019م:
 2.5المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخلية
قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بالعمــل علــى عــدة مهــام ،والتــي تعتبــر مــن صميــم اختصاصهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة المهنيــة لمزاولة المراجعة الداخلية ،تماشــيا مع
ميثــاق المراجعــة الداخليــة المعتمــد ،حيــث ســاهمت بعضهــا فــي تعزيــز الضوابــط الرقابيــة ،والحــد مــن المخاطــر ،وتحقيــق األهداف المرجوة منهــا ،وهي كما يلي:
•	تنفيــذ خطــة المراجعــة التشــغيلية لعــام 2019م بنســبة إنجــاز  ،٪100والتــي اشــتملت علــى مــا يقــارب  28عمليــة مراجعــة تأكيديــة رئيســية وأعمــال استشــارية تــم
تنفيذهــا بنــاء علــى طلــب اإلدارة ولجنــة لمراجعــة ،حيــث تــم خ ــال ه ــذه المهــام مراجعــة العمليــات واألنشــطة التــي تــم تصنيفهــا سابق ــا وفقــاً 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 روســاء القطاعــات االســتراتيجية وروســاء االدرات المركزيــة لجميــع النتائــج التــي وردت فــي تقاريــر المراجعــة الداخليــة
لســنة 2019م ومــا قبلها،بمــا يتفــق مــع توصيــات إدارة المراجعــة الداخليــة ،لضمــان تنفيــذ تلــك اإلجــراءات التصحيحيــة المقترحــة فــي الوقــت المناســب.
•	تحديــث شــامل لتقييــم المخاطــر خــال عــام  2019م لجميــع اإلدارات داخــل مجموعــة ســيرا  ،وذلــك لتحديــث خطــة المراجعــة الداخليــة التشــغيلية وخطــة
المراجعــة الداخليــة االســتراتيجية لألعــوام  2020و ، 2021وقــد تــم خــال عمليــة التحديــث مناقشــة أصحــاب المصالــح الرئيســيين مثــل لجنــة المراجعــة ورؤســاء
اإلدارات التشــغيلية و اإلدارة العليــا وعكــس األمــور الهامــة بنــاء علــى تلــك المناقشــات فــي خطــة المراجعــة التشــغيلية.
•	المشــاركة فــى أعمــال التحقيقــات ومتابعــة القضايــا المســتلمة بالمخالفــات بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة ودراســة نتائــج التحقيقــات واســبابها بغــرض
تعزيــز الظوابــط الرقابيــة .
•	عمــل تقييــم داخلــي خــال عــام 2019م لتقييــم جــودة المراجعــة الداخليــة؛ وذلــك لقيــاس مــدى التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باإلطــار المهني الدولي لممارســة
أعمــال المراجعــة الداخليــة أثنــاء تنفيذهــا لمهامهــا ،وأظهــرت نتيجــة التقييــم المنهجــي التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باالطــار المهنــي الدولــي لممارســة أعمــال
المراجعــة الداخلية.
•	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 للمراجعة.
•	اســتثمرت المجوعــة و إدارة المراجعــة الداخليــة فــى برامــج التقنيــة اآلليــة الحديثــة الخاصــة بمجــال المراجعــة الداخليــة ،عــن طريــق تطبيقهــا لبرنامــج ال ـ
( ،)Teammateوالــذي ســاعد إدارة المراجعــة الداخليــة علــى تغييــر توثيــق أعمــال المراجعــة مــن خــال محتــوى إلكتروني.
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•	قــام فريــق المراجعــة الداخليــة بحضــور مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة والنــدوات متخصصــة فــي مجــال المراجعــة الداخليــة خــال عــام 2019م ،وذلــك لتحديث
وإطــاع فريــق عمــل المراجعــة الداخليــة عــن التطــورات العلميــة والعمليــة فــى مجــال المراجعــة الداخلية .
•	تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــر ربــع ســنوى إلــى لجنــة المراجعــة والــذى يتضمــن نتائــج أداء وأنشــطة المراجعــة الداخليــة فــى المجموعــة وفقاً لمؤشــرات
األداء المعتمــدة ويتــم مناقشــتها ضمــن اجتماعــات لجنــة المراجعــة مــع رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة بالمجموعــة .
 3.5القوائــم 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 والتــى تتضمــن علــى ســبيل المثــال ( التقديــرات المحاســبية الهامــة – التغيــرات فــى السياســات المحاســبية وتحديــد
األثــر المالــى علــى القوائــم الماليــة – االلتــزام بمعاييــر اإلفصــاح وفقــاً إلرشــادات معاييــر التقاريــر الدولية .
•	مراجعــة األمــور الرئيســية ونتائــج تقريــر مراقــب الحســابات بشــكل دوري بمــا يتناســب مــع نطــاق عمله.
 4.5أعمــال الحوكمة
قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ بعــض المهــام المتعلقــة بنظــام الحوكمــة ،والتــي بدورهــا أدت إلــى التحقق من كفاءة وفاعليــة الرقابة الداخلية وااللتزام بها.
وذلك وفقاً لمعيار  2110الذي 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 واســتراتيجية ومتناســقة.
•	إجــراءات فاعليــة إدارة األداء وتقييــم أداء وحــدات األعمــال االســتراتيجية لتحديــد مــا إذا كانــت مصممــة بشــكل مناســب.
•	تبليــغ المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر والرقابــة الداخليــة إلــى الجهــات المناســبة بالمجموعــة وبشــكل دوري.

 .6رأي لجنــة المراجعة

اطلعــت اللجنــة خــال 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 ســامة وعدالــة القوائــم الماليــة علمــاً بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة ال يمكــن أن يقــدم تأكيــدات مطلقــة بــل يقــدم تأكيــدات معقولة عن
مــدى ســامة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ،كمــا ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات وقــرارات لجنــة المراجعــة مع مجلس اإلدارة.

 .7المراجعــة الخارجية

عينــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمجموعــة خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  14ابريــل2019م بالموافقة على تعيين مراجعي الحســابات شــركة الدكتور محمد العمري
وشــركاه من بين المرشــحين كمراجعي حســابات للســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر2019م بأتعاب قدرها  880ألف ريال ســعودي.
وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة خــال العــام المالــي 2019م 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 2019م.
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 .3مكافــآت وبدالت لجــان المجلس

الجــدول ( :)21مكافــآت وبــدالت لجــان المجلــس خــال العــام 2019م:
المكافــآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلســات)

بدل حضور جلســات

المجموع

20,000

70,000

20,000

70,000

م

االسم

1

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

50,000

3

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

50,000

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود

50,000

2

4

5

أعضاء اللجنــة التنفيذية

األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

المجموع

1

3

األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي

المجموع

1

3

الدكتــور /صالــح بن حمد الشــنيفي

4

األســتاذ /أحمد بن ســامر الزعيم

66,000

16,000

70,000

20,000

250,000

96,000

50,000

12,000

62,000

50,000

12,000

62,000

62,000

12,000

150,000

36,000

186,000

100,000

32,000

132,000

200,000

32,000

232,000

100,000

األســتاذ /عبداللــه بــن صايل العنزي

200,000

اإلجمالي

1,000,000

المجموع

20,000

346,000

50,000

أعضــاء لجنــة المراجعــة

األســتاذ /عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي

2

50,000

أعضــاء لحنة الترشــيحات والمكافآت
الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

2

50,000

70,000

600,000

132,000

32,000

32,000

128,000
260,000

232,000

728,000

1,260,000

ج .اإلدارة التنفيذيــة

 .1وظائــف ومؤهــات وخبرات كبــار التنفيذيين

الجــدول( )22وظائــف ومؤهــات وخبــرات كبــار التنفيذيين:
م

االسم

الوظائــف الحالية

2

األستاذ /يوسف
موسى يوسف

نائــب الرئيــس التنفيــذي  -اإلدارةالمالية

3

األســتاذ /سعود بن
محمــد العريفي

نائــب الرئيــس التنفيــذي  -إدارةسفر األعمال

1

األســتاذ /عبدالله بن -الرئيــس التنفيذي لشــركة
مجموعــة ســيرا القابضة
ناصر الداود
رئيس مجلس إدارة شــركةمشــاريع الترفيه الســعودية
رئيس مجلس إدارة شــركةالرائــدة للتمويل
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الوظائف الســابقة

نائب رئيــس المصرفيةاالســتثمارية لشــركات منطقة
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا
في دويتشــة بنك

المؤهالت

بكالوريــوس إدارة أعمالبمرتبة الشــرف األولى
ماجســتير إدارة أعمــال بمرتبةالشرف
ماجســتير في العلومالسياســية والعالقــات الدولية

بكالوريــوس إدارة أعمالمــن الواليات المتحدة
األمريكية 1980

الخطــوط الجوية العربية الســعوديةلمــدة  25عــام مــن  2006 – 1981وقــد
تقلــد العديــد من المناصب
مجموعة ســيرا من  2007حتى األنوقــد تقلــدت المناصب التالية:
نائــب الرئيــس للمنطقة الشــرقيةومملكــة البحريــن مــن تاريخ - 2007/4/2
2012/6/30م
نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليات منتاريــخ  2012/7/1إلى 2018/7/1

زمالــة المحاســبة اإلمريكيةمدير مراجعة مكتب الراشدCPA
محاسبون قانونيون
عضويــة جمعية المحاســبينمشرف مراجعة داخلية شركةبواليــة فرجينيــا – الواليات
فرايزون لالتصاالت والية فرجينيا/
المتحــدة االمريكية
الواليات المتحدة االمريكية

نائــب الرئيــس للمنطقة الشــرقيةومملكــة البحرين
شــركة مجموعة سيرانائــب الرئيــس التنفيــذي للعملياتشــركة مجموعة ســيرا القابضة
مناصــب متعــددة على مدار 25عــام فــي الخطــوط الجوية العربية
السعودية

الخبرات

عامــا في الخدمات
خبــرة تزيــد عــن ً 11المصرفية االســتثمارية ،شــغل خاللها
العديــد من المناصــب التنفيذية
نائــب رئيس المصرفية االســتثماريةللشــركات  -منطقة الشــرق األوســط
وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك
عضو في مجلس إدارة شــركة الســوقالمالية الســعودية (تداول) ســابق ًا
عضو في مجلس إدارة شــركة رؤىالمدينــة القابضة
عضــو فــي مجلــس إدارة العديد منالشــركات البارزة مثل كريم.
-الرئيــس التنفيــذي لمجموعة ســيرا القابضة

مدير مراجعة مكتب الراشــد محاســبونقانونيــون – الريــاض 2000 – 1995
نائــب المراقــب المالــي – مجموعةماريــوت – واليــة فرجينيــا /الوالية
المتحــدة 2003 – 2000

م

االسم

الوظائــف الحالية

5

األستاذ /مزمل
حسين

نائــب الرئيــس التنفيذي -خدمات ســفر وســياحة األفراد

4

األســتاذ /عبدالرحمن -نائــب الرئيــس التنفيــذي لتقنية
المعلومات
بــن محمد المطرب
عضو مجلس إدارة شــركةالمسافر
عضو مجلس إدارة شــركة تبادل-عضو مجلس إدارة شــركات أخرى

الخبرات

الوظائف الســابقة

المؤهالت

-مدير أول  -شــركة "أكسنتشــر"

ماجستير إدارة أعمال بدرجةإمتياز  -المعهد الفرنسي
للدراسات العليا في إدارة
األعمال "إنسيد"
بكالوريوس في االقتصادمن جامعة كاليفورنيا ،إرفاين.

خبــرة تزيــد عــن  28عام في مجالتقنيــة المعلومــات والتحــول التقني
واالتصــاالت وخبــرة في االســتثمار في
مجــال تقنيــة المعلومات

بكالوريوس علوم حاســبمستشــار تقنــي في مجموعةالجامعــة االمريكية –
عذيب
واشــنطن دي سي
مؤســس شــركة عذيب لالتصاالتدبلــوم إدارة ماليــة معهدعضو مجلس إدارة في شــركة IRRلندن
انترجراف الســعودية

مستشــار دولــي معتمــد في مجالالســفر عبر المنصــات اإللكترونية

 .2المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن

بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك "الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة"  24.3مليــون ريــال ســعودي لعــام 2019م
بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــآت دوريــة وســنوية وبــدالت ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ  31ديســمبر 2019م وذلــك على النحــو التالي:

الجــدول ( :)23مكافــآت كبــار التنفيذييــن:
1

2

القيمة

المكافــآت الثابتة

5,955,648

رواتب

3,641٫531

بدالت

–

مزايــا عينية

المجمــوع  -المكافــآت الثابتة

9٫597٫179

مكافآت دورية

8.337.360

خطــط تحفيزيــة قصيرة األجل

–

األســهم الممنوحــة (يتــم إدخال القيمة)

–

المكافــآت المتغيرة

3

يضاف

–

أرباح

1.531.250

خطــط تحفيزيــة طويلة األجل

المجمــوع  -المكافــآت المتغيــرة والثابتة

4

5

19.465.789

يضاف

469,270

مكافــأة نهاية الخدمة

4,370,000

مجمــوع مكافــأة التيفيذييــن عن المجلس

24.305.059

المجمــوع الكلي

 .3ملكيــة كبــار التنفيذيين

ملكيــة كبــار التنفيذييــن والنســبة إلــى إجمالــي األســهم فــي المجموعــة فــي نهايــة 2019م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام 2019م:

الجــدول ( :)24ملكيــة كبــار التنفيذييــن:
األســهم المملوكة
م

أســماء كبــار التنفيذيين

2

األســتاذ /يوســف موسى يوسف

1
3
4
5

األســتاذ /عبداللــه بــن ناصر الداود

األســتاذ /ســعود بن محمد العريفي

األســتاذ /عبدالرحمــن بــن محمد المطرب
األســتاذ /مزمل حسين

عدد األســهم في
بدايــة عام 2019

النســبة إلى
إجمالي األســهم

عدد األســهم في
نهايــة عام 2019

النســبة إلى
إجمالي األســهم

ال يوجد

_

ال يوجد

_

9.400

%0.0045

18.925

%0.0063

1.666

ال يوجد

ال يوجد

%0.0008
_

_

2.332

ال يوجد

ال يوجد

%0.0008
_

_

أي مــن كبــار التنفيذييــن خــال عــام 2019م.
ألي مــن زوجــات أو أوالد ٍ
إفصــاح :حســب االقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليــس هنــاك أي أســهم مملوكــة ٍ
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
 .2التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمة

تلتــزم إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة بتطبيــق جميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة المعتمــدة بتاريــخ  23إبريــل 2017م
والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة باســتثناء المــواد االسترشــادية وفقــا لمــا ســيرد أدنــاه:
الجــدول ( :)25التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمــة:
م

رقــم المادة /الفقرة

2

الثالثة والتســعون
الفقــرة ب مــن البند
الرابع

1

3

الســبعون /الحادية
والســبعون /الثانية
والسبعون

الخامســة والتسعون

الحالة

استرشاديه

استرشاديه

استرشاديه

نــص المادة /الفقرة

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

اإلفصاح عن المكافآت /خمسة من كبار التنفيذيين
ممن تلقوا على المكافآت من الشركة على أن يكون
من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
 -تشكيل لجنة حوكمة الشركات

أســباب عدم التطبيق

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة
عــن طريــق مجلــس اإلدارة و لجنــة المراجعة
تــم اإلفصــاح عــن مكافــآت كبــار التنفيذييــن ضمن التقرير الســنوي وفقاً
لقــرار مجلــس الســوق الماليــة رقم ( )2018-35-1وتاريخ 1439/7/9ه
الموافــق 2018/3/26م بــأن يكون الجدول استرشــادي

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة
عــن طريــق مجلــس اإلدارة و لجانــه المنبثقــة عبــر تنفيذهــا للمهام
المنوطــة بهــا وتحقيقهــا ألهدافها.

 .3حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامة

أ .حقوق 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 المعلومات
تتيــح المجموعــة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمين وفقــاً لسياســات اإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيانــات الماليــة وتقاريــر األداء
وفقــاً 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 .سياســة توزيع األرباح
تعتمــد سياســة المجموعــة فــي توزيــع األربــاح الســنوية الصافيــة علــى مــا ورد بالنظــام األساســي للمجموعــة (م )37/بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة
والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتي:
•	يجنــب  %10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور  %30مــن رأس
المــال المدفوع.
ـاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي لغــرض أو أغــراض معينــه.
ـ
ن
ب
ـة
ـ
ي
العاد
ـة
ـ
م
العا
• يجــوز للجمعيــة
ً
• يجــوز للمجموعــة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد اســتيفاء المتطلبــات التاليــة:
	1أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنوياً .
 2أن تكــون المجموعــة ذات ربحيــة جيــدة ومنتظمــة.
	3أن يتوفــر لهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.
	4أن تتوفــر أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة ،كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا ،بعــد خصــم ماتــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح
بعــد تاريــخ هــذه القوائــم المالية.
•	يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــال  15يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح
المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامة.
•	يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقتطــع نســبة ( )%10مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لموظفــي المجموعــة أو الســتخدامها لمنــح موظفــي
المجموعــة أســهم كمكافــأة لهــم.
•	تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي الزمــان والمــكان الــذي يحددهمــا مجلــس اإلدارة وفقــاً للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة والصناعــة
أو أي ســلطة مختصــة.
•	قامــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  14ابريــل2019م بالموافقــة علــى مقتــرح زيــادة رأس المــال بنســبة  ،%43وكانــت الزيــادة عــن
طريــق رســملة مبلــغ  903,500,000ريــال ســعودي عبــارة عــن  707,345,000ريــال مــن بنــد أربــاح مبقــاة ومبلــغ  196,155,000ريــال مــن االحتياطــي النظامــي وبهذا
ارتفــع رأس المــال مــن  2,096,500,000ريــال ســعودي إلــى  3,000,000,000ريــال ســعودي وارتفــع عــدد األســهم مــن ( )209,650,000ســهم إلى ()300,000,000
ســهم ،بحيــث تــم توزيــع  83,860,000ســهم كأســهم منحــة علــى المســاهمين بواقــع  2ســهم لــكل  5أســهم مملوكــة ،وكان تاريــخ األحقيــة للمســاهمين المالكيــن
لألســهم فــي نهايــة يــوم انعقــاد الجمعيــة المقيديــن فــي ســجل مســاهمي المجموعــة لــدى مركــز إيــداع األوراق الماليــة (مركــز اإليــداع) بنهايــة ثانــي يــوم تــداول
يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العادية.
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•	قامــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  14ابريــل 2019م بالموافقــة علــى تخصيــص  6,490,000ســهم لتأســيس برنامــج أســهم
موظفــي المجموعــة (خطــة الحوافــز طويلــة األجل).
الجــدول ( :)26تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة:
عــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بها
من قبــل المجموعة

6,490,000

قيمتها

 64,900,000ريال ســعودي*

تاريــخ االحتفاظ بها

 14إبريــل 2019م

*القيمــة اإلســمية للســهم.

تفاصيل اســتخدامها

برنامج أســهم موظفــي المجموعة
(خطــة الحوافــز طويلة األجل)

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

تاريــخ الطلب

2

2019/1/27

1

2019/1/15

أســباب الطلب

تحديث ســجل المســاهمين

تحديث ســجل المســاهمين

3

2019/01/29

تحديث ســجل المســاهمين

5

2019/04/08

تحديث ســجل المســاهمين

2019/03/28

4

2019/04/14

6

2019/04/14

7

2019/04/17

8

2019/05/12

9

تحديث ســجل المســاهمين
إجراءات الشركات

إجــراءات اجتمــاع الجمعية العامة

تحديث ســجل المســاهمين
تحديث ســجل المســاهمين

هـ .اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــاً بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال أداء المجموعة
اتخــذت المجموعــة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وباألخــص غيــر التنفيذييــن -بمقترحــات المســاهمين وذلــك علــى النحــو التالــي:
	1خصصــت المجموعــة إدارة مختصــة باســتقبال مقترحــات المســاهمين وهــي إدارة عالقــات المســتثمرين وبعــد ذلــك يتــم تزويــد تلــك المقترحــات إلــى مجلــس
اإلدارة مــن خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة ليتــم اتخــاذ القــرار المناســب وذلــك مــن خــال البريــد اإللكترونــي (.)investors@seera.sa
	2دأبــت 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.
 3كمــا أن المجموعــة أتاحــت لمســاهميها مناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أداء المجموعــة خــال انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.
و .الجمعيــة العمومية
تمــت دعــوة مســاهمي المجموعــة لعقــد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ  14ابريــل 2019م ،واكتمــل النصــاب وكان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــاً للجــدول التالــي:
الجــدول ( :)28بيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة للجمعيــة العموميــة.
م

االسم

2

األســتاذ /أحمد بن ســامر حمدي الزعيم

1

3
4

5
6

7

8

9

 حضــر

المهنــدس /محمــد بــن صالح الخليل

األســتاذ /عبــد اللــه بن ناصر الداود

الدكتــور /ســليمان بــن علي الحضيف

األســتاذ /ماجــد بن عائــض النفيعي
األســتاذ /مــازن بــن أحمد الجبير

األســتاذ /عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي
األســتاذ /إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد
األســتاذ /يزيــد بــن خالد المهيزع

ســجل حضور الجمعية
المنعقــدة فــي  14إبريل
2019م











 لــم يحضر
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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.
 .4مصالــح أعضــاء مجلس اإلدارة

الجــدول ( :)29قائمــة بمصالــح بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة:
م

البيان

2

شــركة كابالت الرياض

3

الشــركة الوطنيــة للخدمات
الزراعية (نادك)

1

4

طبيعــة العالقة

الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة
واالســتثمار العقــاري المحدودة

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم نســبة ملكية %33

يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة/مازن
بن أحمد الجبير نسبة ملكية % 0.001

شــركة مطارات الرياض

طبيعــة العقد

قيمــة العقد

شروط العقد

تقديــم خدمات
السفر

 200ألــف ريال
شهرياٍ

اليوجد شروط
خاصة

تقديــم خدمات
السفر

 600ألــف ريال
شهرياً

اليوجد شروط
خاصة

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم نســبة ملكية %11.9

تقديــم خدمات
السفر

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ /مازن
بــن أحمــد الجبيــر  -طــرف ذو عالقة

تقديــم خدمات
ســفر وسياحة

 50ألــف ريال
شهرياً

مليون ريال
شهرياً

مدة العقد

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

اليوجد شروط
خاصة

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

 .5إقــرارات مجلس اإلدارة
يؤكــد المجلــس ويقــر أنه:

	1تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــاً إلطــار معاييــر المحاســبة للتقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
	2أن ســجالت المحاســبية ُأعــدت بالشــكل الصحيــح.
	3أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعـ ّـد علــى أســس ســليمة ونُ ّفــذ بفاعليــة.
	4أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة المجموعــة علــى اســتمرارية نشــاطها.
	5تعمــل المجموعــة دائمــاً علــى اســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باإلفصــاح والشــفافية.
	6لــم تتســلم المجموعــة مــن المراجــع القانونــي طلبــاً بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
	7لــم تتســلم المجموعــة مــن مســاهمين يملكــون  %5مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــاً بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
	8لــم يطلــب مســاهمون يملكــون ( )%5أو أكثــر مــن أســهم المجموعــة إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.
	9ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى المجموعــة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــر
	10لــم يتــم عقــد القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا  3ســنوات ولــم يتــم بيــع عقــارات أو رهنهــا ولــم يتــم إبــراء مدينــي المجموعــة مــن أي التزامــات لهــم تجــاه المجموعــة
خــال عــام  2019م ،فيمــا عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقرير.
	11لــم تضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقه فــي التصويت.
	12ليســت المجموعــة طرفــاً 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 خــال العــام المالــي 2019م إال مــا ذكــر فــي هــذا التقريــر
	13ال يوجــد ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي المجموعــة عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــال العــام المالــي 2019م.
	14تقريــر مراقــب الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي 2019م لــم يتضمــن أي تحفظــات أو مالحظــات جوهريــة.
	15ال توجــد توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال مراقــب الحســابات قبــل انتهــاء ثــاث ســنوات ماليــة متتاليــة.
	16ال 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.
	17ال 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 خــال العــام 2019م عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقريــر.
	18ال يوجــد أي اســتيراد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب المجموعــة ألي أدوات ديــن قابلـ ُـة لالســتيراد.
	19ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء المجلــس أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.
	20ال يوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركات التابعــة للمجموعــة.
	21ليــس 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.
	22لــم تقــدم المجموعــة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا ،كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم مــع الغير.
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	23عــدم 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.
	24تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــاً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنوياً وتحملــه
علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة (إن وجــدت) فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربط.
	25لــم يقــم المراجــع الخارجــي للمجموعــة خــال العــام المالــي 2019م بتقديــم أي خدمــات ذات طبيعــة استشــارية للمجموعــة ولــم يتلقــى أي أتعــاب فــي
هــذا الخصوص.
 .6قضايا الشــركة

 1يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــال الســنة الماليــة 2019م مــن أو ضــد المجموعــة تتجــاوز قيمتهــا  %5مــن صافــي أصــول المجموعــة.
	2يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــال الســنة الماليــة 2019م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو ضــد
أيــاً مــن كبــار التنفيذييــن فــي المجموعة.

الجــدول ( :)30بيــان العقوبــات المفروضــة علــى المجموعــة خــال عــام 2019م:
م

العقوبة

أســباب المخالفة

انتهــاء رخصة محل

أمانة الرياض

2

مالية

عــدم فتــح ملف الكتروني
لفرع

مكتــب العمل

1

مالية

ســبل عالجها وتفادي
وقوعهــا في المســتقبل

الجهــة الموقعــة للمخالفة

تــم تجديــد الرخصــة وتفعيل اجــراءات تصحيحية
ـتقبال
للتحقــق مــن عدم التكرار مسـ ً

تــم فتــح الملــف وتفعيــل اجراءات تصحيحيــة للتحقق
ـتقبال
مــن عدم التكرار مسـ ً

األثر المالي

منخفض
منخفض

 .٧معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2019م

الجــدول ( :)31معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعــام المالــي 2019م:
قيمــة التعامــات /العقد
م

الطــرف ذو العالقة

2

الشــركة الوطنيــة للتنمية عضــو مجلــس اإلدارة /مــازن الجبير
عضــو فــي مجلس إدارتها
الزراعية

1

3

شــركة الشامل الدولية
القابضة

نــوع عالقتــه بالمجموعة

اســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكية

ماجــد بن عائــض النفيعي عضــو مجلــس اإلدارة (حقوق
ملكيــة غير مســيطرة)*

4

طيــران النيل

مملوكــة ألحد كبار المســاهمين

5

شــركة بطل دايزين
السعودية

مملوكــة ألحد كبار المســاهمين

7

مهيــدب علي مهيدب

حقــوق ملكية غير مســيطرة

8

عبــد الله العجالني

حقــوق ملكية غير مســيطرة

9

شــركة ســي إتش إم أي

10

الشــركة الدولية
الخليجيــة للتجارة

شــركة مســتثمر فيها وفقا لطريقة
حقــوق الملكية

6

مجموعــة كابالت الرياض عضو مجلس اإلدارة /أحمد ســامر
الزعيــم عضــو فــي مجلس إدارتها

عضو مجلس اإلدارة /أحمد سامر
الزعيم عضو في مجلس إدارتها

طبيعــة التعامل

مبيعات

تقديم خدمات ســفر

-

تقديم خدمات ســفر

7,242,042

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

-

تقديم خدمات ســفر
 -وكيل

تقديم خدمات ســفر

تحصيالت

مدفوعات

تكاليــف اخرى/
(ايرادات)

8,813,946

-

-

-

-

-

14,133,940

3,143,529

4,915,944

)4,074,842( 12,809,990

مشتريات

-

-

-

254,273

مدة العقد

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

440,800

-

423,000

-

-

تقديم خدمات ســفر

53,938

-

62,405

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

-

-

-

-

()119,250

-

-

-

4,500,366

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

تقديم خدمات ســفر

-

-

-

-

6,751

تقديم خدمات ســفر

191,317

-

177,000

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجدد تلقائياً

*  %49حقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة فــي شــركة مواســم للســياحة وخدمــات المعتمريــن.
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
 .8معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2018م

الجــدول ( :)32معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعــام المالــي 2018م:
قيمــة التعامــات /العقد
م

الطــرف ذو العالقة

2

شــركة الشامل الدولية
القابضة

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

4

الشــركة الوطنيــة للتنمية
الزراعية نادك

5

ماجــد بن عايــض النفيعي

عضــو مجلس اإلدارة/
مــازن الجبيــر عضو في
مجلــس إدارتها

6

فوربس الشــرق األوسط

عضــو مجلس اإلدارة
(حقــوق ملكية غير
مسيطرة)

7

شــركة انبعــاث التقنية

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

8

شــركة بطل دايزين
السعودية

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

شــركة الطيــار للتطوير
العقاري

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

1

3

9

شــركة عمرو للسياحة

شــركة وادي الشرق
األوسط

نوع عالقته بالشــركة

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

مبيعات

مشتريات

تحصيالت

مدفوعات

تكاليــف اخرى/
(ايرادات)

7,734

6,895,241

-

6,393,243

477,692

156,680

-

167,963

-

194,000

تقديــم خدمات
سفر

7,515,885

-

6,454,346

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

-

-

-

-

9,735,250

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

تقديــم خدمات
دعاية وإعالن

-

-

-

-

281,065

282,180

12,125,279

3,007,580

8,132,307

3,841,488

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

-

-

-

-

()326,866

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

-

-

-

-

138,921

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

تقديــم خدمات
سفر

91,187

-

79,344

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

-

33,849

-

-

78,194,289

-

-

-

-

()164,505

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

-

-

-

-

64,176

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

156,680

-

167,963

-

194,000

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

تقديــم خدمات
سفر

319,399

-

309,272

-

()3,795

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

تقديــم خدمات
سفر

-

-

-

-

()806,100

-

-

37,501,685

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

-

-

-

-

()1,234,549

606,701

-

565,016

-

-

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

-

-

-

-

164,505

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

طبيعــة التعامل

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

10

مجموعــة كابالت الرياض

11

مهيــدب علي مهيدب

عضــو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم
عضــو في مجلس
إدارتها

12

كريم أنكوربريشــن

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

13

عبــد الله العجالني

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

14

مجموعــة إيكونيكس
المتحدة

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

تقديــم خدمات
سفر

15

شــركة مســتثمر فيها
وفقــا لطريقة حقوق
الملكية

تقديــم خدمات
سفر

16

الشــركة الدوليــة الخليجية عضو مجلس اإلدارة/
للتجارة
أحمد سامر الزعيم عضو
في مجلس إدارتها

شــركة ســي أتش إم إي

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

حقــوق ملكية غير
مسيطرة

17
18

شــركة ذاخر لالستثمار
والتطويــر العقاري

شــركة بنيان المدائن

اســتثمارات بطريقة
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات
سفر

19

شــركة طيران النيل

20

شــركة اإلمتياز الغذائية
المحدودة

مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

تقديــم خدمات
سفر
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مملوكــة ألحد كبار
المساهمين

تقديــم خدمات
سفر

تقديــم خدمات
سفر

-

33,849

-

-

78,194,289

مدة العقد

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

عقد سنوي
يجــدد تلقائياً

المسؤولية االجتماعية
وإدارة المخاطر
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المســؤولية االجتماعية

إدارة المخاطر

 .1صنــدوق التكافــل االجتماعي
تولــي مجموعــة ســيرا القابضــة رعايــة خاصــة لمنســوبيها وكادرهــا البشــري
انطالقــاً 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 وذلــك بســعيها نحــو إنشــاء نــادي ثقافــي اجتماعــي للموظفيــن،
ويبلــغ رصيــد صنــدوق التكافــل االجتماعــي بنهايــة العــام 2019م مبلــغ
 96مليــون ريــال ســعودي.

إن إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط المجموعــة ،ويتــم إدارة المخاطــر
مــن خــال إطــار لتحديــد الخطــر وتقييمــه وتفعيــل الظوابــط 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.

 .2التزامــات المجموعــة نحــو المجتمع
انطالقــاً مــن حــرص المجموعــة والتزامهــا الوطنــي بخدمــة وتلبيــة احتياجــات
المجتمــع ،واصلــت جهودهــا فــي تبنــي وتنفيــذ العديــد مــن برامــج خدمة
المجتمــع خــال العــام المالــي 2019م التــي تأتــي مســجلة مــع رســالة المجموعــة
وقيمهــا ،مــن خــال لجنــة خاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة التــي تســعى لتأســيس
عالقــة متينــة مــع المجتمــع ،وقــد ســاهمت المجموعــة بمبلــغ  14مليــون ريــال
ســعودي ضمــن برامــج المســئولية االجتماعيــة ليصبــح الرصيــد  10مليــون ريــال
ســعودي بنهايــة عام 2019م.
 .3برنامــج جــدارة الخــاص باســتقطاب وتطوير الكفاءات الشــابة
انطالقــاً مــن حــرص المجموعــة علــى تنميــة الكــوادر البشــرية فقــد أطلقــت
المجموعــة برنامــج جــدارة لتطويــر الكفــاءات الشــابة وإتاحــة الفــرص لهــم لكســب
خبــرات فــي مجــاالت التقنيــة وريــادة األعمــال وذلــك مــن خالل برنامــج مكثف
لمــدة ســتة اشــهر بالتعــاون مــع شــركات عالميــة مثــل جوجــل ،كريــم ،تويتر ....
إلــخ ،وذلك بهدف:
	1تعزيــز دور المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة عبــر االســتثمار فــي تطويــر
الكفــاءات المحليــة تماشــياً مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية .2030
	2تعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات عــن طريــق بنــاء
شــراكات كبــرى في هــذا المجال.
 3جــذب كفــاءات شــابة مميــزة وتعزيــز صــورة المجموعــة كبيئــة مميــزة للعمــل.
 .4أكاديمية المســافر
انطالقــاً مــن حــرص المجموعــة علــى تنمية الكادر بشــري فقد أطلقت المجموعة
برنامج توظيف مكثف مدته  10أســابيع ،يهدف إلى اســتقطاب الشــباب
الســعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشــاري الســفر.

تقــوم إدارة المجموعــة بتصنيــف المخاطــر إلــى مخاطــر خارجيــة وداخليــة ســواء
كانــت متعلقــة بالنواحــي االســتراتيجية والتشــغيلية والماليــة وااللتــزام والتــي
تتمثــل في:
	١عوامــل خارجيــة والتــي تشــمل التطــورات التقنيــة والتغيــرات فــي متطلبــات
وســلوكيات العمــاء والمنافســة والتشــريعات واألنظمــة الجديــدة
والتغيــرات االقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة.
	٢عوامــل داخليــة والتــي تشــمل كافــة المخاطــر المتعلقــة باألعمــال وأنظمــة
معالجــة البيانــات وكفــاءة الموظفيــن والتغيــرات فــي مســئوليات اإلدارة
وفاعليــة نظــام الحوكمــة.
أهــم المخاطر االســتراتيجية والتشــغيلية

مخاطر اســتراتيجية
هــي مخاطــر تؤثــر علــى أهــداف المجموعــة االســتراتيجية ،وتقــوم إدارة
فعــال إلدارة المخاطــر االســتراتيجية بكفــاءة وفاعليــة
المجموعــة بإعــداد نظــام ّ
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 لقطـ ــاع البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة وقطــاع
تقنيــة المعلومــات والتــي تتسـ ــم بالتطــور والتغيــر الســريع ممــا قــد ينشــأ
عنــه بعــض التحديــات والفــرص .تعتمــد المجموعــة خطــة متكاملــة لتحــول
المجموعــة إلــى مجموعــة رقميــة ،وجعلتهــا ضمــن اســتراتيجيتها خــال
خمــس ســنوات .ويتــم تنفيــذ هــذ الخطــة علــى مراحــل عــدة تأخــذ فــي االعتبار
المتغيــرات التقنيــة والتنظيميــة واالقتصاديــة.
مخاطــر الهجمــات الســيبرانية ومخاطــر أمن الحوســبة الســحابية:
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن الهجمــات الســيربانية ومخاطــر أمــن الحوســبة
الســحابية حيــث يعتبــر قطـ ــاع 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 خــال اعتمــاد
مواصفــات ومعاييــر موحــدة فــي توصيــف البيانــات ،وطــرق حفظهــا ،وتداولهــا،
وتصنيفهــا ،وحمايتهــا.
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تتعلــق المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة بشــأن التغيرات في أســعار العموالت
الســائدة بالســوق بشــكل أساســي ،بالودائع والمرابحات اإلســامية قصيرة
األجــل وطويلــة األجــل بعمولــة متفــق عليهــا .تخضــع كل الودائع والمرابحات
اإلســامية إلعادة التســعير بشــكل منتظم .تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات في
أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تأثيــر مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقات النقدية
ألســعار العمــوالت التــي تتعــرض لها المجموعــة ليس جوهرياً.

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 ،وتجنبــاً 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
وســامة خطــط أعمالهــا وأنظمتهــا التقنيــة.
المخاطــر الخارجية

مخاطــر فيــروس كرونا COVID-19
مخاطــر انتشــار الفيــروس  COVID-19وتأثيــره علــى الســفر فــي البلــدان
المتضــررة حاليــاً أو علــى نطــاق أوســع غيــر معــروف ومــن الصعــب التنبــؤ بــه.
ونتيجــة لذلــك ،فــإن التأثيــر المتوقــع هــو التعــرض لمخاطــر علــى أعمالنــا ونتائــج
العمليــات غيــر محــدد بشــكل جوهــري .ومــع ذلــك ،كان النخفــاض الطلــب علــى
الســفر الناتــج عــن الفيــروس أثــر ســلبي ،ومــن المرجــح أن يكــون لــه تأثيــر ســلبي
علــى أعمالنــا ونتائــج عملياتنــا.
تتخــذ اإلدارة احتياطيــات حكيمــة ويتــم مراقبــة الوضــع عــن كثــب وبشــكل
مســتمر واتخــاذ خطــوات وإجــراءات معقولــة ووقائيــة إلعــادة النظــر فــي ضوء
الظــروف الراهنة.
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.

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 العمــات األجنبيــة .إن معامــات المجموعــة تتــم بصــورة
رئيســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .المعامــات األخــرى بالعمــات
األجنبيــة ليســت جوهريــة .تتــم إدارة مخاطــر العمــات علــى أســاس منتظــم.
مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافة
أصبحــت الئحــة ضريبــة القيمــة المضافــة ( )VATســارية فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معظــم خدمــات المجموعــة
المقدمــة مــع بعــض االســتثناءات ،لــذا فهنــاك خطــر يتمثــل فــي تطبيــق ضريبة
القيمــة المضافــة عمومــاً 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.

مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقدية ألســعار العموالت
هــي التعــرض لمخاطــر متعــددة تتعلــق بتأثيــر التغيــرات فــي أســعار العمــوالت
الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالــي والتدفقــات النقديــة للمجموعــة.

الــزكاة والمدفوعــات النظامية
فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م.
الجــدول ( )33الــزكاة والمدفوعــات النظاميــة:
2019م
البيان

المسدد

المســتحق حتــى نهاية
2019م ولم يســدد
2019م

الــزكاة وضريبة الدخل

66,897,208

60,528,053

المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

22,835,945

3,545,451

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية

15,880,322

0

وصــف موجز لها

مخصص زكاة
تأمينــات اجتماعية
لموظفــي المجموعة

تكاليــف وزارة الموارد
البشــرية والتنمية
االجتماعية

بيان األسباب

وفقــاً لمتطلبــات القوانين
واللوائح الســارية

وفقــاً لمتطلبــات القوانين
واللوائح الســارية

وفقــاً لمتطلبــات القوانين
واللوائح الســارية
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