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الســادة / المساهمين
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله

يســــرني باألصالــــة عــــن نفســــي وبالنيابــــة عــــن زمالئي أعضــــاء 
مجلــس اإلدارة، أن أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر الســنوي لشركة 
العام  عن  والتنمية  للسياحة  الحكير  عبدالمحسن  مجموعة 

2020م، 
لقــد كان عــام 2020م عامــا اســتثنائيا وذلــك بســبب جائحــة 
كورونــا وتداعياتهــا محليــا وعالميــا علــى معظــم الصناعــات 
الترفيــه  مجــال  فــي  العاملــة  المنشــآت  الســيما  واالنشــطة 
والســياحة والنقــل الجــوي ممــا نتــج عنــه ركــودا او انكماشــا 

العربيــة  المملكــة  وشــهدت  العالمــي.  االقتصــاد  فــي  حــادا 
النمــو االقتصــادي بســبب تداعيــات  تراجعــا فــي  الســعودية 
االجــراءات  مــن  العديــد  الحكومــة  واتخــذت  الجائحــة.  هــذه 
والتدابيــر االحترازيــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس وادت هــذه 
التدابيــر الــى وقــف او تجميــد عــدد مــن االنشــطة فــي عــدة 
مثــل  الشــركة  باعمــال  مباشــرة  مرتبطــة  رئيســية  قطاعــات 
تعليــق  تــم  حيــث  والســياحة،  والضيافــة  الترفيــه  قطاعــي 
للمجمعــات  مؤقــت  واغــالق  والداخليــة،  الدوليــة  الرحــالت 
التجاريــة ومراكــز الترفيــه داخــل المــوالت وخارجهــا والنــوادي 
فــي  الفعاليــات  و  واالفــراح  المناســبات  وتعليــق  الصحيــة 
الفنــادق وتقليــص انشــطة المطاعــم وتعليــق مناســك العمــرة 

2020م.  لعــدة شــهور خــالل عــام 
 

حكومــة  قدمــت  الجائحــة،  لهــذه  التصــدي  ســبيل  وفــي 
المملكــة للقطاعــات المتاثــرة مــن الجائحة حزمــة من المبادرات 
واالجــراءات التحفيزيــة لمســاعدتها علــى تخطــي االزمــة والتــي 
اســتفادت منهــا المجموعــة للتقليــل مــن اثــر هــذه الجائجــة.، 
وقامــت ايضــا المجموعــة باتخــاذ العديــد مــن االجــراءات الدارة 
االزمــة واحتــواء تداعيــات الجائحــة للخــروج مــن هــذه االزمــة 
باقــل االضــرار الممكنــة وضمــان اســتمرارية اعمــال الشــركة فــي 
ظــل االجــراءات والتدابيــر االحترازيــة وتداعيــات الجائحــة والتــي 

ــر.  اثــرت علــى اعمــال وانشــطة المجموعــة بشــكل كبي
 

ــات التــي تمــر  ــات والصعوب وعلــى الرغــم مــن كل هــذه التحدي
 بهــا المجموعــة، فاننــا نواصــل العمــل الــدؤوب مــن دون كلــل

ــى تطلعــات مســاهمينا األعــزاء  والتقــدم  ــل للوصــول ال أو مل
نحــو مســتقبل افضــل والتعافــي مــن جميــع هــذه االزمــات 
والرجــوع الــى الربحيــة بــاذن اللــه تعالى فــي اقرب وقت ممكن. 
وفــي ســبيل ذلــك، قامــت المجموعــة بالعديــد مــن المبــادرات 
كان مــن اهمهــا تعييــن احــدى الشــركات العالميــة المتخصصــة 
فــي  للنمــو  القادمــة  للفتــرة  المجموعــة  اســتراتيجية  لرســم 
مختلــف قطاعــات المجموعــة والنظــر فــي فــرص ومجــاالت 
المجموعــة.  تنافســية  وتعزيــز  الدخــل  مصــادر  لتنويــع  اخــرى 
وقامــت المجموعــة ايضــا بتقديــم ملــف طلــب تخفيــض رأس 
مــال الشــركة وملــف طلــب زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق 

طــرح أســهم حقــوق األولويــة إلــى هيئــة الســوق الماليــة.  
 

وادارة  الشــركة  ادارة  مجلــس  عــن  وبالنيابــة  الختــام،  وفــي 
الشــركة ومنســوبيها اتقــدم لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
وســمو ولــي عهــده األميــن )حفظهمــا اللــه( والــى الحكومــة 
الرشــيدة علــى الجهــود المبذولــة والدعــم المقــدم الحتــواء 
اثــار جائحــة كورونــا. كمــا أود أن اشــكر مســاهمي المجموعــة 
وعمالئهــا علــى ثقتهــم وتفهمهــم والتــي تحفزنــا لبــذل المزيــد 
لتحقيــق تطلعاتهــم، كمــا اتوجــه بالشــكر الــى ادارة المجموعــة 
ومنســوبيها لجهودهــم التــي بذلوهــا خــالل العــام للتعامــل 

مــع االزمــة رغــم التحديــات الكبيــرة التــي واجهوهــا. 

والله الموفق والمستعان ،
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أعضاء مجلس اإلدارة 1

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ مساعد بن عبدالمحسن الحكير

عضو مجلس اإلدارة
المهندس/ فيصل بن محمد المالك

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ/ وليد بن ابراهيم شكري

عضو مجلس اإلدارة
الدكتور/ أمين الياس مكرزل

العضو المنتدب
األستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ/ طارق بن زياد السديري

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ/ عمرو بن عبدالعزيز الجالل
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عن الشركة 2
2.1 تأسيس الشركة

تأسست الشركة قبل 43 عاما في 1978م كمؤسسة فردية 
الحكير  عبدالمحسن  “مجموعة  اسم  تحت  تعمل  سعودية 
للتجارة   والصناعة” بسجل تجاري رقم 1010014211 وتاريخ 
16 /08/ 1398هـ الموافق 22 /07/ 1978م ورأس مال يبلغ 
274,000 ريال سعودي عندما أنشأ عبدالمحسن عبد العزيز 
الوقت  ذلك  ومنذ  الرياض.  مدينة  في  الربوة  منتزه  الحكير 
والشركة تزداد تقدما وازدهارا في المجال الترفيهي، وتمت 
لتشمل  الترفيهية  األنشطة  في  الشركة  عمليات  توسعة 
المملكة.  أنحاء  كافة  أخرى في  ترفيهيه  افتتاح عدة مواقع 
فندق  أول  الشركة  افتتحت  الضيافة، فقد  لمجال  وبالنسبة 
1988م، والذي أطلق عليه  الرياض في عام  لها في مدينة 
الشركة  قامت  الوقت  ذلك  ومنذ  األندلسية,  فندق  اسم 
بالتوسع في مجال الضيافة لتشمل افتتاح عدة فنادق أخري 
الشركة  تديرها  كانت فنادق  المملكة سواء  أنحاء  كافة  في 
فنادق  مشغل  يديرها  فنادق  أو  الترخيص  التفاقيات  وفقا 
عالمية وفقا التفاقيات إدارة أو سلسلة فنادق محلية تديرها 

الشركة.
2006/04/19م  الموافق  1427هـ   /03/  21 تاريخ  وفي 
مجموعة  »مؤسسة  ليصبح  اسمها  بتغيير  الشركة  قامت 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية« وفي 11 1427/08/

من  الشركة  تحويل  تم  2006م   /  09  /  03 الموافق  هـ 
قرار  بموجب  مقفلة  مساهمة  شركة  إلى  فردية  مؤسسة 

هـــ   11/8/1427 وتاريخ   2161 رقم  والصناعة  التجارة  وزير 
الموافق 3/9/2006 م وفي تاريخ 26/06/ 2014م تم إدراج 
الشركة بهيئة السوق المالية لالكتتاب العام وتم طرح لعدد 
إلى االكتتاب  الشركة  16,500,000 سهم عادي من أسهم 
العام وهي تمثل ما نسبته %30 من رأس مال الشركة البالغ 
سهم   55,000,000 بواقع  سعودي  ريال   550,000,000

عادي.
حتى  العام  االكتتاب  في  بها  المتداول  األسهم  عدد  ويبلغ 
تاريخ 31 / 12 / 2020م هو 29,984,500 سهم وهي تمثل

مانسبته %54.52 تقريبًا من رأس مال الشركة.

2.2 األنشطة الرئيسية للشركة
الضيافة  قطاعات  في  للشركة  الرئيسية  األنشطة  تتركز 
قطاع  في  الشركة  تقوم  حيث  التجارية  والمراكز  والترفيه 
تتواجد  التي  والمطاعم  الفنادق  وتشغيل  بإدارة  الضيافة 
في مختلف أرجاء المملكة واإلمارات، في حين تتركز أنشطة 
المراكز  وتشغيل  إدارة  على  الترفيه  قطاع  في  الشركة 
واإلمارات  المملكة  في  المواقع  من  عدد  في  الترفيهية 
أنحاء  مختلف  في  مواقعها  لزيادة  الشركة  وتسعى  ومصر. 
المملكة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية كما تسعى 
في  واإلمارات  المملكة  أنحاء  مختلف  في  مواقعها  لزيادة 

الترفيهية. المرافق  مجال 
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 وفيمـا يلي وصف لألنشطـــــة الرئيسية للشــــركة
وهــي كمــا يلي:

) أ ( قطاع الضيافة:
احتلت الشركة مكانا متميزا في قطاع الضيافة بالمملكة لما 
تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث 
فئة  العالمية من  الفنادق  العديد من  بإدارة وتشغيل  تقوم 
الثالث واألربع والخمس نجوم باإلضافة إلى القيام بتشغيل 
بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية ويعتبر قطاع 

الضيافة أحد أكبر مصادر الدخل للشركة.

)1( الفنادق:
شقق   3 فيها  بمــا  فندقا    )35( عدد  الشركة  وتشغل  تدير 
وترتبط  2020م.  ) خالل عام  فندقية و3 منتجعات سياحية 
عالمات  تمتلك  عالمية  فنادق    بشركات    الفنادق  هذه 

مرموقة مثل الهوليداي إن، وهيلتون جاردن إن، وهيلتون دبل 
تري، ونوفوتيل، وسويت نوفوتيل، وراديسون بلو، وبارك ان، 

إن.  وتوليب  توليب،  وجولدن 

للفنادق  مينا  عالمة  وتسجيل  بتأسيس  الشركة  قامت  كما 
فنادق  وتغطي  التجارية  عالمتها  ضمن  من  والمنتجعات 
اإلمارات،  المملكة وفي  واسعة من  بقعة جغرافية  الشركة 
حيث ان توزيع فنادق الشركة على المدن الرئيسية كالرياض 
أخرى كحائل  تواجدها في مدن  الى  اضافة  والدمام،  وجدة 
وحقل  وجازان  والجبيل  والظهران  والخبر  والطائف  وينبع 

وتبوك. 

وبيئة  الجودة،  عالية  إقامة  خدمات  الشركة  فنادق  وتقدم 
نظيفة، وتشكيلة واسعة من األطعمة والمشروبات، وأنواعا 
االجتماعات  وقاعات  والمقاهي  المطاعم  من  مختلفة 

عمالئها  لكافة  الصحية،  والنوادي  والحفالت،  والمؤتمرات 
وزبائنها ممن يقصدونها خالل سفرهم سواء كانوا زوار بغرض 

العمل.  أو  السياحة 

وتقــوم الشــركة بــإدارة ثالثة فنادق  وهي)فنــدق البالد، مينا 
هذه  إدراج  وتم  دبي(  البرشا  بالزا  مينا  دبي،  فندقية  شقق 
الفنادق تحت عالمة مينا المملوكة للشركة. والجدير بالذكر 

انه تم اغالق فنــدق مينــا المطــار خــالل العــام 2020م

)2 ( الشقق الفندقية:
العربية  المملكة  في  فندقية  شقق  وتشغل  الشركة  تدير 
إقامة  لتوفير  وذلك  المتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية 
وتعتبر  طويلة.  لمدد  فيها  يمكثون  الذين  للنزالء  نموذجية 

الضيافة. قطاع  من  صغيرا  جزءا  الفندقية  الشقق 
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)ب( قطاع الترفيه:
إضافة إلى قطاع الضيافة،ُ يعد قطاع الترفيه الركيزة الرئيسية 
2020م   /  12  / وفي31  الحكير.  شركة  لعمليات  األخرى 
بقعة  المملكة  في  بالشركة  الخاصة  الترفيه  مواقع  غطت 
جغرافية واسعة، نظرا النتشار المواقع في أكثر من 19 مدينة 
ترفيهي  مركز   84 وتشغل  الشركة  تدير  حيث  المملكة،  في 
في المملكة، 9 مراكز ترفيهيه في االمارات العربية المتحدة 
هذا  ويشمل  العربية  مصر  بجمهورية  ترفيهي  موقع  و2 
بالشركة وبشركاتها الشقيقة والتابعة  الخاصة  المراكز  العدد 
مطوري  كبار  مع  استراتيجية  عالقات  الشركة  كونت  وقــد 
للتجارة  الراشد  وشركة  العربية،  المراكز  مثل  التسوق  مراكز 
والمقاوالت، وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وشركة 
محمد الحبيب للعقارات، وذلك لمساعدة الشركة على افتتاح 
الرائدة في المدن  مراكز ترفيهيه في معظم مراكز التسوق 
من  غيرها  عن  فضال  والدمام  وجدة  الرياض  مثل  الرئيسية 
أبها واألحساء وحائل وتبوك والطائف.. المدن األخرى مثل 

 * مراكز الترفيه العائلية:
ترفيهي،  موقع   95 بالشركة  الخاصة  الترفيه  مواقع  تغطي 
وتغطي بقعة جغرافية واسعة نظرا إلى انتشار المواقع في 
19 مدينة في المملكة و4 مدن في االمارات العربية المتحدة 
في  العائلية  الترفيه  مراكز  وتقع  العربية.  مصر  وجمهورية 
الغالب في مراكز التسوق في المدن الرئيسية مثل الرياض، 
مثل  األخرى  المدن  من  غيرها  عن  فضال  والدمام  وجدة 
الطائف، وجازان، وأبها، وتبوك. وتقدم تلك المراكز مختلف 
إلى  باإلضافة  والشباب  األطفال  وألعاب  الترفيهية  األلعاب 

األلعاب  تلك  تختلف  االكبر.  العمرية  الفئات  تناسب  العاب 
والمركبات الترفيهية التي تقدمها مراكز الترفيه العائلية من 

آلخر مركز 

اإللكترونية،   األلعاب  المراكز  هذه  تقدم  عامة  بصفة  ولكن 
البالستيكية،   الكرات  لعبة  تشمل  أنشطة  إلى  باإلضافة 
والقطارات، ومركبات األطفال المتحركة، والمركبات الدوارة، 
التسلق،  وحائط  الهيدروليكية،  والمركبات  التصادم،  وعربات 
واأللعاب المائية. وتسعى الشركة دائما إلى خلق بيئة جاذبة 
للمراكز  زيارتهم  عند  العائلة  ألفراد  المتعة  وإضفاء  للعمالء 
الترفيهية العائلية، حيث قدمت على مدى السنوات العديد 
العائلية عن طريق  الترفيه  الجديدة ضمن مراكز  من األلعاب 
االسواق  في  األلعاب  من  جديد  هو  ما  بكل  المراكز  تزويد 

العالمية.
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) ج (  قطاع المطاعم:
منها  سعيا  المطاعم  قطاع  بتطوير  مؤخرا  الشركة  قامت 
لالستحواذ على حصه مميزه من السوق لمثل هذه األنشطة 
والتنافس بشكل أفضل مما يجعل الشركة من أحد الرواد في 
مثل هذه الصناعة والسيما ان الرؤية المستقبلية تفتح آفاق 
الترفيه  للتطور والتميز في ظل االنفتاح والتركيز على  كبيرة 
بشكل خاص ومواكبة التطور ورؤية المملكة 2030م، لذلك 
سعت الشركة للحصول على مجموعة من العالمات التجارية 
تم  التي  التجارية  العالمات  بعض  إلى  باإلضافة  الدولية، 
استحداثها وتطويرها محليا، وتتسم مطاعم الشركة بانتشار 
المملكة،  في  رئيسية  مدن   5 من  أكثر  في  واسع  جغرافي 
داخل  كانت  سواء  مطعم   46 حاليا  لديها  الشركة  أن  حيث 
مواقع الشركة أو خارجها، وتقدم هذه مطاعم تشكيلة من 
األطعمة لتلبية احتياجات مرتاديها بالمفهوم العصري الجديد، 

التالي: النحو  وهي على 

1-  حصلت الشركة على ترخيص امتياز لعالمة تجارية تخص 
المواقع  داخل  للشركة  14فرع  افتتاح  وتم  )بيتزو(  مطاعم 
منطقة  في  مميزه  عالمة  وهي  تايم  والحكير  الترفيهية 
الشرق األقصى حيث تقدم قطع البيتزا بأسلوب وشكل مميز 

الترفيهية.  المواقع  في  الزوار  أذواق  ليناسب 

منذ  استحداثه  تم  الذي  شوب  كوفي  المود  عالمة    -2
لعالمة  الخاصة  الهيكلة  إعادة  تم  سنوات  خمس  يقارب  ما 
المود ليواكب التطور بأسلوب فريد وشكل جديد وهي تعتبر 
تلبية  أساس  على  تقوم  للشركة  المميزة  التجارية  العالمة 
احتياجات جميع الضيوف ان كانت في المواقع الترفيهية أو 

الفنادق وفي هذا  العام تم افتتاح أول المود منفصل كليا 
لينافس في األسواق بشكل مستقل، ويوجد حاليا عدد 27 
فرع المود في الفنادق والمواقع الترفيهية في كافة مدن 

المملكة.

اكتسب  وقد  اللبناني  المذاق  وهو  وتين  عنب  مطعم    -3
في  فرع   2 عدد  له  ويوجد  المميز  لموقعه  سريعة  شهرة 

الخبر مدينة 

البحرية  المأكوالت  يقدم  الذي  السمك  سوق  مطعم    -4
اكتسب  فقد  التايلندية  وباألخص  اآلسيوية  الطريقة  على 
شهره بهذا التخصص وتم تحديث المطعم ليقدم األفضل.

5-   تم افتتاح شوغر مو العالمة التجارية المميزة في قطاع 

وطرق  حديث  بأسلوب  وذلك  الكيك  وصناعة  الحلويات 
افتتاح اول فرع في  العنكبوتية وتم  الشبكات  تسويقيه عبر 

الرياض. مدينة 

التجارية للعالمة  حصري  امتياز  عقد  توقيع  وتم  كما   -6 
) سيرف اند فرايز ( وهي عالمة تجاريه مميزه ) الفتتاح 30 
فرع في المملكة خالل 10 سنوات بواقع 3 محالت سنويا 
وقــد افتتــح أول فــرع فــي ســباركيز الســالم مــول بالريــاض فــي 

الربــع الرابــع مــن العــام 2020م.

واستحداث  حاليا الستقطاب  المطاعم  ويسعى قطاع 
عالمات تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق السيما أن 

السوق يتسع لمثل تلك األنشطة.
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) د ( المراكز التجارية:

تدير وتشغل شركة مجموعة الحكير تســعة مراكز تجارية هي 
كالتالي:

 1- مركز تبوك التجاري 
2004م  عام  افتتح  الذي  المملكة  تبوك شمال  مدينة  في 
للبيع حيث يقدم  150 متجرا ومنفذا  أكثر من  المركز  ويضم 
مزيج من العالمات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار، 
وعلى سبيل المثال عالمة مانجو وماذر كير وسيتي ماكس 
تابع  ترفيهي  المركز على موقع  ومكياجي. كما يحتوي هذا 

تاون تبوك. للشركة وهو فن 

2 - مجمع الحكير تايم الربوة 
الدمام بمساحة   – تايم  والحكير  21,340 متر مربع  بمساحة 
متر   27,194 بمساحة  مكة  تايم  والحكير  مربع  متر   5,155
مربع والحكير تايم المدينة بمساحة 7,000 متر مربع والحكير 
تايم الطائف بمساحة 82,035 متر مربع والحكير تايم العزيزية 
بمساحة 8,024 متر مربع والحكير تايم الملقا بالرياض بمساحة 
متر   10,758 بمساحة  جازان  تايم  والحكير  مربع  متر   6,467
ترفيهية  مراكز  ثالث  بافتتاح  المجموعة  قامت  وقد  مربع. 
داخل المركز بعالمات تجارية هي (سباركيز، وسنوي، وسكاي 
ومطاعم  التجارية  المحالت  بعض  تأجير  إلى  باإلضافة  زون) 
ذات عالمة تجارية عالمية على سبيل المثال عالمة ليتل سيزر 

آر أس. وستاربكس وهرفي وأيهوب وتويز 

بمدينة  تايم  الحكير  مجمع  بإنشاء  الشركة  تقوم  حاليا   -3  

ترفيه  مركز  على  يحتوي  أن  المخطط  من  والذي  اإلحساء 
المطاعم  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  سينما  وصاالت 
والمقاهي العالمية ومتوقع أن يتم االفتتاح مع الربع الثالث 

2021م. العام  من 

كما تقوم شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية وهي 
إحدى الشركات الشقيقة للشركة بإدارة وتشغيل عدد 2 مول 

تجاري وهم: 

1- مركز النخيل التجاري في القصيم
2- سلمى مول في حائل.
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وفيما يلي تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي: -

2.3.1 الشركات الشقيقة : 
فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر 2020م:

 2.3 الشركات الشقيقة والتابعة

النسبةإيرادات النشاط ) 000 /  ريال سعودي ( األنشطة

%395,32264قطاع الفنادق

%183,10330قطاع الترفيه

%34,6836أخرى

%613,108100  اإلجمالي

الدولةرأس المالالنشاط الرئيسياسم الشركة
نسبة ملكية 

مباشرة

%50السعودية500,000 ريالصيانة وتشغيل المراكز الترفيهيةشركة أساطير الترفيهية1

2
شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية ألصحابها 

عبدالمحسن الحكير وشركاه
%50السعودية500,000 ريالتملك وإدارة وتشغيل وتأجير المجمعات التجارية والترفيهية

%50السعودية1,000,000 ريالصيانة وتشغيل المراكز الترفيهيةشركة ترفيه للمشاريع السياحية3

%48.5السعودية100,000,000 ريالإقامة وإدارة وتشغيــــل الفنادقشركة تنمية العقار والسياحة4

%50السعودية100,000 ريالإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية والتجارةشركة الخليجية للترفيه5

شركة الترفيه الفاخر6
عرض األفالم في دور السنيما المغطاة والمفتوحة وأنشطة أخري لعرض األفالم 

السينمائية
%31السعودية500,000 ريال
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تفاصيل األسهم و أدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة كما في 31/12/2020م.

أدوات الدينتفاصيل األسهماسم الشركة

شركة تنمية العقار والسياحة

) مساهمة مقفلة (
ال يوجد4,850,000 سهم

فيما يلي تأثير هذه األنشطة الرئيسية للشركات الشقيقة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: -

النسبة من إجمالي إيرادات الشركةحصة الشركة في صافي نتائج المشاريع المشتركة )000/ ريال سعودي(اسم الشركة

%4,1600.679  ريالشركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية ) ترفيه ومجمعات تجارية (1

0.408 %2,501  ريالشركة تنمية العقار والسياحة ) فندق (2

%0.348-2,135-  ريالشركة ترفيه للمشاريع السياحية3

%0.228-1,397-  ريالشركة أساطير الترفيهية4

%0.585-3,589-  ريالشركة الخليجية للترفيه5

%0.534-3,275-  ريالشركة الترفيه الفاخر6

%0.609-3,735-  ريالاإلجمالي7
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2.3.2 الشركة التابعة 
) أ ( شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2020م

وفيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة لشركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة اإلمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2020م

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

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

نشاطهانسبة الملكيةالقيمة ) بالدرهم اإلماراتي (عدد الحصصاسم الشركة

%99148,50099شركة مجموعة الحكير1

قاعات األلعاب االلكترونية 

وقاعات لتسلية األطفال
%11,5001سامي الحكير*2

%100150,000100اإلجمالي3

رأس المال ) بالدرهم اإلماراتي (نشاط الشركةاسم الشركة
نسبة ملكية

سامي الحكير*سباركيز الند

%1%150,00099قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائيةشركة سباركيز ديجيتال1

%1%150,00099قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائيةشركة سباركيز اوشيانكا2

%1%150,00099قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائيةسباركيز رأس الخيمة3

%1%150,00099نادي بولينجسباركيز الند فالش للبولينج4
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) ب ( شركة اساطير للترفيه والسياحة ذ.م.م في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر 2020م:

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

نشاطهانسبة الملكيةالقيمة ) بالجنيه المصري (عدد الحصصاسم الشركة

%9999,00099شركة مجموعة الحكير1

إقامة مدينة مالهي ترفيهية 

داخل مدينة 6 أكتوبر
%11,0001سامي الحكير*2

%100100,000100اإلجمالي3

وفيما يلي تأثير هذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي: -

النسبةإيرادات النشاط ) 000 /  ريال سعودي ( األنشطة

%9,0291.47الترفيه في اإلمارات العربية المتحدة

%1,3300.22الترفيه في جمهورية مصر العربية

%1,1460.19شركة أصول المزايا الفندقية

%11,5051.88اإلجمالي
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استراتيجية الشركة ورؤيتها 3
3.1 االستراتيجية

على  للحفاظ  الضيافة  قطاع  في  الحكير  مجموعة  تهدف 
الرائدة  تعزيز مكانتها  المملكة من خالل  تركيزها على سوق 
في السوق بمختلف المناطق. وتقوم الشركة بتعزيز مكانتها 
الحالية  الفندقية  لمحفظتها  تطويرها  خالل  من  السوقية 
وذلك  نجوم،  والخمس  االربع  فئة  عالمية  فنادق  وافتتاح 
تماشيا مع حجم الطلب وبناء على معرفة الشركة العميقة 
حيث  الجديدة.  المواقع  تحديد  في  وخبرتها  السوق  في 
تستمر الشركة في المقام األول باستهداف المسافرين من 

المحليين. والسياح  األعمال  رجال 

تعزيز  إلى  الشركة  تهدف  الترفيه،  بقطاع  يتعلق  فيما  أما 
المتحدة.  العربية  واإلمارات  المملكة  في  الرائدة  مكانتها 
وتعمل الشركة على النمو والتوسع من خالل افتتاح المراكز 
في  مستقلة  مراكز  إنشاء  إلى  باإلضافة  العائلية  الترفيهية 
تلك  فيه  تقع  الذي  السوق  وضع  بحسب  مختارة  مواقع 
صغار  رئيسي  بشكل  الشركة  تستهدف  وسوف  المراكز. 
السن واألطفال وإلى حد ما الفئات العمرية األكبر، من خالل 
ترفيهيه  مفاهيم  وتطوير  القوية  التجارية  استغالل عالماتها 
للتوسع في  عام  بشكل  الشركة  مختلفة وجديدة. وتسعى 
خيارات الترفيه التي تقدمها من خالل تقديم مفاهيم ترفيهية 
حديثة مثل الترفيه بالتعليم والترفيه الحركي من خالل إقامة 
واسعة  خبرة  لديها  عالمية  شركات  مع  استراتيجية  شراكات 

المجال. هذا  في 

3.2 الحوكمة
لها  وننظر  الحوكمة  مستويات  أعلى  على  بالحفاظ  نلتزم 
وتحقيق  المساهمين  حقوق  لحماية  محورية  أداة  باعتبارها 
أعلى قيمة ممكنة الستثماراتهم على المدى الطويل، وتعزيز 
آليات الرقابة واإلشراف من خالل تفعيل دور مجلس اإلدارة 
واللجان التابعة والتأكيد على تنفيذ رسالتنا ورؤيتنا. وفق أهم 

التالية: المبادئ 

المسؤولية
ضمان األداء الفعال للمهام وبأفضل القدرات المتاحة.

الرقابة والمساءلة
شخص  ألي  والمساءلة  والتصرفات  األعمال  على  الرقابة   

أعماله وتبرير  إيضاح  على  قدرته  من  والتأكد  قرار  صاحب 

المساواة
المعاملة العادلة وعدم التميز لجميع األطراف.

الشفافية
إلفصاح بدقة وبوضوح وضمان أن جميع عمليات المجموعة 

وبيانتها واضحة ومتوافرة للجميع.

األخالقيات
والتعامل  المهني واألخالقي  السلوك  التصرف وفق الئحة 

بنزاهة وعدالة واحترافية مع جميع األطراف.

رؤية لتأسيس قيمة مستدامة
وضمان  االستدامة  لتحقيق  األجل  طويلة  مستقبلية  نظرة 

. للمجتمع  منفعة  وتحقيق  النمو 
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 3.3 الرؤية
الضيافة والترفيه في  الرائدة في قطاعي  الشركة  أن تصبح 
للعمالء  المفضل  الخيار  تكون  وأن  فيها.  تعمل  دولة  كل 
عالمية  لمقاييس  وفقا  وذلك  والموظفين.  والمستثمرين 

محلية وروح 

3.4 الرسالة
تسعي مجموعة الحكير أن تكون الخيار األفضل والموثوق به 
لعمالئها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية وأيضا المحافظة 

على نموها باستمرار للعمالء والمساهمين والموظفين.

3.5 كفاءة التشغيل
رفع مستوى كفاءة التشغيل من خالل تطبيق أعلى المعايير 
ومرونة  المصروفات  وترشيد  العمليات  إدارة  في  العالمية 

للشركة التابعة  األعمال  اإلجراءات في جميع قطاعات 

3.6 القيم

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

القيمة المضافة
وزيادة  المستدام  للنمو  والسعي  المساهمين  ثروة  تعظيم 

األرباح.

التمكين
استقطاب  خالل  من  والقيادات  المواهب  وتطوير  تعزيز 
التدريب  خالل  من  الشابة  والمواهب  القيادات  وتوطين 
باإلضافة  الشخصية،  المهارات  وتطوير  الوظيفي  والتطوير 
إلى تنشيط بيئة العمل وتشجيع المبادرات ومنح الصالحيات 
لممارسة العمل باستقاللية وتحديد مسارات وظيفية واضحة 

النتائج. تحقيق  مقابل  حوافز  وتقديم 

الثقة
خدمة العمالء بموثوقية وااللتزام بتقديم خدمات ذات جودة 
عالية وبأقصى درجة من االحترافية والموثوقية، مع تقديم 
مع  باحترافية  لتتماشى  مستمر  بشكل  وتطويرها  الخدمات 

ورغباتهم. العمالء  متطلبات 

التميز
الحفاظ على التميز التشغيلي عن طريق الحفاظ على ثقافه 
والتطوير  عالية  لكفاءة  الوصول  نحو  تسعى  مؤسساتية 
السالمة.  درجات  وأعلى  الجودة  على  الحفاظ  مع  المستمر 
باألفعال  المتعلقة  المسؤولية  لضمان  إجراءات  وتطبيق 

والنتائج. وبالقرارات  والجماعية  الفردية 

المسؤولية 
العمل واالمتيازات  بين  التوازن  المجتمع والحفاظ على  تجاه 
االجتماعية، ضمان الحماية البيئية والتنمية المستمرة. العمل 
التي  المجتمعات  في  االخالق  على  والحفاظ  بمسؤولية 

الشركة. بها  تعمل 

القيم

القيمة
المضافة

التمكينالثقة

التميزالمسؤولية
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الموارد البشرية 4
4.1 عن الموارد البشرية

لــدى الشــركة 2253 موظــف فــي المملكــة 65 موظــف فــي 
اإلمــارات 10 موظفيــن فــي مصــر . وبلــغ عــدد المواطنيــن 
الســعوديين العامليــن فــي الشــركة 679 موظــف، يمثلــون 
حوالــي %30  مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي الشــركة فــي 

المملكــة .
 

ترجــع قــّوة الشــركة ونجاحهــا إلــى خبــرات وتجــارب الموّظفيــن 
لديهــا. ولهــذا الغــرض، يخضــع موّظفــو الشــركة الذيــن يعملــون 
التــي  المتنّوعــة،  التدريــب  فــي مختلــف القطاعــات ألنظمــة 
تهــدف إلــى إطــالع الموظفيــن علــى أفضــل الممارســات فــي 
قطاعــي الترفيــه والضيافــة. وتديــر أنظمــة التدريــب شــركة مينــا 
للتعليــم وتنميــة المــوارد البشــرية، وهــي ذو عالقــة بشــركة 
مجموعــة الحكيــر. وتملــك شــركة مينــا للتعليــم معهــد عبــد 
الجهــة  وهــو  الفندقــي  للتدريــب  العالــي  الحكيــر  المحســن 
الحكيــر  مجموعــة  شــركة  موّظفــي  تدريــب  عــن  المســؤولة 
فــي قطــاع الضيافــة والســياحة، ويتــم عــادًة تدريــب موظفــي 
ــن  ــرة تعيينهــم كموظفي ــة فت ــدى المعهــد فــي بداي الشــركة ل
يتــم  ثــم  بيــن ســتة أشــهر لســنة،  تتــراوح مــا  بالشــركة لمــدة 
إعادتهــم إلــى الشــركة لمواصلــة العمــل معهــا. ويقــوم معهــد 
عبدالمحســن الحكيــر العالــي للتدريــب الفندقــي بتوفيــر العديــد 
مــن دورات التدريــب طويلــة وقصيــرة األجــل لمنتســبيه مــن 
تشــمل  مجــاالت  فــي  العاملــة  اآلخــرى  الشــركات  موظفــوا 

المطاعــم، والفنــادق، والتمويــن، وعدد من الجهات الحكومية 
فــي المملكــة. ويخضــع موظفيــن مجموعــة الحكيــر القائميــن 
إلــى  الترفيــه  مجــال  فــي  الشــركة  أللعــاب  الصيانــة  بأعمــال 
التدريــب علــى صيانــة تلــك األلعــاب مــن قبــل مــوردي األلعــاب 
المختلفيــن. ويتــم هــذا التدريــب عنــد قيــام الشــركة بالحصــول 
علــى ألعــاب ترفيهيــة جديــدة مــن مورديهــا حيــث يقــوم المــورد 
بتدريــب عمــال الشــركة عنــد التوريــد علــى كيفيــة التعامــل مــع 
لفتــرات  التدريــب  ويتــم  األلعــاب وتشــغيلها وصيانتهــا.  تلــك 

محــددة تختلــف مــن مــورد آلخــر .

موظفي شركة مجموعة الحكير في قطاع الضيافة والسياحة، 
بداية  المعهد في  الشركة لدى  تدريب موظفي  ويتم عادة 

فترة تعيينهم كموظفين بالشركة لمدة تتراوح ما 

4.2 سياسات توطين الوظائف

لــدى الشــركة 679 موظــف ســعودي . وتضــع النســبة الحاليــة 
 ، الخضــراء  الفئــة  ضمــن  للشــركة  الســعوديين  للمواطنيــن 
حيــث أن نســبة التوطيــن الحاليــة  فــي كيــان اإليــواء والفنــادق 
 قدرهــا حوالــي ٪33.69 مقارنــة بالنســبة المطلوبــة وقدرهــا
الســياحة  كيــان  فــي  أمــا  نطاقــات.  برنامــج  حســب   29%  
والترفيــه فــإن نســبة التوطيــن بلغــت حــوال  %29.36  مقارنــة 
 بالنســبة المطلوبــة وقدرهــا %24 حســب برنامــج نطاقــات. 

وال تــزال الشــركة ملتزمــة بالكامــل بتحقيــق سياســة المملكــة 
وتطويــر  تدريــب  شــّكل  الســبب،  ولهــذا   . التوطيــن  بشــأن 
المهــارات والقــدرات الســعودية أولويــة خاصــة لــدى الشــركة. 
وعملــت الشــركة بشــكل وثيــق مــع وزارة العمــل فــي هــذا 
الصــدد، كمــا نّفــذت نتيجــة لذلــك، خطــة شــاملة لزيــادة عــدد 
أجــل  مــن  توظيفهــم  يتــّم  الذيــن  الســعوديين  المواطنيــن 

الوطنــي . الهــدف  تحقيــق  مواصلــة 
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المسؤولية االجتماعية 5
5.1 مركــز عطــاء لخدمــة المجتمع 

بمســؤوليتها  الحكيــر  إيمــان شــركة مجموعــة  مــن  انطالقــا 
التنميــة  فــي  الخــاص  القطــاع  دور  وبأهميــة  االجتماعيــة 
عــام  خــالل  الشــركة  أطلقــت  فقــد  المجتمعيــة  والشــراكة 
المجتمــع  تنميــة  ع  برامــج  بتقديــم  يختــص  مركــز  2006م 
ويســعى إلــى خدمــة المجتمــع بكافــة شــرائحه والعمــل علــى 
تطويــره مــن خــالل البرامــج التــي يقدمهــا ســنويا بالشــراكة 

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

إقامتهــا.  فــي 

قــام المركــز خــالل األعــوام الســابقة بتوقيــع العديــد 
مــن االتفاقيــات وهــي: -

• اتفاقيــة تســويق المنتجــات الحرفيــة بالتعــاون مــع الهيئــة 
العليــا للســياحة. 

اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع جمعيــة اطعــام )لحفــظ   •
الوســطى،  المنطقــة  الشــرقية،  المنطقــة  فــي  النعمــة( 

الغربيــة.  المنطقــة 

فئــات  جميــع  عطــاء  مركــز  خدمــات  مــن  ويســتفيد 
علــى: التركيــز  يتــم  ولكــن  المجتمــع 

الترفيــه  فــي  الرئيســي  المســتهدف  ألنهــم   – االطفــال   •
المجتمعيــة.  بالخدمــة  االولــى  هــم  فبالتالــي 

• الشــباب والباحثيــن عــن العمــل – حيــث ان الشــباب هــم 
أكبــر فئــة بالمجتمــع. 

5.2 برامــج مركــز عطــاء لخدمــة المجتمع 

عمــًال علــى تحقيــق أهــداف مركــز عطــاء فيمــا يتعلــق بتنميــة 
المركــز  يقــوم  االجتماعــي  التكامــل  مبــدأ  وتعزيــز  المجتمــع 
وشــاملة  متميــزة  برامــج  وهــى  عطــاء”،  “برامــج  بتقديــم 

- التالــي:  المجتمــع، وتتضمــن  أبــرز قضايــا  بعــض  تغطــي 

* برامــج عطــاء أكاديميــة وبحثية: -
التعليــم  عجلــة  بدفــع  والبحثيــة  األكاديميــة  بالبرامــج  تهتــم 
تعــاون  تتضمــن  األمثلــة  وأبــرز  البحــث.  عمليــة  وتشــجيع 
بحــث  برامــج  إلطــالق  ســعود  الملــك  جامعــة  مــع  المركــز 

اإلنســان”.  وصحــة  للتغذيــة  الحكيــر  المحســن  “عبــد 
* برامــج عطــاء للتأهيــل والتوظيف: -

الوظائــف  لســعودة  الحكيــر  مجموعــة  سياســة  طــور  فــي 
مــن  العديــد  والتوظيــف  للتأهيــل  برامــج  المركــز  يقــدم 
لدخــول  الســعوديين  الشــباب  لتأهيــل  التدريبيــة  البرامــج 

العمــل. ســوق 

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

* برامــج التوعيــة: -
لمعالجــة  عــدة  مجــاالت  فــي  التوعيــة  أنشــطة  علــى  تركــز 
خــالل  مــن  المجتمــع  علــى  تطــرأ  التــي  والمشــاكل  القضايــا 
حمــالت توعيــة تناقــش تلــك القضايــا والتعــاون مــع جهــات 

خارجيــة فــي هــذا المجــال.

*  برامــج عطــاء للدعــم والرعاية: -
أســهمت برامــج الدعــم والرعايــة فــي دعــم ذوي االحتياجــات 
مــن  عــددًا  وتقديــم  أنشــطة  عــدة  خــالل  مــن  الخاصــة 
مــع  التحالفــات  مــن  عــدد  إقامــة  إلــى  باإلضافــة  الخدمــات 

الخاصــة. االحتياجــات  ذو  بدعــم  المعنيــة  المؤسســات 

5.3 مركــز  عطــاء مــن المجتمــع وإليه: - 

انطالًقــا مــن كوننــا جــزًء مــن هــذا المجتمــع المعطــاء، ولنــرّد 
التكاتــف  بأهميــة  وإيماًنــا  أعطانــا،  الــذي  الجميــل  بعــض 
ودور القطــاع الخــاص ومســؤوليته االجتماعيــة فــي التنميــة 
مجموعــة  فــي  قمنــا  المجتمعيــة،  والشــراكة  المســتدامة 
لخدمــة  المحســن  عبــد  الشــيخ  مركــز  بتأســيس  الحكيــر 
الجميــل  نــرد  أن  المركــز  هــذا  خــالل  مــن  نهــدف  المجتمــع. 
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تمليــه  مــا  وفــق  بــه  واالرتقــاء  شــرائحه  بكافــة  لمجتمعنــا 
برامــج  اســتحداث  عبــر  األصيــل،  وتراثنــا  اإلســالمية  قيمنــا 
بيــن  والشــراكة  التكامــل  مبــادئ  علــى  مبنيــة  اجتماعيــة 
القطــاع الخــاص والحكومــي لتوفيــر الدعــم والتطويــر للفــرد 

المجتمــع. تطويــر  وبالتالــي  واألســرة 

المركــز  يوليهــم  حيــث  واألطفــال  الشــباب  ننــس  ولــم 
فــي  مبــادرات  عــدة  بتقديــم  نقــوم  لذلــك  بالًغــا.  اهتماًمــا 
القطــاع التعليمــي عبــر تأهيــل وتدريــب الشــباب الســعودي 
لألخــذ بيدهــم وإدخالهــم فــي مجــاالت العمــل التــي تتطلــب 
الســياحة والضيافــة.  درجــات عاليــة مــن االحتــراف كقطــاع 
كمــا أولــت المجموعــة اهتماًمــا باألطفــال ذوي االحتياجــات 
الخاصــة عــن طريــق توفيــر الرعايــة وبرامــج الدعــم والتمكيــن 
التــي تســاهم فــي تحســين مســتوى حياتهــم ومعيشــتهم.

فــي عــام 2020 قامــت المجموعــة بتقديــم  
بعــض األعمــال للمجتمــع ومنهــا مــا يلــي:

لأليتــام  كيــان  جميعــة  ألبنــاء   “ نجــاح  فرحــة   “ مبــادرة    -1

الربــوة تايــم  الحكيــر  فــي  الحكيــر  مجموعــة  برعايــة 

“اليــوم  بمناســبة  ترفيهيــًا  لقــاءًا  المجموعــة   قدمــت    -2

لرعايــة  كيــان  جمعيــة   أطفــال  بمشــاركة  للطفــل”،  العالمــي 

األيتــام، وأطفــال الجمعيــة الســعودية للفصــام والبهــاق الخيريــة 

3- تواصــل مجموعــة الحكيــر جهودهــا الهادفــة لرســم البســمة 

والفرحــة علــى وجــوه األطفــال منــذ عقــود حيــث قامــت بتوفيــر 

ــة مــن العــاب األطفــال ل 400 طفــل لتقديمهــا بالتعاونمــع  هداي

وزارة الســياحة. لألطفــال الذيــن يقضــون فتــرة الحجــر الصحــي فــي 

فنــادق الريــاض لمــدة 14 يوًمــا فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة 

لمواجهــة فيــروس كورونــا

4- إقامــة حفــل أليتــام انســان بمناســبة اليــوم العالمــي لليتيــم 

العربــي فــي ســباركيز بانورامــا

مجموعــة  قدمــت  االجتماعيــة   مســؤوليتنا  مــن  انطالقــًا   -5

الصحــة  وزارة  لمنســوبي   فنادقهــا  مــن  اثنيــن  الحكيــر  

6- اســتقبال 150 مــن أطفــال المركــز الســعودي لمتالزمــة داون  

فــي الحكيــر تايــم

7- مبــادرة “ فرحــة نجــاح “ ألبنــاء جميعــة كيــان لأليتــام برعايــة 

الربــوة تايــم  الحكيــر  الحكيــر فــي  مجموعــة 

ــًا بمناســبة “اليــوم العالمــي  8- قدمــت المجموعــة  لقــاءًا ترفيهي

األيتــام،  لرعايــة  كيــان  جمعيــة   أطفــال  بمشــاركة  للطفــل”، 

. الخيريــة  والبهــاق  للفصــام  الســعودية  الجمعيــة  وأطفــال 

البســمة  لرســم  الهادفــة  الحكيــر جهودهــا  9- تواصــل مجموعــة 

والفرحــة علــى وجــوه األطفــال منــذ عقــود حيــث قامــت بتوفيــر 

ــة مــن العــاب األطفــال ل 400 طفــل لتقديمهــا بالتعاونمــع  هداي

وزارة الســياحة. لألطفــال الذيــن يقضــون فتــرة الحجــر الصحــي فــي 

فنــادق الريــاض لمــدة 14 يوًمــا فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة 

لمواجهــة فيــروس كورونــا
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قطاعات الشركة الرئيسية 6
6.1 قطاع الضيافة 

رسم بياني يوضح عدد ونسبة الفنادق التي تقوم الشركة بتشغيلها
حسب التوزيع الجغرافي

رسم بياني يوضح عدد ونسبة الفنادق التي تقوم الشركة بتشغيلها
 حسب العالمة التجارية

جولدن توليبالمنطقة الغربية هوليداي انأكورراديسونالمنطقة الشرقية

اخرى محليةالمنطقة الوسطى هيلتونمينااالمارات العربية المتحدة

11

7

3

11

5

53

11
6

2
6
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 6.2 قطاع الترفيه

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب 
العالمة التجارية 

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العالمة
حسب التوزيع الجغرافي

االمارات العربية المتحدةالمنطقة الشرقية - السعوديةسباركيز سكاي زون

جمهورية مصــــر العربيــــةالمنطقة الوسطى - السعوديةسنوي

المنطقة الغــــــربية - السعودية

أخرى

2029

18

12
37

9
2

50

13
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المعامالت والعقود مع األطراف ذات العالقة 7

تــم تعديــل جميــع عقــود إيجــارات الفنــادق وعددهــا 18 فنــدق لتصبــح قيمــة اإليجــار كنســبة مــن اإليــرادات )%20( بحــد أقصــى 78,942,928 مليــون ريــال لجميــع هــذه الفنــادق 
المذكــورة وذلــك اعتبــارًا مــن 1/4/2020م 

7.1 العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة   

مدة العمل أو العقداسم طرف ذو العالقةطبيعة العمل أو العقد

26  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق األندلسية - الرياض1

25  سنهسامي عبدالمحسن الحكيرعقد ايجار فندق جولدن توليب - الخبر2

26  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق هوليدي إن - الخبر3

24  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق هوليدي إن السالم - جدة4

26  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق قصر البحر األحمر - جدة5

20  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار مجمع صحارى الخبر6

20  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض7

20  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق دبل تري الظهران8

25 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق جولدن توليب الجبيل9

25 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق ريجنسي جدة10

20 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق الحمراء جدة11
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20 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة12

16 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق رديسون بلو جيزان13

20 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق رديسون بلو بالزا جدة14

20 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق راديسون بلو كورنيش جدة15

26 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق بارك إن الدمام16

16 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق هوليدي إن كورنيش الخبر 17

21 سنةمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار فندق نوفوتيل ينبع18
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المعامالت والعقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1 يونيو 2020م وتمت الموافقة عليها وهي كالتالي:

قيمة العمل أو العقد سنويا / ريالمدة العمل أو العقداسم طرف ذو العالقةطبيعة العمل أو العقد

1,150,000 ريال سعودي سنويا20  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار فندق سويت نوفوتيل - الرياض1

50,000 ريال سعودي سنويًا26  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة - الرياض2

585,000 ريال سعودي سنوًيا5  سنواتمؤسسة سامي عبدالمحسن الحكيرعقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن - الخبر3

 شركة تنامي العربية المحدودةعقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك - الدمام4
والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها

%20 من اإليراد من 1/6/2021م20  سنه

 شركة تنامي العربية المحدودةعقد ايجار مكتب إداري والتوسعة ومكتب دايمون كارد - الدمام5
والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها

3  سنوات
660,000

وزيادة سنوية %10 + 1,012,000 للتوسعة +

57,500 مكتب دايمون

سنويًامجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةاتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة6
يقدم مستخلصات شهرية مقابل تلك

الخدمات باإلضافة إلى هامش ربح قدره 1%

عقد تأجير ألعاب (الفيديو جيم) لموقع الحكير الند7
شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية 

عبدالمحسن الحكير وشركاه
المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين

مقابل %60 من إجمالي اإليرادات2  سنه

عقد توريد مواد بالستيكية8
شركة مصنع بالستيك الرياض 

المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبالست الرياض وتمتلك شركة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة %35 في شركة كوزموبالست الرياض

حسب عرض السعر المقدم5  سنوات

عقد صيانة األلعاب9
شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية

المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير 

وسامي الحكير وشركائهم

حسب عرض السعر المقدم5  سنوات
وذلك حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار

عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة - الرياض10
شركة مصنع بالستيك الرياض 

المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبالست الرياض وتمتلك شركة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة %35 في شركة كوزموبالست الرياض

10200,000  سنوات

عقد إيجار  وادارة  وتشغيل النوادي  الصحية داخل فنادق الشركة11
شركة النقاهة الصحية

المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن 

عبدالعزيز الحكير المحدودة

سنويًا
مقابل %18 من إجمالي اإليرادات الشهرية

باستثناء موقع نوفوتيل الدمام يكون %10 من 
إجمالي الدخل

اتفاقية التدريب للموظفين12

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

المملوكة لكل من مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكيرا لقابضة وشركة عبد المحسن عبد 

العزيز الحكير المحدودة

مبلغ 2,000 ريال للمتدرب الواحدسنويًا
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عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض13
ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير

وهم بند رخالد بن عبد المحسن الحكير ،وبدر خالد بن عبد المحسن الحكير ،وأحمد خالد بن عبد 

المحسن الحكير

ال يوجد ولكن تنتقل ملكية األصول المبنية على 10  سنوات
األرض إلى المؤجر عند انقضاء العقد

عقد توريد ألعاب14
شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية

المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير 

وسامي الحكير وشركائهم

حسب عرض السعر المقدم3  سنوات

15
 اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه (

مشروع الربوة - الرياض
مقابل عائد استثماري ثابت مقدراه5  سنواتمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

4,5 مليون ريال سنويا

حسب عرض السعر الخاضع5  سنواتالسيد/ ماجد عبدالمحسن الحكيرمطبعة ماجد الحكير16
للقيمة التنافسية

%15 من إجمالي اإليرادات20  سنهمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة - جدة17

2,165,000 ريال سعودي سنويًا 20  سنهشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضةعقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية الرياض18

400,000 ريال سعودي سنويًا20  سنهشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضةعقد ايجار فندق توليب إن - الطائف19

10 سنواتعبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير ) المالك (عقد إدارة فندق مينا بالزا - دبي20

%2 من إجمالي اإليرادات مقابل أتعاب اإلدارة 
األساسية، و%6 من إجمالي أرباح التشغيل 
السنوية مقابل أتعاب اإلدارة التشجيعية، 

و%2 من إيرادات الغرف مقابل أتعاب اإلدارة 
التسويقية والدعائية

10 سنواتعبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير ) المالك (عقد إدارة مينا الشقق الفندقية - دبي21

%2 من إجمالي اإليرادات مقابل أتعاب اإلدارة 
األساسية، و%6 من إجمالي أرباح التشغيل 
السنوية مقابل أتعاب اإلدارة التشجيعية، 

و%2 من إيرادات الغرف مقابل أتعاب اإلدارة 
التسويقية والدعائية

1,500,000 ريال10 سنواتمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار مكاتب - الرياض22

800,000  ريال سعودي سنويا5    سنواتمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعمارة مرحبا سكن موظفين - الرياض23

أول سنتان مجانية 100,000  قيمة اإليجار سنة    12مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار سكن للعاملين - الخبر24
السنوي لكل سنة من السنوات العشر المتبقية

1,200,000سنة    13مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضةعقد إيجار مبني هنجر عظم مطور - جيزان25

* الطرف ذو عالقة مرتبط بأعضاء المجلس وهم (مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير ) / كبار التنفيذيين وهو ( مشعل الحكير ) حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة 
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة.
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الشركات الشقيقة : 
فيما يلي قائمة بأسماء المعامالت والعقود المبرمة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم والتي تم عرضها في الجمعية العمومية 

للشركة التي انعقدت في تاريخ 1 يوينو 2020م وهي كالتالي:

 7.2 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة

مبلغ العمل أو طبيعة العمل أو العقد
العقد سنويا / ريال

مدة العمل أو 
اسم الطرف ذو العالقةشروط العمل أو العقدالعقد

26 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق األندلسية - الرياض1

• يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات 
 ويقر بانه خالي من اية موانع او التزامات للغير

• يحق للمستاجر تأجير المبنى كامًال او جزء منه للغير 
 وتحصيل القيم االيجار من شاغلي اي جزء من العقار.
يحق المستأجر الغاء اي امتياز منحه المؤجر للغير 

 ويحق له وضع عالماته التجاريه الخاصة به 
• يتحمل المستاجر مصاريف حراسه وصيانه المباني 

ومصاريف الكهرباء والمياة والهاتف وغيرها من 
 الخدمات 

• يلتزم المؤجر بانه في حالة نقل ملكية المبنى لالخر 
سواء بالميرات او البيع يلزم المالك الجديد باستمرار 

 العقد حتى نهاية مدته. 
• يجدد العقد بمدة او مدد مماثله تلقائيا مالم 

يخطر احد الطرفين برغبته بعدم التجديد، وفي حال 
رغب المستأجر ترك المبنى يسدد حتى نهاية السنة 

 االيجارية. 
• في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات 

 والديكورات ملك للمؤجر
• يحق للطرف االول اجراء التعديالت على العقار  بما 

اليتسبب باضرار المبني

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة20 سنة2,165,000عقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية - الرياض2

سامي عبدالمحسن الحكير25 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق جولدن توليب - الخبر3

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة26 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق هوليدي إن - الخبر4

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة26 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق قصر البحر األحمر - جدة5

12 سنة2,500,000عقد ايجار مركز تبوك التجاري - تبوك6
شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية

والمملوكة من قبل مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن 

الحكير وأوالده القابضة

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة20 سنة400,000عقد ايجار فندق توليب إن - الطائف7

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة20 سنة1,150,000عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل - الرياض8

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة21 سنة%20 من االيرادعقد ايجار نوفوتيل - ينبع9

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة26 سنة50,000عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة - الرياض10

5 سنوات65,790عقد ايجار مبني سكن موظفين فندفق هوليدي إن - الخبر11

• ال يحق للمستأجر تأجير الموقع للغير من الباطن.
• ال يحق للمستأجر وضع أشياء خطيرة أو قابلة   

لالشتعال، وفي حالة وجود
أي ضرر يتحمل المستأجر إصالحها.

• يتعهد المستأجر بسداد كافة فواتير الكهرباء والماء.

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير
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12
عقد ايجار فندق

نوفيتل بزنس بارك الدمام
20 سنة%20 من االيراد

•يلتزم المؤجر بتسليم العقار للمستأجر.
•يلتزم المؤجر بمنح المستأجر مواقف للسيارات لعدد 

مائة سيارة.
•يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضا شامال 

يضمن له حق مراجعة
اإلدارات الحكومية وغيرها الستغالل العقار.

•يتحمل المؤجر كافة مصاريف الصيانة والتشطيب 
للواجهات والمساحات

الخارجية للعقار.
•يلتزم المستأجر بالمحافظة على المأجور محافظة 

كليه وتامة.
•يلتزم المستأجر بعمل الصيانة الوقائية الداخلية 

الناتجة عن استعماله
للعقار.

•يلتزم المستأجر بدفع فواتير استهالك الكهرباء 
والماء والهاتف والمجاري.

•يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص الالزمة 
النتفاعه بالعين.

•يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه 
من مباني ومرافق
ملكا خالصا للمؤجر.

•يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع 
المدني وجميع الجهات

الحكومية.
•في حال عدم رغبه أحد الطرفين في التجديد فإنه 

يشعر الطرف األخر قبل
ستة شهورف من انتهاء العقد او العقد المجدد.
•في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقي العقد 

ساري المفعول في
مواجهة المشتري الجديد حتى انتهاء مدته ويضمن 

المؤجر ذلك.

شركة تنامي العربية المحدودة
والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها
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13
عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة 

ومكتب دايمون كارد - الدمام

726,000 ريال

 + 57,500 ريال مكتب 

دايمون
سنة   3

•يشمل قيمة اإليجار خدمات المياه وإنارة الممرات 
والمساحات الخارجية

والمواقف وخدمات األمن والحراسة والصيانة والنظافة 
العامة للمركز.

•يتحمل المستأجر قيمة استهالك الكهرباء حسب قراءة 
العداد.

•في حالة إخالء العقار فإن المستأجر يخلي العقار في الموعد 
المحدد وأداء

جميع التزاماته المالية من إيجار وكهرباء وتسليم العقار بحالة 
جيدة وسليمة.

•أن الغرض من اإليجار استعماله كمكتب وال يجوز للمستأجر 
استعماله في

أي نشاط أخر دون الحصول على الموافقة الخطية من المؤجر.
•يلتزم المستأجر بإجراء جميع أعمال النظافة والصيانة داخل 

العقار
المؤجر له.

•يمنح المستأجر وحسب مساحته المستأجر عدد 15 موقف 
من المواقف

المخصصة للمستأجرين.
•ال يجوز للمستأجر إجراء أي أعمال ديكور أو تقسيم داخلي أو 

تعديالت أو
إضافات إال بموافقة المؤجر الخطية وبإشرافه.

•ال يحق للمستأجر وضع أية أجهزة تكييف خارجية عدا 
الوحدات األساسية المزودة من قبل المؤجر ويجوز للمستأجر 

بموافقة المؤجر الخطية المطالبة
بزيادة التكييف في حدود اإلمكانيات الفنية.

•ال يحق للمستأجر وضع أية أثقال تزيد على الحد المناسب 
طبقا

للمواصفات الخاصة بالمبني.
•يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فورا بكل طارئ يطرأ على 

المبني.
•يحظر على المستأجر أن يضع في العقار المؤجر أو أي مكان 

بالمبني مواد
ملتهبة أو متفجرة أو غير صحية أو مضرة أو ممنوعة.

•إذا رغب المستأجر ألي سبب كان إخالء العقار المؤجر له قبل 
نهاية العقد فال يحق له المطالبة بإلغاء قيمة إيجار المدة 

الباقية من العقد التي يتوجب
عليه دفعها.

•العقد غير قابل للتحويل للغير وال يجوز للمستأجر أن يؤجره 
كامل أو جزء

منه للغير.
•يجوز للمؤجر أن يطلب اإلخالء إذا ثبت أن المستأجر استعمل 

المكان
بطريقة مقلقة للراحة أو في حالة إعسار المستأجر أو إفالسه.

•إذا قرر المؤجر بيع المبني أو جزء منه فال يترتب على ذلك 
انتهاء العقد

وإنما يسري في مواجهة المشتري ويلتزم بشروطه.

شركة تنامي العربية المحدودة
والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 50٪ فيها
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اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة14

يقدم مستخلصات 

شهرية مقابل تلك

الخدمات باإلضافة إلى

هامش ربح قدره 1%

سنويا

•يلتزم مقدم الخدمة بتأمين العمالة ذات الكفاءة طيلة فترة الخدمة،
ويحق لمزود الخدمة أن يطلب زيادة أو تقليل عدد العمالة شهريا بما

يتناسب مع حجم الخدمة.
•يلتزم مقدم الخدمة بضمان مستوي الخدمات ويقر بالتزامه بكافة

المتطلبات النظامية.
•يحق لمزود الخدمة االعتراض على ما يراه دون المستوي المطلوب 

ويلتزم
مقدم الخدمة بتحسين الخدمات المقدمة دون اعتراض منه.

•يقوم مزود الخدمة بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب
ويتم احتساب القيمة حسب األسعار المتداولة في الفنادق.

•يحق لمزود الخدمة شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من
المؤجر وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له 

مصلحه.

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة

15
 عقد تأجير ألعاب ) الفيديو جيم

 ) لموقع الحكير الند - الرياض (

مقابل 60٪ من 

إجمالي اإليرادات
سنة   2

•يلتزم المستأجر بتشغيل األلعاب بشكل يتالءم مع طبيعتها ويتعهد
باستعمالها استعمال مناسبا ويلتزم بتكاليف اإلصالح عن األعطال 

الناتجة
عن سوء االستعمال.

•يتعهد المستأجر بإعادة تسليم األلعاب عند انتهاء المدة بحالة جيدة.
•يحق للمؤجر سحب األلعاب في حالة سوء استعمالها وفي حالة تأخير 

دفع
نسبته.

•يلتزم المؤجر بعمل الصيانة الالزمة لأللعاب طوال مدة سريان العقد.
•يلتزم المؤجر في حال وجود عطل أو خلل في األلعاب يقوم بتغيرها 

وسحبها من الموقع وتزويد الموقع بألعاب تعمل بصورة جيدة ويلتزم
بتبديل األلعاب من وقت ألخر لتطوير الموقع.

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية 

عبدالمحسن الحكير وشركاه المملوكة لكل من عبدالمحسن 

الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين

عقد توريد مواد بالستيكية16
حسب عرض السعر 

المقدم
5 سنوات

•يلتزم المورد بتوريد المواد المطلوبة صالحة وسليمة إلى مستودعات
الطرف الثاني.

•يلتزم المورد بأن تكون جميع المواد الموردة مطابقة لمتطلبات هيئة
المواصفات والمقاييس السعودية.

•يلتزم المورد بتزويد المورد له بشهادات منشأ للمواد الموردة مترجمة
ومصدقة عند الحاجة حسب شروط هيئة المواصفات.

•يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي مواد يتضح عدم مطابقتها.
•يلتزم المورد بتزويد المورد له بعروض أسعار وتكون أسعار تنافسية. 

يقوم المورد له بتوفير غرف فندقية لموظفي المورد عند الطلب ويتم 
احتساب القيمة حسب األسعار المتداولة في الفنادق

شركة مصنع بالستيك الرياض المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبالست الرياض وتمتلك 

شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 

%35 في شركة كوزموبالست الرياض

عقد صيانة األلعاب17

حسب عرض السعر 

المقدم وذلك حسب 

تقدير الصيانةوقطع 

الغيار

5 سنوات

•يلتزم مقدم الخدمة بتأمين وتوفير العمالة ويلتزمون بجميع توجيهات
مزود الخدمة.

•يحق لمزود الخدمة توجيه العامل حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل
والنظام المعمول به في مواقعه.

•يلتزم مزود الخدم بتنفيذ أعلي مستوي من الصيانة، كما يتعهد مقدم
الخدمة باختيار العمالة المدربة والجيدة وبذل العناية الواجبة.

•يلتزم مقدم الخدمة بتكثيف طاقم التشغيل في أوقات الذروة وفي
المواسم واألعياد.

•يحق لمزود الخدمة االعتراض على مستوي األعمال ويلتزم لمقدم 
الخدمة

تصحيحها على نفقته ودون أي اعتراض.

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير 

وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم
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10سنوات200,000عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة - الرياض18

•يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية
موانع أو التزامات للغير.

•يحق للمستأجر تأجير المبني كامال أو جزء منه للغير وتحصيل القيم 
اإليجار

من شاغلي أي جزء من العقار.
•يحق للمستأجر إجراء التعديالت الالزمة والتي ال تسبب أية أضرار على

المبني الستثماره في النشاط الذي يراه مناسبا.
•يتحمل المستأجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء

والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات.
•يلتزم المؤجر بأنه في حالة نقل ملكية المبني لألخر سواء بالميراث أو

البيع بأن يلزم المالك الجديد باستمرار العقد حتى نهاية مدته.
•يجدد العقد بمدة أو مدد مماثلة تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين 

برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر ترك المبني يسدد 
لنهاية السنة

اإليجار الجارية.
•يحق للمؤجر إيقاف الخدمات عن المبني في حالة تأخر المستأجر عن 

السداد لمدة تزيد عن 60 يوم وفي حالة استمرار ذلك لمدة شهر يفسخ
العقد من تلقاء نفسه.

شركة مصنع بالستيك الرياض المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وشركة كوزموبالست الرياض وتمتلك 

شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة 

%35 في شركة كوزموبالست الرياض

19
عقد إيجار وادارة وتشغيل النوادي الصحية داخل فنادق 

الشركة

مقابل 18% 

من إجمالي 

اإليرادات الشهرية 

باستثناءموقع 

نوفوتيل الدمام يكون 

%10 من إجمالي 

الدخل

سنويا

•يلتزم المستأجر باستقبال نزالء الفندق مجانا وتوفير المواد 
المستخدمة.

•يلتزم المستأجر بتوفير النظافة الالزمة وموادها لكل موقع.
•يتحمل المستأجر أية مصاريف تتعلق بتحسينات وصيانة النوادي 

الصحية.
•يلتزم المؤجر بتكاليف الغسيل اليومية للمناشف المستعملة في 

النادي
الصحي.

•يلتزم المؤجر بتوفير سكن خاص لموظفي المستأجر على أن يتحمل
المستأجر تكاليف ذلك.

•يحق للمستأجر شراء أية أصول له مصلحة فيها ويرغب فيها من المؤجر
وفق ثمن شراء يتم احتسابه بالقيمة العادلة بما يحقق له مصلحه.

شركة النقاهة الصحية

المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 

القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة

اتفاقية التدريب للموظفين20

مبلغ 2,000 ريال 

سعودي أجر تدريب 

شهري للمتدرب الواحد

سنويا

•يلتزم المعهد بتوفير مدربين متخصصين في مجال دورات تدريبية
فندقية وفق معايير وضوابط اكاديمية ومهنية.

•يساهم المعهد بالمساعدة في عمليتي االستقطاب واالختيار التي
تتوافق مع معايير وسياسية التوظيف.

•يلتزم المعهد بتوفير المادة التدريبية المناسبة لعملية التدريب.
•يلتزم المعهد بعقد الدورات التدريبية المتفق عليها ولمدة 3 شهور 

بواقع 4 ساعات تدريبية يومية ولمدة 5 أيام في االسبوع الواحد، 
ويكون

التدريب في جميع المدن المتواجد فيها المعهد.
•يلتزمالمعهدبتقديمالتقاريرالفنيةالخاصةبالعمليةالتدريبيةوبشكلأ

سبوعي.
•يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد التابع 

له
وأيضا مصدقة من اإلدارة العامة للتدريب المهني.

•يلتزم المعهد بالتركيز على معايير الجدوة ومتابعة الموظفين قبل 
وأثناء وبعد انتهاء فترة التدريب.

•يقوم الطرف األول بتوفير غرف الفندق لموظفي الطرف الثاني (
عند الطلب) ويتم حساب القيمة اإليجار حسب األسعار المتداولة في 

الفنادق
التابعة للطرف األول.

شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية »معهد 

عبدالمحسن الحكير للتدريب الفندقي« (المملوكة لكل من 

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة
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مؤسسة سامي عبد المحسن الحكيرنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(26 سنة%20 من االيراداستئجار فندق بارك إن - الدمام21

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج - الرياض22

ال يوجد ولكن تنتقل 

ملكية األصول المبنية 

على األرض إلى المؤجر 

عند انقضاء العقد

10سنوات

•يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحيازة واالنتفاع لكامل العقار 
المؤجر

أو تأجيره للغير من الباطن.
•يلتزم المستأجر في حال نقل العقار لمالك أخر بان يلزمه باستمرار مدة

العقد حتى نهايته.
•يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغيل قد منحه المؤجر للغير.

•يحق للمستأجر إجراء التعديالت الالزمة والتي ال تسبب أية أضرار على
العقار المؤجر.

•يلتزم المستأجر عن نظامية تأجير وحدات المستودعات المبنية كما 
يلتزم

بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيره حتى تاريخ استالمه 
للموقع.

•يلتزم المستأجر بحراسه المستودعات وصيانتها على حسابه بما يبقيها 
في

حالة جيدة.

ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد الحكير وهم بندر خالد 

بن عبدالمحسن الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، 

وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار مجمع صحاري الخبر23

عقد توريد ألعاب24
حسب عرض السعر 

المقدم
3 سنوات

•يلتزم المورد بأن تكون جميع األلعاب ذات جودة عالية وصالحة للعمل
وذلك حسب األصناف والمواصفات المحددة في أمر التكليف.

•يلتزم المورد بالتعويض أو استبدال أي العاب يتضح عدم مطابقتها لما 
هو محدد في أمر التكليف دون أن يتحمل الطرف اآلخر أي نفقات تترتب

.على ذلك.
•يلتزم المورد بتشغيل األلعاب الموردة في موقع الطرف اآلخر

تشغيال تجريبيا. يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف 
اآلخر على تشغيل

اللعبة واستخدامها. يقدم المورد ضمان لأللعاب على عيوب التصنيع 
لمدة عام يبدأ من تاريخ التوريد، ويلتزم خالل فترة الضمان بتحمل قيمة 

قطع الغيار وأجور
اإلصالح ألي عيب فني من عيوب التصنيع التي يشملها الضمان.

•يلتزم المورد بتقديم عروض األسعار عند كل عملية شراء، على أن تكون 
األسعار المقدمة أسعارا تنافسية وال تزيد عن سعر السوق كما يحق 
للمورد له التعاقد مع مورد أخر في حال وجود أسعار منافسة للطرف 

الثاني
او كانت جودة االلعاب او الخدمات أفضل من تلك المقدمة من المورد.

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية ( المملوكة لكل من 

عبدالمحسن الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير 

وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(16 سنة%20 من االيرادفندق هوليدي أن كورنيش الخبر25
مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة
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26
ادارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة وترفيه 

) مشروع الربوة الرياض (

مقابل عائد استثماري 

ثابت مقدراه 4,5 

مليون ريال سنويا

5 سنوات

•يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خاليا من أي التزامات ألي 
طرف أخر.

•يلتزم المستأجر بتشغيل الموقع بالطريقة المثلي والحفاظ على 
محتوياته.

•يحق للمستأجر االستفادة من المبالغ العائدة من تشغيل كافة 
المحالت

القائمة داخل المواقع وتحصيلها لحسابه.
•يحق للمستأجر استخدام أي عالمة تجارية مملوكة له وال يحق للمؤجر

استخدامها.
•يلتزم المستأجر بتسديد كافة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الخاصة 
بالموقع كما يلتزم بصيانة المرافق التابعة مثل الصرف الصحي وخزانات

المياه والملحقات الكهربائية وأثاث مكتب واإلدارة وغيرها.
•بما أن المستأجر يمتلك الخبرة والمعرفة الالزمة لشراء األلعاب يلتزم 

بشراء األلعاب واآلالت التي تناسب التشغيل ويلتزم بالعمل على تطوير
وإدخال التحسينات على الموقع.

•يلتزم المستأجر بمراعاة أصول األمن والسالمة بالموقع حسب 
تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي وعدم إيواء 

المطلوبين أو
المخالفين.

•للمستأجر الحق في تشغيل وإدارة الموقع بطريقته الخاصة ويكون
مسئوال عنه مسئولية كاملة.

•يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.
•يلتزم المؤجر بتعويض المستأجر عما قد يصيبه من أضرار مادية أو 

معنوية في حالة تقاعسه أو تخلفه عن المساهمة في أخذ الموافقات 
الذي

يرغب فيها المستأجر.

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(16 سنة600,000سكن موظفين فندق راديسون بلو - جازان27

السيد/ مساعد عبد المحسن الحكيرنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(5 سنوات585,000سكن موظفين فندق هيلتون - الظهران28

السيد/ مساعد عبد المحسن الحكيرنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(5 سنوات900,000سكن موظفينف ندق هيلتون دبلتري المروج - الرياض29

مطبعة ماجد الحكير30

حسب عرض السعر 

الخاضع للقيمة 

التنافسية

5 سنوات

•تلتزم المطبعة بأن تكون جميع التصاميم والطباعة ذات جودة عالية
وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة.

•تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميم أو طباعة
يتضح عدم مطابقتها وتتحمل نفقات ذلك.

•تلتزم المطبعة بأن يكون عرض السعر المقدم أسعار تنافسية، كما 
يحق للطرف األخر التعاقد مع مورد أخر في حال وجود أسعار منافسة أو 

جودة التصاميم والطباعة.

السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(25 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق ريجنسي - جدة31

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(25 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق جولدن توليب - الجبيل32

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق الحمراء - جدة33
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مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق هيلتون دبل تري - الظهران34

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(16.5 سنه%20 من االيرادعقد إيجار فندق راديسون بلو - جازان35

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق راديسون بلو بالزا - جدة36

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(24 سنة%20 من االيرادعقد ايجار فندق هوليدي إن السالم - جدة37

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق هيلتون دبل تري المروج - الرياض38

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة39

عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة40
%15 من إجمالي 

اإليرادات
مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(20 سنة%20 من االيرادعقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش - جدة41
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عقد إدارة فندق مينا بالزا - دبي42

تستحق المجموعة 2% 

من إجمالي اإليرادات 

مقابل أتعاب اإلدارة 

األساسية، و%6 من 

إجمالي أرباح التشغيل 

السنوية مقابل أتعاب 

اإلدارة التشجيعية، و 

%2 من إيرادات الغرف 

مقابل أتعاب اإلدارة 

التسويقية والدعائية

10سنوات

•يقر »المالك« بأن الفندق بكافة محتوياته ومشتمالته ومرافقه مستوفيا كافة 

االشتراطات التي تطلبها وزارة السياحة والقوانين المرعية وأن يحافظ

على استمرار هذه االشتراطات طوال مدة سريان هذا العقد.

•يتعهد »المالك« بأن يحتفظ طوال مدة سريان هذا العقد بالفندق وبمحتوياته 

ومشتمالته ومرافقه من أرض ومباني ومفروشات ومعدات وغيرها خالية من أي 

رهن أو قيود أو تعهدات أو دعاوي أو أعباء أو مطالبات باستثناء تلك التي ال تؤثر 

تأثيرا متعارضا مع حق »مينا« في تنفيذ هذا العقد أو في قيامها بتشغيل الفندق 

بما في ذلك تجديد واستبدال المحتويات حسب تعليمات »مينا.« ومع ذلك فإنه على 

»المالك« أن يبلغ »مينا« بشكل مسبق بأي إجراء ينوي القيام به بهذا الخصوص. كما 

تتعهد »مينا« أن تبلغ »المالك« بأي اجراء تنوي القيام به بخصوص تعديل أو تبديل 

المفروشات

واالثاث والمحتويات والحصول على موافقته.

•يقر »المالك« بأنه مقابل قيام »مينا« بالوفاء بكامل التزاماتها المنصوص عليها في 

هذا العقد فإنه يحق لها وحدها ان تقوم بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون 

عقبات وذلك طوال مدة سريان هذا العقد. ويتعهد »المالك« بأن ال يتدخل في حرية 

»مينا« في إدارة الفندق وتشغيله وفقا لشروط وأحكام هذا العقد. إنه يحق ”للمالك“ 

تعيين ممثل ينوب عنه ليكون على اتصال مباشر ويومي مع ادارة مينا وال مانع أن 

يكون هناك مسائلة من »المالك« أو من يمثله مع مدير الفندق المعيين لمتابعة 

االعمال ومناقشة

االمور التي تعود لمصلحة الفندق وفق شروط هذه االتفاقية.

•يتعهد »المالك« بشكل مستمر ودون تراخي بان يدفع على حسابه كافة الرسوم 

والضرائب وااليجار إن وجدت المستحقة على األرض والمباني وجميع الضرائب العقارية 

التي قد تستحق أو تكون واجبة الدفع عن الفندق وأن يسلم لـ »مينا« صورا من 

إيصاالت سداد هذه الرسوم والضرائب، ولن تكون »مينا« مسؤولة عن أي نتائج تترتب 

عن إخالل »المالك« في تنفيذ التزاماته المتعلقة بهذا الخصوص، ويتحمل »المالك« 

وحده جميع المضاعفات

الناتجة عن ذلك.

•يتعهد »المالك« وعلى نفقته الخاصة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية المتعلقة 

بالمحافظة على حق ملكيته للفندق بجميع محتوياته ومشتمالته ومرافقه الالزمة 

لتأمين قيام »مينا« بإدارة وتشغيل الفندق في هدوء ودون

عقبات وفقا لشروط وأحكام هذا العقد وطوال مدة سريانه.

•من المتفق عليه بين الطرفين أن هذا العقد ينتقل بكل ما يتضمنه من

حقوق والتزامات إلى خلفاء أي من الطرفين.

•يقوم »المالك« بتسليم »مينا« جميع الوثائق ذات الصلة والرخص السارية المفعول 

الصادرة عن السلطات المعنية بما في ذلك تراخيص المطاعم واألمن وبوليصة التأمين 

وجميع التراخيص األخرى الضرورية لحسن سير العملفي الفندق.

•يقوم ”المالك“ بتسليم »مينا« نسخة كاملة من جميع الرسوم والخرائط

الهندسية الخاصة ببناء الفندق ومواصفات البناء والتجهيزات كما تسلم إليها 

أيضا نسخ متكاملة من تعليمات التشغيل والمواصفات وشهادات ضمان األجهزة 

والمعدات ونظم التكييف والتبريد … الخ وكذلك أسماء مقاولي التركيب المنفذين 

وعناوينهم لتتمكن من الرجوع إليهم عند

اللزوم.

•تتعهد »مينا« بأن تقوم بإدارة الفندق وتشغيله وفقا لألصول الدولية المتعارف 

عليها في إدارة الفنادق المماثلة وفي كافة األنشطة المتصلة بها والمتعارف عليها 

في مثل هذا التشغيل، كما تلتزم بأن تراعى في تشغيلها للفندق طبيعة البالد 

وتقاليدها. ومع مراعاة شروط وأحكام هذا

العقد يكون لـ »مينا« الحرية في إدارة الفندق حسبما تراه مناسبا.

•تتعهد »مينا« بأن تدير الفندق وتقدم كافة التسهيالت والخدمات على الوجه 

المتعارف عليه في إدارة الفنادق المماثلة، مع مراعاة أنه يحق لـ »مينا«

بموافقة »المالك« أن تؤجر الحيز التجاري أو الخدمات في الفندق.

عبد المحسن عبد العزيز فهد الحكير ) المالك (

عبد المحسن عبد العزيز فهد الحكير ) المالك (نفس النقطة 1043سنواتنفس النقطة السابقةعقد إدارة مينا الشقق الفندقية - دبي43
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10 سنوات1,500,000 ريالعقد إيجار مكاتب - الرياض44

•يقر المؤجر بأنه يمتلك الحق في تأجير العقارات ويقر بأنه خالي من أية
موانع أو التزامات للغير.

•يتحمل المؤجر مصاريف حراسه وصيانة المبني ومصاريف الكهرباء 
والمياه

والهاتف وغيرها من الخدمات.
•يلتزم المستأجر بعدم تأجير العين المستأجرة أو جزء منها من الباطن أو

التنازل عنها إال بعد الحصول على موافقة خطية من المؤجر.
•يلتزم المستأجر بمراعاة تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وبعدم إيواء
المطلوبين للعدالة أو المخالفين للنظام أو احتواء أي ممنوعات. في 

حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بسداد القيمة اإليجار
حتى نهاية العام الجاري.

•أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهزة بشكل مناسب لغرض مباشرة اعماله 
مثال

مكاتب، اجهزة هاتف، انترنت، خدمات نظافة، ضيافة     الخ.
•أقر المؤجر بأن يحق للمستأجر استخدام قاعة االجتماعات الرئيسية

لعدد )20( مرة في السنة الواحدة.
•أقر لمؤجر بعدم إحداث أي إضافات أو تعديالت ثابتة في العين 

المستأجرة
إال بعد الحصول على موافقة خطية من المستأجر

•ال يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقد (المستأجر أو المؤجر) 
فسخ

هذا العقد.

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(5 سنوات800,000عمارة مرحبا سكن موظفين45

عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر46

أول سنتان مجانية 

وبعد ذلك

 مبلغ 100,000 ريال 

عن كل سنة

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضةنفس الشروط المذكورة في النقطة )1(12 سنة

13سنة1,200,000عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بجيزان47

•في حال رغبة الشركة في ترك الموقع فإنها ملتزمة بسداد اإليجار حتى
تاريخ ترك الموقع.

•تلتزم الشركة بسداد فواتير الكهرباء والمياه.
•تتعهد الشركة بالمحافظة على الموقع ونظافته ومظهره العام

داخليا وخارجيا.
•تلتزم الشركة عند انتهاء مدة العقد أو انهائه بتسليم الموقع بالحالة 

الممتازة التي تسلمتها خاليا من أية عيوب أو تلف عدا ما ينشأ عن
االستعمال العادي المألوف.

•يلتزم المستأجر بمراعاة أصول األمن والسالمة بالموقع حسب 
تعليمات الدفاع المدني، ويلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي وعدم إيواء

المطلوبين أو المخالفين.
•يلتزم المستأجر بالتأمين على الموقع ومحتوياته على حسابه.

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة
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عقد منح امتياز عالمة جولدن تيولب وتيولب إن48

يتراوح المبلغ المدفوع

من 20 ألف إلى 45 

ألف

دوالر سنويا + 7.5%

لنظام ربط الحجوزات + 

%10 يتم دفعها

للحجوزات التي تتم عبر 

الهاتف + %6 يتم

دفعها للحجوزات التي 

تتم عبر اإلنترنت

5 : 3

سنوات

•يحق للشركة استخدام عالمة جولدن توليب 
وتوليب إن لعدد 7 فنادق.

•يلتزم مانح العالمة بالتسويق لفنادق الشركة 
دوليا.

•يتم منح الشركة نظام خاص بالحجوزات الدولية 
على أن تلتزم الشركة

بهذه الحجوزات.
•تلتزم الشركة بالمعايير الخاصة بالعالمة 

التجارية.
•تلتزم الشركة بتزويد مالك العالم بتقارير 

شهرية. تتحمل الشركة ضريبة الخصم من المنبع 
التي تدفع للزكاة عن رسوم

العالمة التجارية.

 شركة جولدن تيولب والتي لعضو مجلس اإلدارة 

 السيد/ أمين مكرزل 

مصلحة مباشرة حيث يمتلك %50 من حصتها

*  بعض العقود المذكورة في هذا الجدول سبق ذكرها في جدول العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة وسبب إعادة إدراجها في هذا الجدول يعود الرتباطها بأعضاء المجلس وهم (مساعد 
الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير) وكبار التنفيذيين وهو (مشعل الحكير) حيث يمتلكون بطريقة غير مباشرة في شركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وبطريقة مباشرة في 

شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة.
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 7.3 فيما يلي األعمال الشبيهة أو المنافسة ألعمال الشركة ألعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها

طبيعة عملهااسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيهااسم عضو مجلس اإلدارة

مساعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير1

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

االستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة

مدن األلعاب وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات

التسويق للغير وخدمات االستيراد والتصدير للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.شركة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة أبراج الخالدية السكنية
تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية وشراء األراضي إلقامة المباني

عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية 

وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات الترفيهية وبيع 

وشراء العقارات لصالح الشركة.

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

بالجملة أللعاب األطفال واأللعاب اإللكترونية والهدايا.

ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير2

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

االستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن األلعاب وإقامة 

وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات االستيراد والتصدير 

للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.شركة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية

والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه

إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية

والسياحية وصيانتها وتطوير وإدارة وصيانة العقارات.

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية 

وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات الترفيهية وبيع 

وشراء العقارات لصالح الشركة.
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طبيعة عملهااسم الشركة التي يمتلك / عضوا فيهااسم عضو مجلس اإلدارة

سامي عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير3

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

االستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن األلعاب وإقامة 

وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغير وخدمات االستيراد والتصدير 

للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.شركة تنمية العقار والسياحة توريسكو

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعم والمباني العامة والسكنية والتجارية 

وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات الترفيهية وبيع

وشراء العقارات لصالح الشركة.

شركة تنامي العربية المحدودة

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية واألسواق المركزية وإدارة 

وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنية البناء والتجارية بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة 

وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغير وتجارة الجملة والتجزئة في األثاث والديكور والمواد 

واألدوات الكهربائية والمقاوالت العامة.

شركة لؤلؤة المدينة الفندقية
الفنادق والشقق الفندقية والقصور وصاالت األفراح والمناسبات مع

اإلقامة.
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أهم انجازات التي تم تحقيقها في 2020م للقطاعات الرئيسية في الشركة 8
علــى الرغــم مــن تأثيــر تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
إال   , األعمــال  علــى مختلــف قطاعــات  أثــرت  التــي  و   Covid-19
أن الشــركة إســتطاعت مواجهــة تلــك األزمــة عــن طريــق فريــق 
إدارة أزمــات لتقــوم بتقليــل األثــار الســلبية لتلــك الجائحــة علــى 

الشــركة .

8.1 قطــاع الضيافــة : 
علــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورونــا و تأثيرهــا الســلي 
تأميــن  إســتاطت  الشــركة  أن  ,إال  الضيافــة  قطــاع  علــى 
و  الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  الصحــي  الحجــر  خدمــات 
ســاهم  ممــا  فنادقهــا,  مــن  عــدد  فــي  العنيــة  الجهــات 

هــذا و قــد قامــت الشــركة بإعــادة تجديــد و تطويــر مركزيــن ترفيهييــن و إعــادة إفتتاحهــم خالل الربــع الرابع من العام 2020م

أعمــال  علــى  الجائحــة  لتفشــي  الســلبي  األثــر  تخفيــف  فــي 
القطــاع.. كمــا قامــت الشــركة بتطويــر العالمــة التجاريــة مينــا 
لتكــون عالمــة فندقيــة متميــزة ضمــن المحفظــة الفندقيــة, 
ــة و نكهــة  ــر عالمي ــة بمعايي لتقــدم للضيــوف خدمــات فندقي
محليــة بمــا سيســاهم فــي زيــادة الدخــل للشــركة بالرغــم مــن 
ترشــيد النفقــات الرأســمالية خــالل العــام إال و أنــه إيمانا من 
تتناسب  وعصرية   راقية  فندقية  خدمات  بتقديم  الشركة 
مع عمالئها فقد قامت الشركة بعمليــات تحسين وتطوير 
ضروريــة لعــدد      من فنادق الشركة خــالل فتــرات التوقــف 

الفندقيــة. المرافــق  الغــرف و  .شــملت تطوير بعــض 

8.2 قطــاع الترفيــة : 
مــن  المتضــررة  القطاعــات  أكثــر  مــن  الترفيــه  قطــاع  يعتبــر 
ــا المســتجد  Covid-19 نظــرا  جــراء تداعيــات فيــروس كورون
لتعليــق العمــل فــي مــدن و مراكــز الترفيــه و المالهــي داخــل 
و خــارج المجمعــات التجاريــة لمــدة تزيــد عــن ثالثــة أشــهر , 
و مــن ثــم وضــع إجــراءات إحترازيــة تشــمل تخفيــض الطاقــة 
الشــركة  أن  إال   , األلعــاب  و  الترفيــه  لمراكــز  اإلســتعابية 
إســتطاعت تجــاوز تلــك األزمــة و إعــادة األفتتــاح التدريجــي 
اإلجــراءات  و  التدابيــر  كافــة  متأخــذة  الترفيهيــة  للمراكــز 
اإلحترازيــة الالزمــة و التــي تضمــن ســالمة الــزوار و إســتمرار 

لتشــغيل. ا

تاريخ االفتتاحالمدينةالموقعالعالمة التجارية

الربع الرابع 2020م.الرياضالسالم مولسباركيز

الربع الرابع 2020م.الدمامدارين مولسباركيز
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الخطط المستقبلية للعام 2021م للقطاعات الرئيسية في الشركة 9
9.1 قطــاع الضيافــة : 

تماشــيا مــع إســتراتيجية الشــركة فــي قطــاع الضيافــة فــإن 
الشــركة تســتهدف إعــادة تأهيــل و تطويــر عــدد مــن الفنــادق 
ــر مســتوى المرافــق الفندقيــة  بهــدف رفــع الكفــاءة و تطوي
ورفــع جــودة الخدمــة المقدمــة للضيــوف إلعطائهــم تجربــة 
إقامــة فندقيــة مميــزة, ممــا ســينعكس إيجابــا علــى نســب 

ــرادات. اإلشــغال المســتقبلية و علــى مســتوى اإلي

ــر رئيســية فــي عــدد مــن  وتســتهدف الشــركة عمليــات تطوي
الفنــادق خــالل العــام.

9.2 قطــاع الترفيــه : 

تســتهدف إســتراتيجية الشــركة إعــادة تطويــر و تجديــد عــدد 
إعــادة  خــالل  مــن  ذلــك  و  القائمــة  الترفيهيــة  المراكــز  مــن 
تطويــر الهويــة و المؤثــرات الســميعة و البصريــة بمــا يتناســب 
مــع المفاهيــم الحديثــة فــي صناعــة مراكــز الترفيــه و كذلــك 
لتلــك المواقــع , ممــا يمثــل تجــارب  ألعــاب جديــدة  إضافــة 
ــا علــى  ترفيهيــة جديــدة و مختلفــة للعمــالء و ينعكــس إيجاب

ــرادات تلــك المراكــز. مســتوى أي

9.3 تنظيــم الفعاليــات :  

ترفيهيــة  محــاور  لتقديــم  الشــركة  إســتراتيجية  إطــار  فــي 
جديــدة , فــإن الشــركة تخطــط إلقامــة عــدة فعاليــات عــن 
للمجموعــة  والمملوكــة  الفعاليــات  واحــة  شــركة  طريــق 
ترفيهــي  فعاليــات  مفهــوم  خلــق  كذلــك   100% بنســبة   
مثــل  األســرة  أفــراد  لكافــة  مناســب  يكــون  حديــث  تجــاري 
الربــع  فــي  إقامتهــم  المقــرر  بامبــو وفعاليــة ماقنــا  فعاليــة 

2021م. العــام  مــن  األول 

9.4 الصــاالت الرياضيــة العصريــة :  

وفــي إطــار دعــم العمليــات وتنويــع محفظــة النشــاط فــإن 
ــة  ــاح عــددا مــن صــاالت اللياقــة البدني الشــركة تســعى الفتت
Pure Gym وهــو مفهــوم حديــث لألنديــة  تحــت مســمى 
لكافــة  مناســبة  مرنــة  عضويــات  تقــدم  التــي  الرياضيــة 
االحتياجــات ومــن المتوقــع أن تقــوم الشــركة بافتتــاح أول 
فروعهــا خــالل الربــع الرابــع مــن العــام 2021م بعــد اســتكمال 

االســتثمار. جــودى  لتأكيــد  الماليــة  الدراســات  كافــة 
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المخاطر التي تواجهها الشركة  10
المنافسة  جراء  من  المحتملة  بالمخاطر  اهتماما  الشركة  تولي 
بالمملكة  جديدة  شركات  دخول  نتيجة  محليا  المتوقعة 
دورية  بمراجعة  الشركة  وتقوم  األخرى،  للشركات  والتوسعات 
عليها،  للتغلب  المناسبة  اإلجراءات  ووضع  المخاطر  لهذه 
تشتمل  وال  الرئيسية  المخاطر  هي  أدناه  الموضحة  والمخاطر 
أنه  بل  الشركة،  تواجهها  أن  يمكن  التي  المخاطر  جميع  على 
للشركة في  إضافية ليست معلومة  الممكن وجود مخاطر  من 

جوهرية: غير  الشركة  تعدها  قد  أو  الحالي  الوقت 

تنشئها  التي  الجديدة  المواقع  أو  المشاريع  نجاح 
الشركة 

أعمالها  في  التوسع  مواصلة  هي  الشركة  استراتيجية  إن 
القادمة  السنوات  خالل  والترفيه  الضيافة  قطاعي  في 
وذلك عن طريق افتتاح فنادق جديدة في المملكة وافتتاح 
واالمارات.  المملكة  من  كل  في  جديدة  ترفيهيه  مواقع 
وقد تواجه إقامة مثل تلك المشاريع أو المواقع الجديدة 
متميزة  جديدة  مواقع  كإيجاد  عديدة  وعوائق  تحديات 
بأسعار تنافسية، والوصول إلى أفضل الشروط التعاقدية، 
وقدرة الشركة على تجهيز تلك المواقع في المدد الزمنية 
ال  فانه  ذلك،  على  وبناء  الموقع.  أو  للمشروع  المحددة 
يوجد أي ضمان على أن افتتاح الشركة لمشاريع أو مواقع 
جديدة سيحقق نجاحا استنادا فقط على نجاح المشاريع أو 

السابقة. المواقع 

واإلدارة  الترخيص  اتفاقيات  تجديد  عدم  أو  إنهاء 
بالشركة الخاصة 

المشغلين  أو  المرخصين  أن  في  متمثلة  المخاطر  هذه   
البارزين أو مجموعات منهم قد يكون لهم مصالح متضاربة 
إلى  ذلك  يؤدي  وقد  الشركة،  مصالح  مع  تتماشى  ال  أو 
خروج المرخصين أو المشغلين من االتفاقيات القائمة مع 
للمشغل  يجوز  اإلدارة،  باتفاقيات  يتعلق  وفيما  الشركة. 
إخالل  وقوع  حال  في  االتفاقية  إنهاء  الفندق  يدير  الذي 
على  يتعين  بالتزاماتها.  الحكير  شركة  قبل  من  جوهري 
والموافقات  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول  الشركة 
النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بأنشطتها 

والترفيه. الضيافة  قطاعي  في 

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار الخاصة بالشركة
بصفتهم  آخرون  أطراف  مع  إيجار  عقود  الشركة  أبرمت 
بالفنادق  العقود  تلك  وتتعلق  المؤجرة.  العقارات  مالك 
الشركة. وبناء على ذلك،  بأعمال  الخاصة  الترفيه  ومواقع 
فإن الشركة ال تمتلك أي من العقارات المتعلقة بأعمالها 

أوالترفيهية. الفندقية 

اعتماد الشركة على التعامالت مع أطراف ذو عالقة
أبرمت الشركة عدد من التعامالت مع أطراف ذو عالقة، 
وتتمثل هذه التعامالت في عقود إيجار الفنادق والمواقع 
المكاتب  إلى  باإلضافة  الشركة  وتشغلها  تديرها  التي 
الخدمات  عقود  من  وعدد  الموظفين،  ومساكن  اإلدارية 

عالقة. ذو  أطراف  يوفرها  التي 

ألصولها  المناسبة  الصيانة  على  الشركة  اعتماد 
األساسية وبنيتها  وأنظمتها 

يعتمد نجاح الشركة على قدرتها في المحافظة على سالمة 
الفندقية  المواقع  ذلك  في  بما  أصولها،  جميع  وصيانة 
المعلومات  نظم  على  أيضا  الشركة  وتعتمد  والترفيهية. 
والدعم االلكتروني وموفري الخدمات فيما يتعلق بأجهزة 
العريض.  النطاق  ذلك خدمات  بما في  االتصال  وخدمات 
البنية  أو  الشركة  أنظمة  في  انقطاع  أو  تعطل  أي  إن  اذ 
أو  الشقيقة  أو شركاتها  أو أعمالها  بها  الخاصة  األساسية 
قد  األساسية  والبنية  األنظمة  هذه  أداء  في  تدهور  أي 
يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على توفير الخدمات أو تسيير 
عملياتها مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

ونتائج عملياتها. المالي  الشركة وتوقعاتها ووضعها 

المواقع ذات  القدرة على استئجار وامتالك وتطوير 
الصلة

على  والترفيه  الضيافة  مجال  في  الشركة  نجاح  يعتمد 
توافر المواقع المناسبة وقدرة الشركة على استئجار هذه 
من  العديد  ألن  ونظرا  مناسبة.  تجارية  بشروط  المواقع 
ال  قد  الشركة  فإن  خارجيين،  أطراف  مع  االتفاقيات  هذه 
تكون قادرة على عقد اتفاقيات جديدة بشروط مقبولة أو 

اإلطالق.  على  االتفاقيات  تلك  عقد  من  تتمكن  ال 
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مخاطر الصحة والسالمة
قطاعات  في  والسالمة  بالصحة  تتعلق  مخاطر  هناك 
الشركة مما قد يكون له األثر السلبي في نتائج وعمليات 
الترفيه ويتواجد لدى معظم  الشركة وفيما يخص قطاع 
تعد  ترفيهية  ألعاب  بالشركة  الخاصة  الترفيهية  المواقع 
من األلعاب المثيرة أو أنواع أخرى من األلعاب اآللية ذات 
الصلة. وهناك مخاطر مصاحبة لتلك األلعاب قد ينتج عنها 
حوادث أو إصابات ال قدر الله في أي من مواقع الترفيه-

بالشركة. الخاصة 

الدعاوى القضائية والغرامات
القضائية من  الدعاوى  إقامة  الشركة لمخاطر  تتعرض  قد 
أو  العمالء  أو  النزالء  ذلك  في  بما  األطراف،  من  العديد 
الشركاء في الشركات الشقيقة أو الموردين أو الموظفين 
واآلثار  للسياحة  العامة  الهيئة  مثل  التنظيمية  الهيئات  أو 
والمشغلين  التراخيص  ومانحي  المدني  الدفاع  وإدارة 
مثل  لعملياتها،  الشركة  تستأجرها  التي  العقارات  ومالك 
تشغلها  التي  الترفيه  ومواقع  بالفنادق  الخاصة  العقارات 

الشركة

مخاطر أسعار العموالت البنكية
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب 
العموالت  للتغيرات في أسعار  نتيجة  أداة مالية ما  قيمة 
تذبذب  لمخاطر  المجموعة  تخضع  السوق.  في  السائدة 
تدير  المرتبطة بعمولة،  العموالت بشأن متطلباتها  أسعار 
الشركة تعرضها لمخاطر أسعار العموالت وذلك من خالل 
بعمولة  المرتبطة  القروض  مستويات  على  المحافظة 
مستويات  ومراقبة  مالئمة  .مستويات  ضمن  عائمة 

بانتظام العمولة 

مخاطر االئتمان
الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  االئتمان  مخاطر  تمثل 
بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر لخسارة مالية. 
بها  الخاصة  االئتمان  مخاطر  من  بالحد  المجموعة  تقوم 
والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل، 

القائمة المدينة  الذمم  ومراقبة 

مخاطر العمالت  ) الصرف األجنبي (
قيمة  تذبذب  عن  الناتجة  المخاطر  العمالت  مخاطر  تمثل 
الصرف  أسعار  في  التغيرات  بسبب  المالية  األدوات 
الصرف  أسعار  في  للتقلبات  المجموعة  تخضع  األجنبي. 
المجموعة  تتعامل  العادية.  أعمالها  دورة  خالل  األجنبي 
والدوالر  اإلماراتي  الدرهم  وخاصة  األجنبية  بالعمالت 
األمريكي واليورو. ال تخضع المجموعة ألي مخاطر عمالت 
مقابل  مثبت  السعودي  الريال  أن سعر صرف  حيث  هامة 
الدوالر األمريكي، وأن األرصدة بالعمالت األخرى ال تمثل 

هامة عمالت  مخاطر 

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة 
باألدوات  المتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  األموال  توفير  في 
بيع  على  المقدرة  السيولة عن عدم  تنتج مخاطر  المالية. 
تقوم  العادلة.  قيمة  يقارب  وبمبلغ  بسرعة  ما  مالي  أصل 
من  بالتأكد  وذلك  السيولة  مخاطر  من  بالحد  المجموعة 

الالزمة. البنكية  التسهيالت  توفر 

مخاطر األداء االقتصادي للمملكة
تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد 
بما  االقتصادية  القطاعات  بقية  على  وبالتالي  المملكة، 
فيها قطاعي الضيافة والترفيه الذين تعمل فيهما الشركة، 

حيث سيؤثر ذلك على أداء الشركة، حيث ان الناتج المحلي 
اإلجمالي للمملكة مرتبطا بنتائج قطاع النفط بشكل كبير، 
وبالتالي فان الهبوط الحاد في اسعار النفط قد يؤثر سلبا 

على توقعات الشركة ونتائج عملياتها.

مخاطر األحداث السياسية
أو  المجاورة  الدول  في  السياسي  االستقرار  عدم  إن 
وبالتالي  المملكة  اقتصاد  على  سلبي  تأثير  له  المنطقة 
على  سلبا  ذلك  سيؤثر  حيث  وعملياتها.  الشركة  عمالء 
المشغلين  رغبة  على  أو  للمملكة  القادمين  الزوار  أعداد 
على  يؤثر  وبالتالي  المنطقة،  في  التواجد  على  العالميين 

عملياتها. ونتائج  وتوقعاتها  الشركة  أعمال 

تاثيــر جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19( علــى نتائــج اعمــال 
المجموعــة

العالميــة  الصحــة  منظمــة  اعلنــت  2020م،  مــارس  فــي 
كورونــا )كوفيــد- 19( وبــاءا عالميــا. والحتــواء انتشــار فيــروس 
كورونــا المســتجد )COVID-19(، قامــت حكومتنــا الرشــيدة 
خــالل عــام 2020م باصــدار عــدة قــرارات وتطبيــق عــدد مــن 
االجــراءات االحترازيــة لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن، وكان 
والزيــارة  العمــرة  لتأشــيرات  المؤقــت  اإليقــاف  مــن ضمنهــا 
واغــالق  والداخليــة  الدوليــة  الرحــالت  إيقــاف  إلــى  إضافــة 
المــوالت  داخــل  الترفيــه  مراكــز  و  التجاريــة  المجمعــات 
وخارجهــا و النــوادي الصحيــة وتعليــق المناســبات و االفــراح 
مــع  وتماشــيا  المطاعــم.  انشــطة  تقليــص  و  الفعاليــات  و 
وماصاحبهــا  الجائحــة  تداعيــات  ولمواجهــة  القــرارات  هــذه 
عــام،  بشــكل  وااليــرادات  الطلــب  علــى  حــاد  انخفــاض  مــن 
فقــد قامــت المجموعــة ولفتــرة زمنيــة مــن العــام باغــالق 
عــدد  باغــالق  قامــت  كمــا  الترفيهيــة،  مواقعهــا  جميــع 
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تقليــل  اجــل  مــن  مؤقــت  بشــكل  والفنــادق  المطاعــم  مــن 
وبذلــك  النقديــة.  التدفقــات  علــى  والمحافظــة  المصاريــف 
الجائحــة  هــذه  بتداعيــات  المجموعــة  اعمــال  نتائــج  تاثــرت 
ســلبا وبشــكل جوهــري خــالل عــام 2020م. ومــن المتوقــع 
ان يمتــد هــذا االثــر الســلبي علــى نتائــج المجموعــة، خصوصــا 
جائحــة  تداعيــات  اســتمرار  حــال  فــي  القصيــر،  المــدى  علــى 
مماثلــة  صحيــة  لجوائــح  التعــرض  أو  أطــول  لفتــرة  كورونــا 

أخــرى ال قــدر اللــه

األمن اإللكتروني
ويمكن  اإللكترونية،  للهجمات  عرضة  الشركة  تكون  قد 
للتحايل  بين بسيطة وممارسات  الهجمات  تتراوح هذه  أن 
إلى هجمات أكثر تعقيدا. ويمكن لهذه الهجمات أن تهدد 
بيانات ومعلومات عمالئنا وشركائنا التجاريين، والتي يعتبر 
أضرار  عن  هذا  يسفر  أن  ويمكن  وحساس  سري  بعضها 
مادية، وتشويه للسمعة، وغيرها من العواقب التي يمكن 
أن يكون لها تأثير سلبي على وضع الشركة المالي ونتائج 

العمليات.

مخاطر انتهاء او عدم تجديد تراخيص وتصاريح الشركة
الالزمة  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول  الشركة  على 
الفندقي  القطاع  في  بأنشطتها  يتعلق  فيما  وتجديدها 
الحصول  على  الشركة  وتسعى  والمطاعم.  والترفيهي 
على هذ التصاريح والتراخيص وتجديدها، وفي حال لم يتم 
تجديد رخصة ما أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة 

ألعمالها، قد ينتج عن ذلك تعطل بعض عمليات الشركة 
أي من ذلك سلبا على  يؤثر  إضافية، وقد  تكاليف  وتكبد 

عملياتها. ونتائج  المالي  ووضعها  الشركة  أعمال 

مخاطر المنافسة
الضيافة  خدمات  مقدمي  من  منافسة  الشركة  تواجه 
والترفيه سواء على مستوى محلي أو إقليمي، وقد يكون 
لبعضها موارد مالية وتشغيلية ضخمة تدعهما. وقد تؤدي 
المنافسة إلى تخفيض في األسعار وتقليص هامش الربح 
وهو األمر الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أعمال 

المالي ونتائج عملياتها. الشركة وتوقعاتها ووضعها 
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مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونا )كوفيد- 19(:
المســتجد  كورونــا  فیــروس  تفشــي   2020 عــام  شــهد 
ملحــوظ  خلــل  فــي  تداعياتــه  وتســببت   )19 )كوفیــد- 
وطلــب  اإلمــدادات،  سالســل  فــي  العالــم  مســتوى  علــى 
فــي  الســفر  وتوقــف  واضطرابــات  والمنتجــات،  الخدمــات 
ــه ركــودا او انكماشــا حــادا  ــد مــن البلــدان ممــا نتــج عن العدي
ــة  فــي االقتصــاد العالمــي. كذلــك، شــهدت المملكــة العربي
الســعودية تراجعــا فــي النمــو االقتصــادي بســبب تداعيــات 
هــذه الجائحــة، حيــث اتخــذت الحكومــة العديــد من االجراءات 
والتدابيــر االحترازيــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس وادت هــذه 
فــي  االنشــطة  مــن  عــدد  تجميــد  او  وقــف  الــى  التدابيــر 
الشــركة  باعمــال  مباشــرة  مرتبطــة  رئيســية  عــدة قطاعــات 
مثــل قطاعــي الترفيــه والســياحة، حيــث تــم تعليــق الرحــالت 
التجاريــة  للمجمعــات  مؤقــت  واغــالق  والداخليــة،  دوليــة 
ومراكــز الترفيــه داخــل المــوالت وخارجهــا والنــوادي الصحيــة 
وتعليــق المناســبات واالفــراح و الفعاليــات وتقليــص انشــطة 
المطاعــم وتعليــق مناســك العمــرة لعــدة شــهور خــالل عــام 
علــى  مســبوق  الغيــر  الســلبي  االثــر  لــه  كان  ممــا  2020م، 
نتائــج اعمــال المجموعــة. باالضافــة لذلــك، شــكلت جائحــة 
ــا  تحديــات كبيــرة وغيرمعهــودة للمجموعــة. فيــروس كورون

وقدمــت حكومــة المملكــة للقطاعــات المتاثــرة مــن الجائحــة 
لمســاعدتها  التحفيزيــة  واالجــراءات  المبــادرات  مــن  حزمــة 
المجموعــة  منهــا  اســتفادت  والتــي  االزمــة  تخطــي  علــى 
للتقليــل مــن اثــر هــذه الجائجة.باالضافــة الــى ذلــك، قامــت 
والتــي  االزمــة  لمواجهــة  اداريــة  لجنــة  بتكويــن  المجموعــة 
لضمــان  القــرارات  واتخــاذ  االعمــال  متابعــة  كانــت مهمتهــا 
اســتمرارية اعمــال المجموعــة والتوجيــه بااللتــزام باالجــراءات 
المختصــة.  الجهــات  فرضتهــا  التــي  االحترازيــة  والتدابيــر 
االجــراءات وحرصــا  هــذه  بتطبيــق  المجموعــة  مــن  والتزامــا 
علــى الصحــة والســالمة العامــة، واســتمرارية اعمــال الشــركة 

الشــركة  قامــت  ادارة  نجحــت  فقــد  النقديــة،  والتدفقــات 
بتطبيــق العديــد مــن المبــادرات مــن اهمهــا:

قطــاع الترفيه:
خــالل  الحكومــة  قــرارات  مــع  تماشــيًا  النشــاط  تعليــق   .1
الفايــروس. انشــار  لمنــع  احتــرازي  كإجــراء  المطلوبــة  الفتــرة 
مــن   %  50 باســتخدام  األلعــاب  داخــل  التباعــد  تطبيــق   .2

فقــط. االســتعايبية  الطاقــة 
3. إيقــاف التعامــل النقــدي والدفــع عبــر مختلــف القنــوات 

اإللكترونيــة.
4. التعقيــم بشــكل دوري للمواقــع وتعقيــم األلعــاب بعــد 
كل تشــغيل حرصــًا علــى ســالمة العمــالء وطاقــم التشــغيل.
االنتظــار  صفــوف  فــي  الداخليــة  اإلرشــادات  تطبيــق   .5
تطبيــق  لضمــان  الترفيــه  ومناطــق  األلعــاب  ومقاعــد 

. ت لتعليمــا ا
مــن  بهــا  الموصــى  التشــغيل  وتعليمــات  دليــل  تطبيــق   .6

الصحــة. ووزارة  الترفيــه  هيئــة 

قطــاع الفنادق:
صــاالت  فــي  والمشــروبات  االطعمــة  تقديــم  إيقــاف   .1

الغــرف. بخدمــة  واالكتفــاء  المطاعــم 

مــع  تماشــيًا  واالحتفــاالت  االجتماعــات  انشــطة  تعليــق   .2
الحكومــة قــرارات 

3. إيقــاف التعامــل النقــدي والدفــع عبــر مختلــف القنــوات 
اإلكترونيــة

4. التعقيــم الــدوري للغــرف وجميــع مرافــق الفنــادق حرصــا 

علــى ســالمة العمــالء وفــرق التشــغيل

مــن  بهــا  الموصــى  التشــغيل  وتعليمــات  دليــل  تطبيــق   .5
الصحــة. ووزارة  الســياحة  هيئــة 

6. تطبيــق التباعــد فــي مخلــف مناطــق اإلنتظــار وصــاالت 
الفنــادق ومجالــس 

الموارد البشــرية:
1. تخفيــض العــبء المالــي وذلــك بتحويــل النســبة المعتمــدة 

مــن الموظفيــن الســعوديين إلــى نظــام ســاند. 

2. مشــاركة الموظفيــن فــي اتخــاذ القــرارات فــي مواجهــة 
المنظمــة لذلــك. التعليمــات  أزمــة كورونــا حســب 

3. تفعيــل العمــل عــن بعــد للموظفيــن خــالل فتــرة الجائحــة، 
وتنظيــم عودتهــم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر حســب اإلجــراءات 

المعتمــدة مــن الجهــات المختصــة .

4. حمــالت توعويــة للموظفيــن التبــاع اإلجــراءات االحترازيــة

5. توعيــة الموظفيــن وحثهــم علــى الحصــول علــى اللقاحــات 
المعتمــدة حســب مــا األولويــة واإلمكانيــة.

6. إقامــة دورات وورش عمــل افتراضيــة توعويــة للموظفيــن 
التبــاع اإلجــراءات االحترازيــة ورفــع الكفــاءة والمعنويــات و 

باســتضافة متخصصيــن فــي مجــاالت ذات عالقــة.

التكاليــف  وتخفيــض  اإللكترونيــة  العمــل  بيئــة  تفعيــل   .7
والتنقــالت بالســفر  المتعلقــة  وخصوصــًا  المالــي  واألعبــاء 
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الغرامات 11
ــة  ــل هيئ ــى الشــركة مــن قب ــة او مخالفــة مفروضــة عل ــة عقوب ــى الشــركة والتتضمــن هــذه الغرامــات اي ــة فــي المملكــة عل ــان بالغرامــات الصــادرة مــن الجهــات الحكومي ــي بي فيمــا يل

الســوق الماليــة. 

االثر الماليسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبة

منخفضتم تفادى الموقف وتعيين سعوديين فقط بالقسم مع مراقبة االدارةوزارة العملوجود موظف اجنبى للعمل فى قسم شؤون الموظفينمالية 

منخفضتم اخذ االجراءات الالزمة مع التشديد على ادارة االغذية والمشروباتأمانة المنطقة الشرقيةمالحظات داخل المطبخ والشهادات الصحية للعاملين بهمالية 

منخفضتم اخذ االجراءات الالزمة مع التشديد على ادارة االغذية والمشروباتأمانة المنطقة الشرقيةمالحظات داخل المطبخ والشهادات الصحية للعاملين بهمالية 

وزارة العملوجود موظفه اجنبى للعمل فى قسم االستقبالمالية 
تم تفادى الموقف وفصل الموظفة  وتعيين سعوديين فقط بالقسم مع مراقبة 

االدارة
منخفض

منخفضتم اخذ االجراءات مع الموظف والتنبيه عليه باتباع التعليمات دون اى تراخىأمانة المنطقة الشرقيةعمل حفلة بدون ترخيصمالية 

منخفضتم حل المشكلة من قبل االدارة الهندسيةالمديرية العا مة للدفاع ا لمدنيمالحظات على انظمة الحريق والدخول والخروج من الفندقمالية 

منخفضتم اذاله الغرفة بمخلفاتهاأمانة منطقة الرياضوجود غرفة مخلفات بجوار مطبخ الفندقمالية 

منخفضتم عمل الالزم مع الموظف مع التنبيه على مدير ادارتهأمانة منطقة الرياضموظف المطبخ غير متبع لتعليمات االمن والسالمه والنظافةمالية 

منخفضتم تفادى الموقف  وتعيين سعوديين فقط بالقسم مع مراقبة االدارةوزارة العملوجود موظف اجنبى للعمل فى قسم االستقبالمالية 

مالية 
لم يتم تزويد المؤسسة بمستندات االستقاله ومستندات 

الدفع

المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

لم يتم اخطارنا بالمشكلة ولكن تم االخذ فى االعتبار بعدم تكرار الموقف وتفادى 

المخالفات المستقبلية
منخفض

مالية 
عدم وجود موظف سعودى فى المطعم مع وجود موظف 

اجنبى باالستقبال
منخفضتم تفادى الموقف وتعيين سعوديين فقط بالقسم مع مراقبة االدارةوزارة العمل

منخفضتم التعميم على كل موظفى المطبخ بالتزام االجراتأمانة منطقة الرياضمشكله فى بالعات المطبخمالية 



44

وزارة العملدعوى قضائية علي األحمري وريان كمالمالية 
تم سداد المبلغ مع التشديد على ادارة شؤون الموظفين باتباع اللوائح الخاصة 

بمكتب العمل
منخفض

وزارة العملدعوى قضائية علي األحمري وريان كمالمالية 
تم سداد المبلغ مع التشديد على ادارة شؤون الموظفين باتباع اللوائح الخاصة 

بمكتب العمل
منخفض

منخفضتم مراجعة الموقف مع شؤون الموظفين و حل المشكلة بالتعيين والنقلوزارة العملعدم اتباع نظام السعودة بالشكل المطلوب داخل الفندقمالية 

دعوى قضائية علي األحمري وريان كمالمالية 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

تم اصدار حكم من التامينات فى الصالح الموظف الذى تم فصله من قبل الفندق 

بالماده 53
منخفض

منخفضتم مراجعة الموقف مع شؤون الموظفين و حل المشكلة بالتعيين والنقلوزارة العملعدم اتباع نظام السعودة بالشكل المطلوبمالية 

مالية 

تشغيل العمال ليس لديهم شهادة صحية - تدني نظافة اماكن 

التحضير و الطبخ و التقديم و عدم االلتزام بازالة االوساخ و 

النفايات و تراكم االبخرة و الغبار

منخفضالتنبية علي الموظفين بضرورة االلتزامأمانة منطقة الرياض

مالية 
تشغيل العاملين ليس لديهم شهادات صحية او لديهم شهادات 

صحية منتية . تداول المشروبات الغذائية بطريقة غير صحية
منخفضالتنبية علي الموظفين بضرورة االلتزامأمانة منطقة الرياض

مالية 
عدم تغطية فتحات الصرف تغطية محكمة.  تشغيل العاملين 

ليس لديهم شهادات صحية او لديهم شهادات صحية منتية
منخفضالتنبية علي الموظفين بضرورة االلتزامأمانة منطقة الرياض

منخفضتم معالجة الموضوع ونقل الموظفين الى الفندقوزارة العملعمل موظفين في المالهي وهم على كفالة فندق هوليداى ان مالية 

مالية 
عدم االلتزام بقرارات وتعليمات الوزارة بالنسبة للظروف 

االستثنائية 
منخفضتم التوجيه بمعالجة المخالفة على الفوروزارة العمل

منخفضتم التنبيه على جميع المواقع بتعليق الشهادة في مكان واضحالهيىة العامة للزكاة والدخلعدم وضع شهادة القيمة المضافة خلف الكاشيرمالية 

مالية 
التعاقد مع شركة حراسات امنية بدون وجود ترخيص للشركة 

االمنية
منخفضتم فسخ العقد مع الشركة وزارة الداخلية

منخفضتم معالجة المالحظة فورا وزارة العملعدم االلتزام بقواعد السالمة والحماية والصحة المهنيةمالية 

منخفضتم تجديد الرخصة امانة المنطقة الشرقيةعدم تجديد رخصة المحل بيزو الظهرانمالية 

منخفضتم عمل الرخصةالمديرية العامة للدفاع المدنيفتح مستودع جديد في الدمام بدون رخصة الدفاع المدنيمالية 
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منخفضتم التوجيه بمعالجة المخالفة على الفوروزارة العملعدم االلتزام بالزي الموحد للمشغالت في الموقعمالية 

مالية 
مخالفة اجراءات الصحة من قبل موظفين  محل شوغر موو 

الرياض 
منخفضتم التوجيه بمعالجة المخالفة على الفورامانة منطقة الرياض

منخفضتم التوجيه بمعالجة المخالفة على الفورالمديرية العامة للدفاع المدنيانتهاء ترخيص الدفاع المدني في موقع عزيز مول جدةمالية 

منخفضتم التوجيه بمعالجة المخالفة على الفورأمانة المنطقة الشرقيةعدم وجود شهادات صحية مالية 



46

النتائج المالية للشركة للعام 2020م 12
الخمســة  األعــوام  خــالل  الماليــة  المؤشــرات  أبــرز 

- 2020م(:  الــى  )2016م  األخيــرة 

حققــت الشــركة اجمالــي ايــرادات بلغــت حوالــي 613.11 
مليــون ريــال فــي عــام 2020م مقارنــة بمبلــغ 1,173.53 
مليــون ريــال فــي عــام 2016م، بانخفــاض قــدره 560.42 
الشــركة  حققــت  كمــا   .47.76% وبنســبة  ريــال  مليــون 
عــام  فــي  ريــال  مليــون   12.13 حوالــي  بلــغ  ربــح  إجمالــي 
عــام  فــي  ريــال  مليــون   374.16 بمبلــغ  مقارنــة  2020م 
ريــال  مليــون   362.03 قــدره  بانخفــاض  أي  2016م، 

.96.76% وبنســبة 

هــذا وقــد حققــت الشــركة صافــي خســائر بلغــت حوالــي 
2020م مقارنــة بصافــي  200.16 مليــون ريــال فــي عــام 
2016م، أي  ريــال فــي عــام  126.31 مليــون  ربــح بمبلــغ 

ريــال. 326.47 مليــون  قــدره  بانخفــاض 

2020م  لعــام  الماليــة  المؤشــرات  أبــرز  يلــي  وفيمــا 
- 2019م:  بعــام  مقارنــة 

 613.11 الحاليــة  الفتــرة  خــال  اإليــرادات  إجمالــي  بلــغ 
للفتــرة  ريــال  مليــون   1110.02 مقابــل  ريــال،  مليــون 

.44.8% قــدره  بإنخفــاض  الســابق،  العــام  مــن  المماثلــة 

مليــون   12.13 الحاليــة  الفتــرة  خــال  الربــح  إجمالــي  بلــغ 
272.08 مليــون ريــال للفتــرة المماثلــة مــن  ريــال، مقابــل 

.95.5% قــدره  بإنخفــاض  الســابق،  العــام 

ــة 187.64  ــرة الحالي بلغــت الخســارة التشــغيلية خــال الفت
ريــال  مليــون   8.39 تشــغيلي  ربــح  مقابــل  ريــال،  مليــون 

الســابق. العــام  مــن  المماثلــة  للفتــرة 

بلغــت صافــي الخســارة بعــد الــزكاة والضريبــة خــال الفتــرة 
مليــون   142.99 مقابــل  ريــال،  مليــون   200.16 الحاليــة 
ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق، بإرتفــاع قــدرة 

 .40.0%

الحاليــة  الفتــرة  خــال  الشــاملة  الخســارة  اجمالــي  بلغــت 
192.39 مليــون ريــال، مقابــل 142.52 مليــون ريــال للفتــرة 

المماثلــة مــن العــام الســابق، بإرتفــاع قــدرة 35.0%. 

ريــال،   3.64 الحاليــة  الفتــرة  الســهم خــال  بلغــت خســارة 
الســابق. العــام  المماثلــة مــن  للفتــرة  ريــال   2.60 مقابــل 

بلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين )ال توجــد حقــوق أقليــة( 
مقابــل  ريــال،  مليــون   247.42 الحاليــة  الفتــرة  خــال 
439.81 مليــون ريــال مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام 

 .43.7% قــدره  بإنخفــاض  وذلــك  الســابق 

العــام  خــالل  الخســائر  صافــي  ارتفــاع  ســبب  يعــود 
يلــي: مــا  الــى  الســابق  العــام  مــع  مقارنــة  الحالــي 

1-  انخفــاض اإليــرادات بمبلــغ 496.9 مليــون ريــال وذلــك 
بشــكل رئيســي بســبب:

تأثــر إيــرادات الشــركة ســلبًا خــالل العــام الحالــي بســبب جائحــة 
االحترازيــة  باإلجــراءات  وكذلــك  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
فــي  المختصــة  الجهــات  مــن  المتخــذة  الوقائيــة  والتدابيــر 
مــن  والحــد  عليــه  للســيطرة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

انتشــاره. مخاطــر 

المشــاريع  أربــاح  الشــركة فــي صافــي  انخفــاض حصــة   -2
المشــتركة بمبلــغ 20.0 مليــون ريــال وذلــك بشــكل رئيســي 
فيــروس  بجائحــة  المشــتركة  المشــاريع  تلــك  تأثــر  بســبب 

المســتجد. كورونــا 
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3- خــال العــام الحالــي تــم تســجيل مخصــص االنخفــاض 
مليــون   28.3 بمبلــغ  والمعــدات  الممتلــكات  قيمــة  فــي 
ريــال وذلــك بنــاًء علــى اختبــار انخفــاض القيمــة الــذي أجرتــه 

الشــركة طبقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

4- وقــد قابــل ذلــك انخفــاض فــي اجمالــي المصروفــات 
علــى  الماليــة  واالعبــاء  التمويــل  وتكاليــف  التشــغيلية 
مليــون   367.8 مبلــغ  بإجمالــي  االيجــار  عقــود  التزامــات 

ريــال.
5- انخفضــت المصروفــات األخــرى بمبلــغ 119.0 مليــون 

ــك بشــكل رئيســي بســبب: ــال وذل ري
أ- تســجيل أربــاح غيــر متكــررة خــالل العــام الحالــي بمبلــغ 76.9 
مليــون ريــال مــن تعديــل عقــود إيجــار وذلــك وفقــا لمتطلبــات 
نتجــت عــن  16 والتــي  رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار 
التغيــر فــي أســاس احتســاب القيمــة االيجاريــة لجميــع الفنــادق 
المســتأجرة مــن المســاهم الرئيســي لتصبــح نســبة مــن االيــراد 

بــدًال مــن مبلــغ ايجــار ثابــت.

الناتجــة عــن اســتبعاد ممتلــكات  ب- انخفــاض فــي الخســائر 
ريــال. 27.1 مليــون  ومعــدات بمبلــغ 

بمبلــغ  الــزكاة  تــم عكــس مخصــص  الحالــي  العــام  خــالل   -6
1.2 مليــون ريــال، وكانــت الشــركة قــد اســتلمت خــالل الفتــرة 
2012 ممــا نتــج عنــه انخفــاض  الحاليــة الربــط النهائــي لعــام 

للــزكاة. المحتســب  المخصــص  فــي 

مقارنــة  2020م  لعــام  الماليــة  المؤشــرات  أبــرز  يلــي  وفيمــا 
- 2019م:  بعــام 

الماليــة  القوائــم  حــول   )2( اإليضــاح  إلــى  االنتبــاه  نلفــت 
الموحــدة، والــذي يشــير إلــى أن الخســائر المتراكمــة للمجموعــة 
 31 فــي  كمــا  ســعودي  ريــال  مليــون   302.33 بلغــت  قــد 
2020، وتجــاوزت بذلــك نصــف رأس مــال الشــركة.  ديســمبر 
كمــا تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للمجموعــة موجوداتهــا 
العامــل  المــال  رأس  فــي  عجــز  ذلــك  عــن  ونتــج  المتداولــة، 
بمبلــغ 577.82 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020. تشــير هــذه الظــروف إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري 
قــد يثيــر شــكوكًا كبيــرة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار 
فــي العمــل كمنشــأة مســتمرة. وكمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح 
علــى  المجموعــة  لمقــدرة  تقييــم  بإجــراء  اإلدارة  قامــت   ،)2(
االســتمرار فــي العمــل وفًقــا لمبــدأ االســتمرارية، وبنــاًء علــى 
ذلــك، تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس 
مبــدأ االســتمرارية. لــم يتــم تعديــل رأينــا بخصــوص هــذا األمــر.
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مقارنــة نتائــج األعمال للشــركة: -  12.1

2016م2017م2018م2019م 2020مالبيان / 000

1,150,9461,124,0891,173,529 1,110,019 613,108االيرادات

923,420855,566799,367 837,939 600,980تكاليف اإليرادات

227,526268,523374,162 272,080 12,128مجمل الربح

8,687126,306)76,048( )142,989()200,156(صافي الربح

2016 2017 2018 2019 2020

االيراداتتكاليف االيراداتمجمل الربحصافي الربح
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مقارنــة األصــول والخصوم للشــركة: -  12.1

2016م2017م2018م2019م 2020مالبيان / 000

346,805364,250381,619 273,807 241,259إجمالي األصول المتداولة

1,406,2501,433,0541,230,221 2,830,946 1,960,315األصول غير المتداولة

1,753,0551,797,3041,611,840 3,104,753 2,201,574إجمالي األصول

598,472517,170373,058 782,938 819,083إجمالي الخصوم المتداولة

572,251610,525540,395 1,882,002 1,135,067إجمالي الخصوم غير المتداولة 

1,170,7231,127,695913,453 2,664,940 1,954,150إجمالي الخصوم

582,332669,609698,387 439,813 247,424إجمالي حقوق المساهمين

1,753,0551,797,3041,611,840 3,104,753 2,201,574إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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تحليــل جغرافــي إلجمالــي إيرادات الشــركة وشــركاتها التابعة: -  12.3

اوال: التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة )بــدون شــركاتها التابعــة( فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وذلك علــى النحو التالي: -

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالسنة

2020
االيرادات

المجموعالمنطقة الشرقيةالمنطقة الغربيةالمنطقة الوسطيإجمالي اإليرادات/000

601,603209,502215,103176,998601,603

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقـية

المنطقة الغــــــربية

35%

36%

29%
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إجمالــي التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة، وذلك علــى النحو التالي: -

اوال: التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة، وذلــك علــى النحو التالي: -

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركةالسنة

2020
االيرادات

المجموعجمهورية مصر العربيةاإلمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةإجمالي اإليرادات/000

613,108602,7499,0291,330613,108

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحــــدة

جمهورية مصر العـــــــــــــربية

.22%

98.31%

1.47%
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ايضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائج الســنة الســابقة للشــركة علــى النحو التالي: -

توزيعــات االربــاح للعام 2020م: -  12.5

لــم تقــم الشــركة بعمليــة توزيــع اي اربــاح للعــام المالي 2020م

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(2019م2020مالبيان / 000

%44.8-)496,911(613,1081,110,019المبيعات / اإليرادات

%28.3-236,959)837,939()600,980(تكلفة المبيعات / اإليرادات

%95.5-)259,952(12,128272,080مجمل الربح

إيرادات/ مصروفات تشغيلية – 
%420.5-98,999)23,542(75,457أخرى

%2336.2-)196,034(8,391)187,643(الربح )الخسارة( التشغيلي
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القروض :  12.6

#
 اسم الجهة المانحة

للقرض/التسهيالت

 مبلغ اصل القرض/

التسهيالت 
 مدة القرض 

الرصيد المستخدم 

من القرض/

التسهيالت 

المبلغ المتبقي من 

القرض/ التسهيالت 

المبالغ المدفوعة 

سدادًا  للقرض/

التسهيالت

 خالل السنة 

المدينونية اإلجمالية 

للشركة

وشركاتها التابعة 

مالحظات 

37543615,189515,625البنك العربي الوطني1

2
البنك السعودي 

البريطاني
6,27552374,570575,093

3
البنك السعودي 

البريطاني
0014,387414,387

09,428203,5725213,000بنك الخليج الدولي4

031,02968,9714100,000بنك الجزيره5

6
البنك السعودي 

لالستثمار
05,753103,0475108,800

7
البنك السعودي 

لالستثمار
0038,400738,400

7,763067,484667,484بنك الراجحي8

0098,692898,692بنك الراجحي9

0028,678528,678بنك البالد10

حصلــت الشــركة علــى عــدة قــروض لتمويــل مشــاريع مختلفــة حيــث يوضــح الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة بقــروض الشــركة وحركتهــا خال عام 2020م.

المبالــغ المذكــوره باالالف
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رســم بياني لإليرادات بحســب  12.7
أنشــطة الشركة: -

12.8  رســم بيانــي للتوزيــع الجغرافي
إليرادات الشــركة: -

الشرقية  - المملكةالوسطى - المملكةالضيافة

االمارات العربية المتحدةالغربية - المملكـــــة

جمهورية مصر العربية

الترفيه

أخرى

64%

30%
34.17%

35.27%

28.87%

1.47% .22% 6%
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12.9 المدفوعــات النظاميــة : -

12.10 تطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة للتقاريــر الماليــة: -

المسددالبيان
المستحق حتي نهاية الفترة 
المالية السنوية ولم يسدد

بيان األسبابوصف موجز لها

مدفوعات لهيئة الزكاة والدخلزكاة ضريبة الدخل 3804840الزكاة

ضريبة تفرض على الحواالت الخارجية ضريبة االستقطاع الشهري2270554270373ضريبة االستقطاع الشهرية

29,009,2433,866,813ضريبة القيمة المضافة
 ضريبة القيمة المضافة 5% 

أو 15%
ضريبة تفرض على عمليات البيع والشراء 

رسوم على رواتب الموظفينالتامينات االجتماعية9139763675771المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

رسوم سنويةرسوم تجديدات االقامات 12960830تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم سنوية رسوم مكتب العمل السنوية148845850رسوم مكتب العمل

2020م هــي قوائــم ماليــة موحــدة للمجموعــة تعــد وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي  31 ديســمبر  إن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة تتبــع معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS( وذلــك منــذ بدايــة عــام 2017م حســب اعتمــاد الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي اختــاف عــن المعاييــر المحاســبية المعتمــدة.

ــر الدوليــة  ــر المحاســبية المتعــارف عليهــا الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن إلــى المعايي ــر الناتــج عــن التحــول مــن المعايي وقــد قامــت المجموعــة بتقويــم األث
للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وإجــراء التســويات الازمــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي 1 ينايــر 2016م و31 ديســمبر 2016م.
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فيما يلي بيان يوضح أسماء المساهمين في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية كما في 31 ديسمبر 2020م:

13.1 المساهمين في الشركة:

اسم المساهم
األسهم المملوكة في 

الشركة 1/1/2020م
النسبة

األسهم المملوكة في الشركة 

2020/12/31م
النسبة

%17,325,00031,5%17,325,00031,5شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة1

%6,856,85012,47%6,856,85012,47السيد/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير2

%271,5500,49%271,5500,49السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير3

%281,0500,51%281,0500,51السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير4

%281,0500,51%281,0500,51السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير5

المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية 13
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13.2 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة:

--**1,144,000-**1,144,000السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير1

--**1,144,000-**1,144,000السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير2

--**1,144,000-**1,144,000السيد / سامي عبدالمحسن الحكير3

-----السيد/ أمين إلياس مكرزل4

-----السيد/ عمرو عبدالعزيز الجالل5

--1000-1000السيد / وليد إبراهيم شكري6

--1000-1000السيد / طارق زياد السديري7

-----السيد / فيصل محمد المالك8

--1000-1000السيد / عبدالعزيز صالح الربدي9

*    ال تشمل الملكية أسهم ضمان عضوية أعضاء مجلس اإلدارة المحتجزة لهم.

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

عضوا في المركز الشاغر بمجلس اإلدارة للدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة العتماده
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13.3 مصالح كبار التنفيذين وأقربائهم في أسهم الشركة:

أسماء كبار التنفيذين
األسهم المملوكة في الشركة 

1/1/2020م
األسهم المملوكة في الشركة 

32/12/2021م
نسبة التغير خالل السنة

أسهم مباشرة
أسهم غير 

مباشرة
أسهم مباشرة

أسهم غير 
مباشرة

أسهم مباشرة
أسهم غير 

مباشرة

-*1,144,000-*1,144,000--السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير1

-*1,144,000-*1,144,000--السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير2

281,050-281,050---السيد/ بدر خالد الحكير3

* ملكية غير مباشرة من خال مساهمتهم في شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة.
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14.1.1  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، علما بأنه تم انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ الجمعية التي 
التالي: النحو  الحالي وهم على  انتخابهم، وإليكم أعضاء مجلس اإلدارة  التراكمي في  تاريخ 2021/4/18م وتم استخدام التصويت  تاريخ 2018/4/18م ولمدة ثالث سنوات حتى  انتخبتهم في 

14.1 مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1
السيد/ 

مساعد عبدالمحسن الحكير

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

الحكير القابضة
• عضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة

شركة مساهمة مقفلة
• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن الحكير

واوالده القابضة
• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع

الترفيهية والتجارية
• مدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية

• مدير في مجلس المديرين شركة مينا للتعليم
وتنمية الموارد البشرية

• مدير عام الشركة السعودية التركية ألنظمة وجهات
المباني

• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير عام شركة الجسور السياحة التجارية
• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه

والسياحة  • مدير في مجلس مدراء شركة مصنع بالستيك
الرياض

• مدير في شركة اساطير للترفيه والسياحة
• مدير في مجلس المديرين شركة أساطير الترفيهية
• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

• مدير في شركة مساعد عبدالمحسن الحكير
المحدودة

• مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن الحكير
المحدودة

• مدير في شركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير
المحدودة

العضو المنتدب لشركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

منذ سبتمبر 2006م
• شغل مساعد منصب نائب الرئيس 

للمنطقة الغربية لمؤسسة مجموعة عبد 
المحسن عبد العزيز

الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر
1985م حتى ديسمبر 2001م، وطبيعة 

عملها الترفيه والسياحة
• عضو سابق في اللجنة الوطنية 

للسياحة في مجلس الغرف التجارية 
والصناعية السعودي خالل عامي 1996م 
و1997م، واللجنة السياحية لمدينة جدة 

في العامين نفسهما

بكالوريوس في اآلداب 
من جامعة الملك 

سعود، الرياض
م1985

شارك في العديد من 
الدورات المالية وفي 

مجاالت التسويق 
واإلدارة في قطاعات 

السياحة
والترفيه

لدية خبرة أكثر من 34 عام وذلك في إقامة وإدارة 
وتشغيل المراكز الترفيهية والفندقية والمراكز 

التجارية والنوادي الصحية والمشاريع التعليمية 
والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية وقطاع 
الصناعة في إقامة وتشغيل وإدارة مصانع صناعة 

المواد البالستيكية
شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة الغربية 
لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير 

للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر 1985 م حتى ديسمبر 
2001م، وطبيعة عملها الترفيه والسياحة

عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس 
الغرف التجارية والصناعية السعودي خالل عامي 
1996م و1997م، واللجنة السياحية لمدينة جدة 

في العامين نفسهما

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له 14
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

2
السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

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

الحكير القابضة
• مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه

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

والترفيهية
• مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي

لشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة
• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه

• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم
للمشاريع الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي
اإلماراتي للتجارة العامة

• مدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية
• مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد

البشرية
• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع

األلعاب الترفيهية
• مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه

والسياحة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
• رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

والمعارض
• رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض

• رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه
بمجلس الغرف السعوديةمدير في شركة ماجد

عبدالمحسن الحكير المحدودة
• مدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة

• مدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير
المحدودة

• مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير
المحدودة

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

2006م

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

عين رئيسا تنفيذيا
للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م

• بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة 

الملك
سعود

• شارك في العديد 
من الدورات في 

التسويق والتأمين 
واإلدارة في

قطاعات األلعاب 
والترفيه

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

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

وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة

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

منذ 1986م وحتي 2006م

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

للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة
الفندقية

• مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض
للمعارض والمؤتمرات

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

• رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

• عضو مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير
للسياحة والتنمية

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

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

• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة
والفعاليات – مجلس الغرف

• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

3
السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير

• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة
والتنمية

• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة
مساهمة مقفلة

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

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

السياحي والفندقي
• مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

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

الترفيهية

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

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

م2003
• وعضوية مجلس إدارة الشركة التونسية 

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

• نائب رئيس لجنة السياحية في الغرفة 
التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية 

منذ عام 2000م
وحتى عام 2003م

• الرئيس التنفيذي لشركة
مجموعة الحكير للسياحة والتنمية

م2017/12/31 حتى

• بكالوريوس في 
العلوم

اإلدارية من جامعة 
الملك
سعود

• شارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية 
حول السياحة والترفيه 

وكذلك المعارض 
الخاصة بالفنادق

والمطاعم

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

والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع 
التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية 

وخدمات
التموين وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات 

في صاالت المطارات والخدمات والرحالت
الجوية

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

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

م2003
• عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة 

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

• مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب
الترفيهية

• مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب
الترفيهية – رأس الخيمة

• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه
والسياحة

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

• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
وأوالده القابضة

• مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير
المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية
العقارية المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة
الفندقية

4
السيد/ 

طارق زياد السديري

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى
لالستثمار

• عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير
للسياحة والتنمية

• عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي لالستثمار
القابضة

• عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت

• نائب الرئيس في شركة أموال
الخليج مدير في شركة ماكينزي آند

• كومكباني
• مستشار في شركة ليكسيكون

• ماجستير – جامعة 
هارفارد

• بكالوريوس - جامعة
وليامز

• نائب الرئيس لشركة أموال الخليج
منذ عام 2008م وحتى تاريخ 2010م
• مدير شركة ماكينزي آند كومكباني

منذ عام 2005م وحتى 2008م
• مستشار لشركة ليكسيكون منذ

عام 1999م وحتى 2003م

5
السيد/ 

فيصل محمد المالك

• عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن
الحكير للسياحة والتنمية

• الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير القابضة 
• عضو مجلس إدارة صندوقاالستثمارات العقارية

• مديرا رئيسيا للعالقات في الشؤون 
المصرفية لدي البنك األهلي التجاري 

لمدة عامين
• مستشارا ماليا لصندوق التنمية 

الصناعية السعودي في الرياض لمدة 
خمس سنوات

• بكالوريوس في 
الهندسة

الصناعية من جامعة 
الملك
سعود

• يتمتع بأكثر من 15 سنة من
الخبرة في مجال اإلدارة

• مديرا رئيسيا للعالقات في الشؤون المصرفية 
لدي البنك األهلي التجاري لمدة عامين

• مستشارا ماليا لصندوق التنمية
الصناعية السعودي في الرياض

لمدة خمس سنوات
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6
السيد/ 

وليد إبراهيم شكري

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

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

• عضو مجلس إدارة  ورئيس لجنة المراجعات والمخاطر واالمتثال 
في الشركه السعودية للصناعات

الميكانيكية
• عضو مجلس إدارة مجموعة كانو

• عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة
معادن

• عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء
• عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز جيزان

• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مبكو
• عضو لجنة المراجعة والهيئة العامة للصناعات العسكرية 

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
المراجعة والمخاطر االلتزام في مجموعة 

المتبولي 2013م وحتى
يناير 2018م عضو مجلس إدارة ورئيس 

لجنة
المراجعة وعضو لجنة المكافآت في • 

أوركون العالمية مقرها في
استراليا مارس 2014م – أكتوبر

م2016
• مستشار آلرنست آند يونغ

مارس 2011م – يونيو 2012م
• الشريك الرئيسي بالمملكة برايس

وترهاوس كوبرز الجريد 2008 – مايو
م2010

• عضو إدارة الشرق األوسط برايس
وترهاوس كوبرز دبي 2006م – 2009م

• الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد 
أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 

2006م – 2008م
• شريك – الجريد وشركاه – أحد

أعضاء برايس وترهاوس كوبرز
العالمية وديلويت توش 1999م – 

2006م
• مدير رئيسي – الجريد وشركاه

أحد أعضاء ديلويت توش 1995م – 
1999م

• التخطيط والتنظيم واإلشراف
على خدمات المراجعة المقدمة لـ:

• أرامكو السعودية – على مستوى
العالم

• شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

• تنسيق التدريب المهني لموظفي 
الجريد وشركاه في المملكة ديلويت 

توش توهماتسو / بورتالند
– الواليات المتحدة االمريكية 1993م– 

1995م

الواليات المتحدة 
)CPA( األمريكية 

والمملكة
• محاسب قانوني في

المملكة العربية 
السعودية
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7
السيد/

عبدالعزيز صالح الربدي

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي لالستشارات
المالية

• عضو لجنة االستثمار للشركة السعودية لالستثمار
الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

• عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
• عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة
التدوير

• رئيس وحدة االئتمان لصندوق
التنمية الصناعية السعودي
• مدير عام لشركة الزوردي

لالستثمار الصناعي
• عضو منتدب بالشركة الوطنية

للتنمية الزراعية نادك عضو مجلس إدارة 
شركة الحمادي

لالستثمار والتنمية
• عضو مجلس إدارة شركة تكوين

المتطورة للصناعات
• عضو مجلس إدارة في الشركة

السعودية المتحدة للتأمين
التعاوني والء

• عضو مجلس ادارة الشركة السعودية 
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني 

سالك

• بكالوريوس إدارة 
صناعية من جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن 1985م

خبرة أكثر من 32 عاما في مجاالت اإلدارة والصناعة 
واالستشارات وعضوية مجالس اإلدارة في 

قطاعات اقتصادية مختلفة
• رئيس وحدة االئتمان لصندوق

التنمية الصناعية السعودي لمدة
تسع سنوات

• مدير عام لشركة الزوردي
لمدة 3 سنوات

• مدير عام شركة نادك
لمدة 3 سنوات

• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي
لالستشارات المالية لمدة 17 سنة

8
السيد/ 

أمين إلياس مكرزل

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

• عضو مجلس إدارة أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة
• عضو مجلس السياحة والسفر العالمي

• نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر
األبيض المتوسط

• نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق األوسط
• مدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق

• مدير في شركة جولدن توليب الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

• محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي
SHIC محاضر في ال •
AHIC محاضر في ال •

• مدير قسم الغذائي في فندق
كارلتون الخبر

• مدرب في حقل اإلدارة بفندق
هوليدي إن أبو ظبي

• ترأس مشاريع وعقارات لشركة ايبكو 
في المملكة البريطانية والواليات 

المتحدة األمريكية واإلمارات العربية 
المتحدة

• عضو نادي الفنادق العالمي
• المدير العام في فندق

هوليدي ان مينا
• عضو المجلس االستشاري في

مؤتمر االستثمار العربي

• إدارة فنادق من 
المدرسة

الفندقية ببيروت 
1975م

• دراسات عليا في 
إدارة الفنادق من 

جامعة هوليدي إن 
منفس أمريكا 1984م

• دراسات عليا من 
جامعة

CORNELأمريكا 
م1982 – م1978

دكتوراه دراسات عليا 
من جامعة كندي 

كاليفورنيا
أمريكا 1997م – 

1998م

• خبرة أكثر من 44 عاما في مجاالت
الفنادق والمطاعم

• حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة 
اإلدارة موتورز وتصنيف أعلى 10 فنادق والمرتبة 

الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على 
الميدالية الذهبية إلدارة االستثمار

السياحي
• حصل على جوائز اقتصادية

اجتماعية من األعوام 2012م
وحتى عام 2017م

HORECA محاضر في ال •
فنادق ومطاعم وقهاوي

منذ 25 عام
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9
السيد/

عمرو عبدالعزيز الجالل*

•عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن
الحكير للسياحة والتنمية

• الرئيس التنفيذي لشركة الكتور سليمان الحبيب لالستثمار 
التجاري 

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

• عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار في
الشركة السعودية المصرية لالستثمار الصناعي

• رئيس في إدارة الملكية الخاصة 
والمصرفية االستثمارية في شركة جدوى 

لالستثمار منذ عام 2014م
وحتى اآلن

• رئيس في إدارة المصرفية االستثمارية 
في البنك السعودي فرنسي كابيتال منذ 

عام 2012م
وحتى عام 2014م

• رئيس وحدة اإلدراج لقطاع الصناعة 
والخدمات في هيئة السوق المالية منذ 

عام 2004م وحتى عام 2012م
• مسؤول ائتمان في إدارة الخدمات 
المصرفية للشركات بمجموعة سامبا 

المالية منذ عام 2002م
وحتى عام 2004م

• شهادة بكالوريوس 
إدارة نظم معلومات 

من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

2002م
• ماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة 
رايس الواليات 

المتحدة األمريكية 
2010م

• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية وتمويل 

الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية 
في الشركات

2019/10/23م عضوا في المركز الشاغر بمجلس اإلدارة للدورة  * تم تعيين األستاذ / عمرو عبدالعزيز الجال عضو مجلس اإلدارة ) مستقل ( بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )23( بتاريخ 
الحالية وتــم عــرض هذا التعيين واعتمــاده في اجتماع الجمعية العامة بتــاري 1 يونيــو 2020م.
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14.1.2 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من 
مديريها، وذلك على النحو التالي:

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

مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة 

مدرجة مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

مساعد عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةرئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة في شركة تنمية العقار والسياحة

مساهمة خاصةخارج المملكةعضو مجلس إدارة في الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

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

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

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية

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

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام الشركة السعودية التركية ألنظمة وجهات المباني

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الجسور السياحة التجارية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة

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

مختلطة

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

مساعد عبد المحسن الحكير

داخل المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير في مجلس المديرين شركة 

أساطير الترفيهية

خارج المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير في مجلس المديرين شركة 

الحكير لالستثمار

داخل المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير في شركة مساعد عبدالمحسن 

الحكير المحدودة

داخل المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن 

الحكير المحدودة

داخل المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير في مجلس المديرين شركة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
المحدودة

داخل المملكةذات مسؤولية محدودة
مدير عام شركة أبراج 

الخالدية

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية

مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير 

القابضة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

مدير في مجلس المديرين لشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 

القابضة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةمدير عام الشركة الخليجية للترفيه

مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع الترفيهية 

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

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

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

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين في شركة النقاهة الصحية

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

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

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه والسياحة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة موضي محمد الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة ماجدة عبدالمحسن الحكير المحدودة

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير المحدودة

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

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة الفندقية

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير

مساهمة عامةداخل المملكةشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

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

مدير في مجلس المديرين مجموعة عبدالمحسن الحكير 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالقابضة

مساهمة عامةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةعضو مجلس إدارة شركة التموين االستراتيجي

عضو مجلس إدارة الشركة األوروبية لالستثمار السياحي 
مختلطةخارج المملكةوالفندقي

مساهمة خاصةداخل المملكةمدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز ديجتال الند لأللعاب الترفيهية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب الترفيهية

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

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في مجلس المديرين شركة الحكير لالستثمار

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير

مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة عبدالمحسن 
ذات مسئولية محدودةداخل المملكةالقابضة

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

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير المحدودة

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

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

ذات مسئولية محدودةداخل المملكةمدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة الفندقية

عضو مجلس إدارة شركة 
مساهمة مقفلةخارج المملكةالبتنه

عضو مجلس إدارة الشركة 
مساهمة مقفلةخارج المملكةالتونسية للسياحة

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/ 

طارق زياد السديري

مساهمة مقفلةداخل المملكةالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى لالستثمار

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

عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 
مساهمة مدرجةداخل المملكةوالتنمية

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

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

نائب الرئيس لشركة أموال 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةالخليج

مدير شركة ماكينزي آند 
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةكومكباني

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/ 

فيصل محمد المالك

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

ال يوجدشركة مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/ 

وليد إبراهيم شكري

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

مساهمة مقفلةداخل المملكةعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

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

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةعضو مجلس إدارة مجموعة كانو

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

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

في مجموعة المتبولي
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة

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

داخل المملكةعضو لجنة المراجعة بالهيئه العامه للصناعات العسكريه
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 

المراجعة والمخاطر وعضو 
لجنة المكافآت في أوركون 

العالمية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

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

عضو إدارة الشرق األوسط 
مكتب مراجعةخارج المملكةبرايس وترهاوس كوبرز

الشريك التنفيذي في الجريد 
وشركاه أحد أعضاء برايس 
وترهاوس كوبرز العالمية

مكتب محاسبةداخل المملكة

شريك الجريد وشركاه أحد 
أعضاء برايس وترهاوس كوبرز 

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/ 

عبد العزيز صالح الربدي

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

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

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

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

السعودية المتحدة للتأمين 
التعاوني والء

مساهمة عامةداخل المملكة

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

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/ 

أمين إلياس مكرزل

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
مساهمة عامةداخل المملكةللسياحة والتنمية

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةمدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق

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

مساهمة مقفلةخارج المملكةعضو مجلس إدارة في الجامعة اللبنانية األمريكية بيروت

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

إداراتها الحالية أو من مديريها
داخل/خارج المملكة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة 

غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

أسماء الشركات التي يكون 

عضو مجلس اإلدارة عضوا في 

مجالس إداراتها السابقة أو 

من مديريها

داخل/خارج المملكة

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس إداراتها 

السابقة أو من مديريها

السيد/

عمرو عبدالعزيز الجالل*

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مجموعة 
مساهمة عامةداخل المملكةعبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في 
مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة صندوق الصناديق جدا

عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية لالستثمار الزراعي 
مساهمة مقفلةداخل المملكةواإلنتاج الحيواني سالك

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار في شركة الشركة 
مساهمة مصريةخارج المملكةالسعودية المصرية لالستثمار الصناعي

ال يوجد

* تم تعيين األستاذ / عمرو عبدالعزيز الجال عضو مجلس اإلدارة )مستقل( بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )23( بتاريخ 2019/10/23م عضوا في المركز الشاغر بمجلس اإلدارة للدورة الحالية 
وتــم عــرض هذا التعيين واعتمــاده في اجتماع الجمعية العامة بتاريــخ 1 يونيــو 2020م.
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14.1.3 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:
عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل، وذلك على النحو التالي:

تصنيف العضوية تنفيذي / غير تنفيذي / مستقلاسم العضو

غير تنفيذيالسيد / مساعد عبدالمحسن الحكير1

تنفيذيالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير2

تنفيذيالسيد / سامي عبدالمحسن الحكير3

مستقلالسيد / طارق زياد السديري4

مستقلالسيد / عبدالعزيز صالح الربدي5

غير تنفيذيالسيد / فيصل محمد المالك6

مستقلالسيد / وليد إبراهيم شكري7

غير تنفيذيالسيد / أمين إلياس مكرزل8

مستقلالسيد / عمرو عبدالعزيز الجالل*9

* تم تعيين األستاذ / عمرو عبدالعزيز الجال عضو مجلس اإلدارة )مستقل( بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )23( بتاريخ 2019/10/23م عضوا في المركز الشاغر بمجلس اإلدارة للدورة الحالية 
وتــم عــرض هذا التعيين واعتمــاده في اجتماع الجمعية العامة بتاريــخ 1 يونيــو 2020م.
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14.1.4 عدد االجتماعات التي عقدها مجلس اإلدارة خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة 
ــة  التــي عقــدت خــالل عــام 2020، وتواريــخ انعقادهــا، وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــًا فــي أســماء الحاضيــن وذلــك مــن بعــد انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة العادي

للشــركة والــذي تــم تعيينهــم فــي تاريــخ 18/04/2018م وذلــك علــى النحــو التالــي : 

الحضور واآلداء الجتماع مجلس االدارة لعام 2020م

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )8(

االجتماع 
االول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الخامس

االجتماع 
السادس

االجتماع 
السابع

االجتماع 
%الثامن

25/2/20206/4/202028/4/202028/7/202027/10/202010/11/20201/12/202022/12/2020

%75حضرمعتذرمعتذرحضرحضرحضرحضرحضررئيس مجلس االدارة األستاذ/ مساعد عبد المحسن الحكير 1

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرنائب رئيس مجلس االدارة األستاذ/ ماجد عبد المحسن الحكير 2

األستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير 3
العضو المنتدب و الرئيس 

التنفيذي
%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة المهندس/ فيصل محمد المالك4

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة األستاذ/ طارق زياد السديري5

%88حضرحضرحضرحضرحضرمعتذرحضرحضرعضو مجلس االدارة األستاذ/ وليد ابراهيم شكري6

%75حضرمعتذرحضرحضرحضرمعتذرحضرحضرعضو مجلس االدارة االستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي 7

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة الدكتور/ أمين الياس مكرزل 8

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو مجلس االدارة األستاذ/ عمرو عبد العزيز الجالل 9

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرسكرتير المجلس األستاذ/ خالد العلي 10
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14.1.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية لعام 2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 
لهذه االجتماعات، وذلك على النحو التالي:

سجل الحضور

اجتماع الجمعية األول  1 يونيو 2020االسم

حضرالسيد / مساعد عبدالمحسن الحكير1

حضرالسيد / ماجد عبدالمحسن الحكير2

حضرالسيد / سامي عبدالمحسن الحكير3

حضرالسيد / عبدالعزيز صالح الربدي4

حضرالسيد / طارق زياد السديري5

حضرالسيد / فيصل محمد المالك6

حضرالسيد / وليد إبراهيم شكري7

حضرالسيد/امبن الياس مكرزل 8

حضرالسيد / عمرو عبدالعزيز الجالل9
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14.1.5 بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية لعام 2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 
لهذه االجتماعات، وذلك على النحو التالي:

اجتماع الجمعية األول  1 يونيو 2020االسم

B إجراءات الشركة 2020/1/9 معلى مستوى المحافظ االستثمارية

B إجراءات الشركة 6/4/2020 معلى مستوى المحافظ االستثمارية

B إجراءات الشركة2020/5/13 معلى مستوى المحافظ االستثمارية 

A إجراءات الشركة 2020/6/17 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة30/6/2020 معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة23/7/2020 معلى مستوى الهوية

A إجراءات الشركة25/8/2020 معلى مستوى الهوية

A  إجراءات الشركة15/11/2020معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة2020/11/30 معلى مستوى الهوية 

A إجراءات الشركة2020/12/13 معلى مستوى المحافظ االستثمارية 
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رواتب ومكافآت أعضاء مجلس االدارة عن عام 2020 م :

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابةاالسمم
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أوًال : األعضاء المستقلين

250,00024,00021,000000295,0000000000295,0000السيد/ طارق زياد السديري1

250,00018,00021,000000289,0000000000289,0000السيد/ عبد العزيز صالح الربدي2

250,00021,00018,000000289,0000000000289,0000السيد/ وليد ابراهيم شكري3

250,00024,00015,000000289,0000000000289,0000السيد/ عمرو عبد العزيز الجالل 4

1,000,00087,00075,0000001,162,00000000001,162,0000المجموع

ثانيًا: األعضاء غير تنفيذيين

250,00018,0000000268,0000000000268,0000السيد/ مساعد عبد المحسن الحكير5

250,00024,0006000000280,0000000000280,0000السيد/ فيصل محمد المالك6

250,00024,00015,000000289,0000000000289,0000السيد/ أمين إلياس مكرزل 7

750,00066,00021,000000837,0000000000837,0000المجموع

ثالثًا: األعضاء تنفيذيين

250,00024,00015,000000289,0000000000289,0000السيد/ ماجد عبد المحسن الحكير8

250,00024,00015,000000289,0000000000289,0000السيد/ سامي عبد المحسن الحكير9

500,00048,00030,000000578,0000000000578,0000المجموع

2,250,000201,000126,0000002,577,00000000002,577,0000المجموع  الكلي



79

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

1

السيد/

عمرو عبدالعزيز الجالل

رئيس لجنة المراجعة

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

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

• عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار في
الشركة السعودية المصرية لالستثمار الصناعي

• رئيس في إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية 
في شركة جدوى لالستثمار منذ عام 2014م

وحتى اآلن
• رئيس في إدارة المصرفية االستثمارية في البنك 

السعودي فرنسي كابيتال منذ عام 2012م
وحتى عام 2014م

• رئيس وحدة اإلدراج لقطاع الصناعة والخدمات في هيئة 
السوق المالية منذ عام 2004م وحتى عام 2012م

• مسؤول ائتمان في إدارة الخدمات المصرفية للشركات 
بمجموعة سامبا المالية منذ عام 2002م

وحتى عام 2004م

• شهادة بكالوريوس 
إدارة نظم معلومات 

من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

2002م
• ماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة 
رايس الواليات 

المتحدة األمريكية 
2010م

• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية وتمويل 

الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية 
في الشركات

2

السيد/ 

وليد إبراهيم شكري 

عضو لجنة المراجعة

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

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

• عضو مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات
الميكانيكية

• عضو مجلس إدارة مجموعة كانو
• عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة

معادن
• عضو لجنة المراجعة شركة السعودية للكهرباء

• عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية
للصناعات الميكانيكية

• عضو لجنة المراجعة في شركة مشروع غاز جيزان
• عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مبكو

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة
المراجعة والمخاطر االلتزام في مجموعة المتبولي 2013م 

وحتى
يناير 2018م عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة

المراجعة وعضو لجنة المكافآت في
• أوركون العالمية مقرها في

استراليا مارس 2014م – أكتوبر
م2016

• مستشار آلرنست آند يونغ
مارس 2011م – يونيو 2012م

• الشريك الرئيسي بالمملكة برايس
وترهاوس كوبرز الجريد 2008 – مايو

م2010
• عضو إدارة الشرق األوسط برايس

وترهاوس كوبرز دبي 2006م – 2009م
• الشريك التنفيذي الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس 

وترهاوس كوبرز العالمية 2006م – 2008م
• شريك – الجريد وشركاه – أحد

أعضاء برايس وترهاوس كوبرز
العالمية وديلويت توش 1999م – 2006م

• بكالوريوس في 
اإلدارة

الصناعية تخصص 
فرعي: محاسبة من 
جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن
م1989

محاسب قانوني 
معتمد من الواليات 

 )CPA( المتحدة
األمريكية والمملكة

• محاسب قانوني في
المملكة العربية 

السعودية

• لديه أكثر من 27 عاما من الخبرة
كمحاسب قانوني

• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية وتمويل 

الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية 
في الشركات

14.2 اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
اوال: أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي:
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• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة
مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

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

• عضو لجنة االستثمار في الشركة السعودية
لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

• عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار في
الشركة السعودية المصرية لالستثمار الصناعي

• مدير رئيسي – الجريد وشركاه
أحد أعضاء ديلويت توش 1995م – 1999م

• التخطيط والتنظيم واإلشراف
على خدمات المراجعة المقدمة لـ:

• أرامكو السعودية – على مستوى
العالم

• شركة التعدين العربية السعودية
(معادن)

• تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في 
المملكة ديلويت توش توهماتسو / بورتالند

– الواليات المتحدة االمريكية 1993م– 1995م

• شهادة بكالوريوس 
إدارة نظم معلومات 

من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 

2002م
• ماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة 
رايس الواليات 

المتحدة األمريكية 
2010م

• خبرة أكثر من 18 عام في مجال استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية وتمويل 

الشركات وحوكمتها والشؤون المالية والمحاسبية 
في الشركات

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

3

السيد/

عبدالعزيز صالح الربدي 

عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي لالستشارات
المالية

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لالستثمار
الزراعي واإلنتاج الحيواني سالك

• عضو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم
• عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج

• عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة
التدوير

• رئيس وحدة االئتمان لصندوق
التنمية الصناعية السعودي
• مدير عام لشركة الزوردي

لالستثمار الصناعي
• عضو منتدب بالشركة الوطنية

للتنمية الزراعية نادك عضو مجلس إدارة شركة الحمادي
لالستثمار والتنمية

• عضو مجلس إدارة شركة تكوين
المتطورة للصناعات

• عضو مجلس إدارة في الشركة
السعودية المتحدة للتأمين

التعاوني والء

• بكالوريوس إدارة 
صناعية من جامعة 

الملك فهد للبترول 
والمعادن 1985م

خبرة أكثر من 32 عاما في مجاالت اإلدارة والصناعة 
واالستشارات وعضوية مجالس اإلدارة في 

قطاعات اقتصادية مختلفة
• رئيس وحدة االئتمان لصندوق

التنمية الصناعية السعودي لمدة
تسع سنوات

• مدير عام لشركة الزوردي
لمدة 3 سنوات

• مدير عام شركة نادك
لمدة 3 سنوات

• رئيس مكتب عبدالعزيز صالح الربدي
لالستشارات المالية لمدة 17 سنة
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4

السيد/ 

فيصل محمد المالك 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

• عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن
الحكير للسياحة والتنمية

• نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير القابضة وتم تعينه في تاريخ 

2018/11/18م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة

• مديرا رئيسيا للعالقات في الشؤون المصرفية لدي البنك 
األهلي التجاري لمدة عامين

• مستشارا ماليا لصندوق التنمية الصناعية السعودي في 
الرياض لمدة خمس سنوات

• بكالوريوس في 
الهندسة

الصناعية من جامعة 
الملك سعود

• يتمتع بأكثر من 15 سنة من
الخبرة في مجال اإلدارة

• مديرا رئيسيا للعالقات في الشؤون المصرفية 
لدي البنك األهلي التجاري لمدة عامين

• مستشارا ماليا لصندوق التنمية
الصناعية السعودي في الرياض

لمدة خمس سنوات

5

السيد/ 

طارق زياد السديري

رئيس اللجنة التنفيذية وعضو 

لجنة الترشيحات والمكافآت

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى
لالستثمار

• عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير
للسياحة والتنميةعضو مجلس إدارة السوق

المالية – تداول
• عضو مجلس إدارة شركة اتحاد الراجحي لالستثمار

القابضة
• عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت

• نائب الرئيس في شركة أموال
الخليج مدير في شركة ماكينزي آند

• كومكباني
• مستشار في شركة ليكسيكون

• ماجستير – جامعة 
هارفارد

• بكالوريوس - جامعة
وليامز

• نائب الرئيس لشركة أموال الخليج
منذ عام 2008م وحتى تاريخ 2010م
• مدير شركة ماكينزي آند كومكباني

منذ عام 2005م وحتى 2008م
• مستشار لشركة ليكسيكون منذ

عام 1999م وحتى 2003م

6

السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير 

عضو اللجنة التنفيذية

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

الحكير القابضة
• مدير في مجلس المديرين شركة مملكة الترفيه

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

والترفيهية
• مدير في مجلس المديرين والرئيس التنفيذي

لشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة
• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه

• مدير في مجلس المديرين شركة تبوك للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم
للمشاريع الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة البيت السعودي
اإلماراتي للتجارة العامة

• مدير في مجلس المديرين شركة النقاهة الصحية

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

2006م
• شغل منصب عضو مجلس إدارة لشركة مجموعة الحكير 

من 2006م وفي 2008م عين رئيسا تنفيذيا
للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م

• بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة 

الملك
سعود

• شارك في العديد 
من الدورات في 

التسويق والتأمين 
واإلدارة في

قطاعات األلعاب 
والترفيه

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

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

وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة
• شغل منصب مدير عام لمؤسسة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير للتشغيل والصيانة 
منذ 1986م وحتي 2006م
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• مدير عام في شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد
البشرية

• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع
األلعاب الترفيهية

• مدير في مجلس المديرين شركة اساطير للترفيه
والسياحة عضو مجلس إدارة غرفة الرياض

• رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

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

بمجلس الغرف السعودية
• مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة

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

المحدودة
• مدير في شركة مشعل عبدالمحسن الحكير

المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن

عبدالعزيز الحكير المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة

الفندقية
• مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض

للمعارض والمؤتمرات
• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر

• عضو مجلس ادارة غرفة الرياض
• رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات

والمعارض
• عضو مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير

للسياحة والتنمية
• القنصل العام لمملكة الدنمارك – جدة

• عضو االتحاد الدولي للقناصل الفخريين – بلجيكا
• عضو مجلس ادارة القناصل الفخريين – السعودية

• رئيس لجنة السياحة والترفيه – غرفة الرياض
• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة

والفعاليات – مجلس الغرف
• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه

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

للشركة حتى 2012م
• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد

السعودي لكرة القدم من 2002م
وحتى 2008م
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7

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير 

عضو اللجنة التنفيذية

• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة
والتنمية

• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة
مساهمة مقفلة

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

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

السياحي والفندقي
• مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

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

الترفيهية
• مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب

الترفيهية
• مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب

الترفيهية – رأس الخيمة
• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه

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

• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
الحكير وأوالده القابضة

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

عبدالعزيز الحكير المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية

العقارية المحدودة
• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة

الفندقية

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

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

م2003
• وعضوية مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة (تونس) 

من عام 1993م حتى عام 1998م
• نائب رئيس لجنة السياحية في الغرفة التجارية والصناعية 

في المنطقة الشرقية منذ عام 2000م
وحتى عام 2003م

• الرئيس التنفيذي لشركة
مجموعة الحكير للسياحة والتنمية

م2017/12/31 حتى

• بكالوريوس في 
العلوم

اإلدارية من جامعة 
الملك
سعود

• شارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية 
حول السياحة والترفيه 

وكذلك المعارض 
الخاصة بالفنادق

والمطاعم

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

والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع 
التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية 

وخدمات
التموين وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات 

في صاالت المطارات والخدمات والرحالت
الجوية

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

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

م2003
• عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة 

تونس من عام 1993م حتى عام 1998م
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8

السيد/ 

سعد عبدالله السيف 

عضو اللجنة التنفيذية

• رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية
االستثمارية

• عضو مجلس ادارة شركة مجموعة
عبد المحسن الحكير للسياحة

والتنمية
• عضو في مجلس مديرين في شركة

مجموعة المتبولي المتحدة شركة
ذات مسئولية محدودة

• عضو مجلس إدارة في شركة
الحمادي للتنمية واالستثمار شركة

مساهمة عامة
• عضو في مجلس مديرين في شركة خدمات إدارة البيئة 

العالمية المحدودة شركة ذات مسئولة
محدودة

• عضو في مجلس مديرين في شركة الزامل للصناعة 
والتجارة والنقل شركة ذات مسئولية محدودة

• بكالوريوس-هندسة 
من

جامعة الملك فهد 
للبترول

والمعادن

• لديه أكثر من 16 سنة في
المصرفية االستثمارية، وتمويل الشركات 

والمصرفية اإلسالمية ومصرفيه الشركات 2001م 
– 2006م

• تمويل الشركات والمصرفية اإلسالمية مع البنك 
السعودي البريطاني 2006م – 2008م

أسواق الدين مع شركة إتش إس بي سي 
السعودية المحدودة

• استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية 
االستثمارية مع شركة جدوى لالستثمار 2008م 

– اليوم

9

السيد/

 أمين إلياس مكرزل

عضو اللجنة التنفيذية

• عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

• عضو مجلس إدارة أكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة
• عضو مجلس السياحة والسفر العالمي

• نائب رئيس جمعية الفنادق والمطاعم لدول البحر
األبيض المتوسط

• نائب الرئيس IHRA العالمية في الشرق األوسط
• مدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق

• مدير في شركة جولدن توليب الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

• محاضر في ال HORECA فنادق ومطاعم وقهاوي
SHIC محاضر في ال •
AHIC محاضر في ال •

• مدير قسم الغذائي في فندق
كارلتون الخبر

• مدرب في حقل اإلدارة بفندق
هوليدي إن أبو ظبي

• ترأس مشاريع وعقارات لشركة ايبكو في المملكة 
البريطانية والواليات المتحدة األمريكية واإلمارات العربية 

المتحدة
• عضو نادي الفنادق العالمي

• المدير العام في فندق
هوليدي ان مينا

• عضو المجلس االستشاري في
مؤتمر االستثمار العربي

• إدارة فنادق من 
المدرسة

الفندقية ببيروت 
1975م

• دراسات عليا في 
إدارة الفنادق من 

جامعة هوليدي إن 
منفس أمريكا 1984م

• دراسات عليا من 
جامعة

CORNELأمريكا 
م1982 – م1978

دكتوراه دراسات عليا 
من جامعة كندي 
كاليفورنيا أمريكا 
1997م – 1998م

• خبرة أكثر من 44 عاما في مجاالت
الفنادق والمطاعم

• حصل على العديد من الجوائز منها جائزة مجلة 
اإلدارة موتورز وتصنيف أعلى 10 فنادق والمرتبة 

الثانية من أفضل 10 فنادق عربية وحصل على 
الميدالية الذهبية إلدارة االستثمار

السياحي
• حصل على جوائز اقتصادية

اجتماعية من األعوام 2012م
وحتى عام 2017م

HORECA محاضر في ال •
فنادق ومطاعم وقهاوي

منذ 25 عام
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ومهامها  اللجان  الختصاصات  مختصر  وصف  ثانيا: 

وتواريخ  اجتماعاتها  وعدد  وأعضائها  ورؤسائها 

اجتماع  لكل  لألعضاء  الحضور  وبيانات  انعقادها 

ومكافآتهم:

1- لجنة المراجعة :

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة اعضاء مــن مجلــس االدارة 

وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على 

عملها  وضوابط  مهامها  وتحديد  المراجعة  لجنة  تشكيل 

1439هـ   /  08  /  02 بتاريخ  وذلك  اعضاءها  ومكافئات 

لمدة ثالث سنوات  2018م، وذلك   /  04  /  18 الموافق 

وذلك  الحالي  اإلدارة  مجلس  دورة  بانتهاء  دورتها  تنتهي 

18/04/2021م. وقــد تــم تحديــث الئحــة عمــل  في تاريخ 

الالئحــة  اعتمــاد  وتــم  2020م  عــام  خــالل  المراجعــة  لجنــة 

المحدثــة مــن الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي 

2020م 1 يونيــو  تاريــخ 

2- ومن أهــم مهام لجنة المراجعة ما يلي:

قبل  للشركة  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  دراسة   •

في  والتوصية  رأيها  وإبداء  اإلدارة  مجلس  على  عرضها 

. شأنها 

• اإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في 

تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  ودراسة  الشركة، 

الواردة فيها. للملحوظات  التصحيحية  اإلجراءات 

الحسابات  مراجعي  بترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   •

أتعابهم. وتحديد 

القوائم  الحسابات ومالحظاته على  تقرير مراجع  دراسة   •

اتخذ بشأنها.  المالية ومتابعة ما 

• التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات 

والتعليمات ذات العالقة.

الشركة  تجريها  أن  المقترح  والتعامالت  العقود  مراجعة   •

ذلك  حيال  مرئياتها  وتقديم  العالقة  ذوي  األطراف  مع 

اإلدارة. لمجلس 

اللجنة،  عمل  تفاصيل  المراجعة  لجنة  الئحة  توضح   •

عملها. واسلوب  وصالحياتها 
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وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )6(

االجتماع 
االول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الخامس

االجتماع 
السادس

%
24/2/202012/3/202022/4/202027/5/202019/8/202025/10/2020

%83حضرحضرحضرحضرحضرمعتذررئيس اللجنة االستاذ/ عمرو عبد العزيز الجالل*1

%100حضرحضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنة االستاذ/ وليد ابراهيم شكري2

%83حضرحضرمعتذرحضرحضرحضرعضو اللجنة االستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي3

* تم تعيين األستاذ / عمرو عبدالعزيز الجال عضو مجلس اإلدارة )مستقل( بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم )23( بتاريخ 2019/10/23م عضوا في المركز الشاغر بمجلس اإلدارة للدورة الحالية 
وتــم عــرض هذا التعيين واعتمــاده في اجتماع الجمعية العامة بتاريــخ 1 يونيــو 2020م.
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2- اللجنة التنفيذية:

الموافقة  تم  وقد  التنفيذية  اللجنة  اإلدارة  مجلس  شكل 
على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب 
العامة  الجمعية  اجتماع  في  ومسؤوليتها  اللجنة  عمل 
(الموافق  1434هـ   /  07  /  23 بتاريخ  المنعقدة  العادية 
/2 6 / 2013م)، كما قامت الشركة مؤخًرا بتعديل الئحة 
الجمعية  موافقة  على  الحصول  وتم  بها  الخاصة  اللجنة 
بتاريخ  الالئحة وذلك  تعديل هذه  للشركة على  العمومية 
ومن  2017م   /  04  /  18 الموافق  1438هـ   /  07  /  21

يلي: ما  اللجنة  هذه  ومسؤوليات  ومهام  صالحيات 

على  للحصول  المجموعة  استراتيجية  على  المصادقة   •
النهائية. المجلس  موافقة 

تتبعها  التي  الحوكمة  وإجراءات  سياسات  مراجعة   •
الداخلي  كالنظام  األساسية  الحوكمة  ووثائق  المجموعة 
الشأن. بهذا  اإلدارة  لمجلس  توصيات  ورفع  للمجموعة 

وفقا  العالقة  ذات  األطراف  معامالت  على  الموافقة   •
يكون  التي  والحاالت  لها  الممنوحة  الصالحيات  لحدود 
فيها الرئيس التنفيذي طرفا في معامالت األطراف ذات 
العالقة، وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة في المعامالت 

صالحيتها. حدود  تتخطى  التي 

ومراجعة  األداء  وتقييم  الدورية  اإلدارة  تقارير  مراجعة   •
والمصادقة  االستثمارات  إعادة   / الجديدة  االستثمارات 

إلى    تقديمها  قبل    الصالحيات)  لحدود  (وفقا  عليها 
عليها. النهائية  للموافقة  المجلس 

في  والتحقيق  السنوية  والخطط  الموازنات  مراجعة   •
قبل  وجدت)  (إن  بالموازنة  المتعلقة  الجوهرية  الفروقات 

اإلدارة. مجلس  على  عرضها  يتم  أن 

المشاريع  وإنجاز  تنفيذ  حول  تقارير  واستالم  متابعة   •
للمجموعة. الرئيسية  التوسع  أعمال  الرئيسية 

والسيما  مسؤوليته،  تنفيذ  في  المجلس  مساعدة   •
عندما  المجلس  قبل  من  إليها  الموكلة  للمهام  بالنسبة 
يكون عامل الوقت حاسما باستثناء األمور التي يحتفظ بها 
اإلدارة .هو محدد في الئحة عمل مجلس  كما  للمجلس 

أخرى  أمور  أو  معامالت  على  الموافقة  أو  التوصية   •
تفويض  هيكل  في  المحددة  الصالحيات  مع  يتفق  بما 
الصالحيات التوصية بتعديل النظام األساسي للمجموعة.

• مراجعة خطط االستثمار في سيولة المجموعة الفائضة

• استالم تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة 
المخاطر  تقييم  عملية  فيها  بما  المجموعة  في  المخاطر 

المخاطر. هذه  ومتابعة  لمعالجة  الموضوعة 

قبول  ومعايير  على معدل  اإلدارة  إلى مجلس  التوصية   •
للمخاطر. الشركة 
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فيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لعــام 2020م وطبيعــة عضويــة كل عضــو فــي اللجنــة وعــدد اجتماعــات اللجنــة وموقــف 
حضــور أعضــاء اللجنــة وذلــك علــى النحــو التالــي : 

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )5(

االجتماع 
االول

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

االجتماع 
الخامس

%
24/2/202013/7/202021/10/202025/10/202016/12/2020

%100حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة االستاذ/ طارق بن زياد السديري 1

%100حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة االستاذ/ ماجد عبد المحسن الحكير 2

%100حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة االستاذ/ سامي عبد المحسن الحكير 3

%20مستقيل معتذرمعتذرحضر معتذر عضو اللجنة االستاذ/ سعد عبد الله السيف4

%100حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة الدكتور/ امين الياس مكرزل5

%20حضر لم يحضر حيث أنه لم يكن عضوًا في اللجنة للدورة السابقةعضو اللجنة االستاذ/ فيصل محمد شاكر6

%100حضر حضرحضرحضرحضرسكرتير اللجنة االستاذ/ خالد العلي 7

ماحظــات : تــم تعييــن األســتاذ/ فيصــل بــن محمــد شــاكر، عضــوًا فــي المركــز الشــاغر للجنــة التنفيذيــة للــدورة الثالثــة، وصــدر قــرار مجلــس االدارة رقــم )20( بتاريــخ 08\12\2020 ، نظــرًا الســتقالة 
األســتاذ / ســعد الســيف )عضــو اللجنــة التنفيذيــة( فــي تاريــخ 2020/09/22 مــن عضويــة اللجنــة للــدورة الحاليــة 
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3- لجنة الترشيحات والمكافآت:

الموافقة  تم  وقد  اللجنة  بتشكيل  اإلدارة  مجلس  قام 
عضويتهم،  ومدة  اللجنة،  أعضاء  اختيار  قواعد  على 
الجمعية  اجتماع  في  ومسؤوليتها  اللجنة  عمل  وأسلوب 
1434/7/23هـ (الموافق  العامة العادية المنعقدة بتاريخ 
الالئحة  بتعديل  الشركة مؤخرا  2013/6/2م)، كما قامت 
للشركة  العمومية  الجمعية  موافقة  على  الحصول  وتم 
1438/7/21هـ  بتاريخ  وذلك  الالئحة  هذه  تعديل  على 
لجنة  ومسؤوليات  مهام  ومن  2017/4/18م،  الموافق 

يلي: ما  والمكافآت  الترشيحات 

مجلس  في  للعضوية  واضحة  ومعايير  سياسات  اقتراح   •
التنفيذية. واإلدارة  اإلدارة 

المجلس  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   •
المعتمدة. والمعايير  للسياسات  وفقا  ترشيحهم  وإعادة 

لعضوية  المطلوبة  والمؤهالت  للقدرات  وصف  اعداد   •
التنفيذية. اإلدارة  وظائف  وشغل  اإلدارة  مجلس 

يتعلق  فيما  اإلدارة  لمجلس  والمشورة  النصح  تقديم   •
الختيار كبار التنفيذيين والذين يتمتعون بصفات ومؤهالت 

المجموعة. في  التشغيلية  للعمليات  مناسبة 

• التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين 
يشغل  العضو  كان  إذا  مصالح  تعارض  أي  وجود  وعدم 

أخري. شركة  إدارة  مجلس  عضوية 

أو  المهارات  من  الالزمة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة   •
الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

التنفيذية.

• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح 
الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

• اعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء 
ورفعها  التنفيذية  واإلدارة  المجلس  عن  المنبثقة  اللجان 
من  العتمادها  تمهيدا  فيها  للنظر  اإلدارة  مجلس  إلى 

العامة. الجمعية 

مدى  وتقييم  المكافآت  لسياسة  الدورية  المراجعة   •
منها. المتوخاة  األهداف  تحقيق  في  فعاليتها 

المجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية   •
بالشركة  التنفيذيين  وكبار  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان 

المعتمدة. للسياسة  وفقا 

• تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين 
أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.
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فيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لعــام 2020 وطبيعــة عضويــة كل عضــو فــي اللجنــة وعــدد اجتماعــات اللجنــة 
وموقــف حضــور أعضــاء اللجنــة وذلــك علــى النحــو التالــي : 

الحضور واألداء إلجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2020 م

 
االسم 

المنصب

عدد االجتماعات )2(

االجتماع 
االول

االجتماع 
الثاني

%
27/1/20206/2/2020

%100حضر حضر رئيس اللجنة االستاذ/ عبد العزيز صالح الربدي1

%100حضر حضر عضو اللجنة االستاذ/ طارق بن زياد السديري 2

%100حضر حضر عضو اللجنة المهندس / فيصل بن محمد المالك3

%100حضر حضر سكرتير اللجنة االستاذ/ خالد العلي 4
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مكافأة أعضاء اللجان عن عام 2020 م

 المكافآت الثابتةاالسمم
المجموعبدل حضور جلسات )عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

50,00015,00065,000السيد/ عمرو بن عبد العزيز الجالل1
50,00015,00065,000السيد/ عبد العزيز صالح الربدي2
50,00018,00068,000السيد/ وليد ابراهيم شكري3

150,00048,000198,000المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

06,0006000السيد/ عبد العزيز صالح الربدي1
50,0006,00056,000السيد/ طارق زياد السديري2
50,0006,00056,000السيد/ فيصل محمد المالك3

10,000018,000118,000المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية

015,00015,000السيد/ طارق زياد السديري1
50,00015,00065,000السيد/ ماجد عبد المحسن الحكير2
50,00015,00065,000السيد/ سامي عبد المحسن الحكير3
50,00015,00065,000السيد/  أمين إ لياس مكرزل4
36,305300039,305السيد/ سعد عبد الله السيف5
3,15130006,151السيد/ فيصل محمد شاكر6

189,45666,000255,456المجموع
439,456132,000571,456المجموع الكلي
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نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية
األستاذ/ ماجد بن عبدالمحسن الحكير

نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية
األستاذ / عادل بن أحمد الغامدي

العضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية 
األستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير

والتسويق  األعمال  لتطوير  التنفيذي  الرئيس  نائب 
الترفيهي  القطاع  عام  ومدير 

األستاذ/ مشعل بن عبدالمحسن الحكير

14.3 اإلدارة التنفيذية

أوال: أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي:
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

2
السيد/

ماجد عبدالمحسن الحكير

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

الحكير القابضة
• مدير في مجلس مديرين شركة مملكة الترفيه

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

والترفيهية
• مدير في مجلس مديرين لشركة عبدالمحسن الحكير

وأوالده القابضة
• مدير عام الشركة الخليجية للترفيه

• مدير في مجلس مديرين شركة تبوك للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس المديرين شركة القصيم للمشاريع
الترفيهية والتجارية

• مدير في مجلس مديرين شركة البيت السعودي
اإلماراتي للتجارة العامة

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

الموارد البشرية
• مدير في مجلس المديرين شركة الحكير لتصنيع

األلعاب الترفيهية
• مدير في مجلس مديرين شركة اساطير للترفيه

والسياحة
• عضو مجلس إدارة غرفة الرياض

• رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

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

بمجلس الغرف السعودية
• مدير في شركة ماجد عبدالمحسن الحكير المحدودة

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

• مدير في مجلس مديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس مديرين شركة أصول المبادرة
الفندقية

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

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

2006م

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

عين رئيسا تنفيذيا
للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م

• بكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة 

الملك
سعود

• شارك في العديد 
من الدورات في 

التسويق والتأمين 
واإلدارة في

قطاعات األلعاب 
والترفيه

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

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

وأيضا تطوير السياحة الداخلية في المملكة

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

منذ 1986م وحتي 2006م

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

للشركة حتى 2012م

• رئيس اللجنة الفنية لالتحاد
السعودي لكرة القدم من 2002م

وحتى 2008م
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة أصول المبادرة
الفندقية

• مدير في مجلس المديرين شركة مركز الرياض
للمعارض والمؤتمرات

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

• رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات
والمعارض

• عضو مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير
للسياحة والتنمية

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

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

• رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة
والفعاليات – مجلس الغرف

• رئيس لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

السيد/

سامي عبدالمحسن الحكير 

العضو المنتدب وعضو في اللجنة 

التنفيذية

• العضو المنتدب لشركة مجموعة الحكير للسياحة
والتنمية

• رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية المحدودة
مساهمة مقفلة

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

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

السياحي والفندقي
• مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر

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

الترفيهية
• مدير عام شركة سباركيز أوشانيكا لأللعاب

الترفيهية
• مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب

الترفيهية – رأس الخيمة

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

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

م2003
• وعضوية مجلس إدارة الشركة 

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

• نائب رئيس لجنة السياحية في 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية منذ عام 2000م
وحتى عام 2003م

• الرئيس التنفيذي لشركة
مجموعة الحكير للسياحة والتنمية

م2017/12/31 حتى

• بكالوريوس في 
العلوم

اإلدارية من جامعة 
الملك
سعود

• شارك في العديد 
من المؤتمرات الدولية 
حول السياحة والترفيه 

وكذلك المعارض 
الخاصة بالفنادق

والمطاعم

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

والمراكز التجارية والنوادي الصحية والمشاريع 
التعليمية والتدريبية والسياحية والوحدات السكنية 

وخدمات
التموين وأعمال المبيعات الجوية وأعمال المبيعات 

في صاالت المطارات والخدمات والرحالت
الجوية

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

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

م2003
• عضو مجلس إدارة الشركة التونسية للسياحة 

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

• مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه
والسياحة

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

• مدير في مجلس المديرين شركة مجموعة
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
الحكير وأوالده القابضة

• مدير في شركة سامي عبدالمحسن الحكير 
المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة عبدالمحسن
عبدالعزيز الحكير المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة أعيان التنمية
العقارية المحدودة

• مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة المدينة
الفندقية

4
السيد/ 

عادل أحمد الغامدي
• نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة

عبدالمحسنالحكيرللسياحةوالتنمية

• المدير المالي لشركة ايرليكويد
العربية

• المدير المالي للمجموعة – اراسكو
• عدة مناصب في االدارة المالية

والمشاربع المشتركة – ارامكو
السعودية

• بكالوريوس في 
المحاسبة

• ماجستير إدارة 
األعمال

• لديه أكثر من 17 سنة خبرة في
مجال المحاسبة والشؤون المالية\

5
السيد/

مشعل عبدالمحسن الحكير

• نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والتسويق
لشركة مجموعة عبد المحسنالحكير للسياحة والتنمية

• المدير العام لقطاع الترفيهي لمجموعة عبد المحسن
الحكير للسياحة والتنمية

• مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه الفاخر

• مدير تسويق ومساعد ومشرف
بشركة هاجن داز

• متدرب في مجموعة سامبا المالية
• مدير العالقات المصرفية في

بنك ساب
• مدير عام القطاع الترفيهي لدى
مجموعةالحكير للسياحة والتنمية

في دولة اإلمارات

• بكالوريوس في 
التسويق

أكثر من 5 سنوات خبرة في مجال اإلشراف 
والتسويق

• لديه أكثر من 5 سنوات في إدارة
العالقات المصرفية

• لديه أكثر من 6 سنوات خبرة في
إدارة المواقع الترفيهية
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ثانيا: رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام 2020م

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأة نهاية 

الخدمة

مجموع

مكافأة

التنفيذيين

عن

المجلس

ان

وجدت

المجموع الكلي

بدالترواتبكبار التنفيذيين
مزايا 

عينية
المجموع

مكافآت 

دورية
أرباح

خطط 

تحفيزية 

قصيرة 

األجل

خطط 

تحفيزية 

طويلة 

األجل

األسهم 

الممنوحة 

)يتم إدخال 

القيمة(

المجموع

26000000260000000000325000292500السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير1

2
السيد/سامي عبدالمحسن 

الحكير
9206504235000134415000000014850001492650

5887502880000876750000000450000921750السيد /عادل الغامدي3

3963501763750572725000000632500635975السيد/ مشعل الحكير4

180000630000243000000000101250253125السيد/عمر سماره5

23457509508750329662500000029937503596000المجموع
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ثالثا: سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه
واإلدارة التنفيذية

تم إعداد “سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة 
للسياحة  الحكير  المحسن  عبد  بمجموعة  التنفيذية” 
“المجموعة”  بعد  فيما  هنا  اليها  (ويشار  الحكير  والتنمية 
المادة  من   )1( الفقرة  مع  التوافق  بهدف  “الشركة)“  أو 
)61( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة 
وتاريخ   )2017-6-8( رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق 
13 / 02 / 2017م، والتي  16 / 05 / 1438هـ الموافق 
نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ “ إعداد 
واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة 
المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية” وتم إعتماد هذه 
الشركة بموجب قرار رقم  إدارة  السياسة من قبل مجلس 
16 الصادر بتاريخ 27 / 11 / 2017م وتم    الحصول   على   
موافقة   الجمعية   العمومية للشركة على هذه السياسة 
 /  04  /  18 الموافق  1439هـ   /  08  /  02 بتاريخ  وذلك 
بالتوصية  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  وتختص   , 2018م 
وكبار  اللجان  وأعضاء  المجلس  أعضاء  بمكافآت  للمجلس 
المعتمدة وذلك على  للمعايير  بالشركة، وفقا  التنفيذيين 

التالي: النحو 

الشركة  نشاط  مع  متناسبة  المكافآت  تكون  أن   -1
إلدارتها. الالزمة  والمهارات 

على  باألداء  المكافآت  من  المتغير  الجزء  ربط  مراعاة   -2
الطويل. المدى 

3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة 
وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

األخرى  الشركات  ممارسات  االعتبار  في  الشركة  تأخذ   -4
وماهو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع 
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت 

والتعويضات.

الوظيفة، والمهام  بناء على مستوى  المكافآت  5- تحدد 
العلمية  والمؤهالت  بشاغلها  المنوطة  والمسؤوليات   

األداء. ومستوى  والمهارات،  العملية،  والخبرات 

اختصاصات  مع  ومتناسبة  عادلة  المكافآت  تكون  أن   -6
ويتحملها  بها  يقوم  التي  والمسؤوليات  واألعمال  العضو 
األهداف  إلى  باإلضافة  اللجان،  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء 
خالل  تحقيقها  المراد  االدارة  مجلس  قبل  من  المحددة 

المالية. السنة 

الشركة  فيه  تعمل  الذي  القطاع  االعتبار  بعين  األخذ   -7
اإلدارة. مجلس  أعضاء  وخبرة  وحجمها 

الستقطاب  معقول  بشكل  كافية  المكافأة  تكون  أن   -8
أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم 

عليهم. واإلبقاء 

9- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة 
واختصاصاته  العضو  خبرة  مدى  تعكس  بحيث  المقدار 
التي  الجلسات  وعدد  واستقالله  به  المنوطة  والمهام 

االعتبارات. من  وغيرها  يحضرها 

10- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها 
في  عضو  قدمها  دقيقة  غير  معلومات  على  بناء  تقررت 
مجلس اإلدارة او لجان المجلس أو اإلدارة التنفيذية؛ وذلك 

لمنع استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير 
مستحقة.

الشركة  في  أسهم  لمنح  برنامج  تطوير  حال  في   -11
ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء 
ذلك  يتم  الشركة  اشترتها  أسهما  أم  جديدا  إصدارا  أكانت 
يتوافق  وبما  المكافآت  و  الترشيحات  لجنة  إشراف  تحت 
مع النظام األساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق 

العالقة. ذات  المالية 

ثالثا: سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه
واإلدارة التنفيذية

اإلدارة  مجلس  وعضو  لرئيس  السنوية  المكافآة   -1
بدل  ريال   3,000 مبلغ  إلى  باإلضافة  ريال  ألف   250,000

إجتماع كل  عن  حضور 

باإلضافة  ريال  ألف   50,000 للجان  السنوية  المكافآة   -2
3,000 ريال بدل حضو عن كل إجتماع علما بأن  إلى مبلغ 
من  أكثر  في  المشارك  اللجنة  عضو  اإلدارة  مجلس  عضو 
لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة يتم إحتساب 
50,000 ألف ريال عن كافة اللجان المشارك  مبلغ وقدره 

فيها.

المكافآة  بمراجعة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تقوم   -3
وتشمل  وإعتمادها  المعتمدة  المعايير  حسب  السنوية 

التنفيذية. اإلدارة  مكافآت 
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15 الحوكمة

خاصة  لوائح  بإعداد  2013م  عام  الشركةفي  قامت 
ج   ) فقرة  العاشرة  المادة  مع  تماشيا  الشركة  بحوكمة 
اللوائح  هذه  اعداد  وتم  الشركات  حوكمة  الئحة  من   (
التسجيل  وقواعد  الشركات  حوكمة  الئحة  مع  يتفق  بما 
والنظام  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  الصادرة  واالدراج 
مع  يتماشى  بما  وكذلك  حينه  في  للشركة  االساسي 
وبما  الحوكمة  أنظمة  في  العالمية  الممارسات  أفضل 
الجهات  من  الصادرة  والقواعد  األنظمة  مع  يتعارض  ال 
تم  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  في  العالقة  ذات 
)من  المخاطر  إلدارة  العام  اإلطار  (باستثناء  اعتمادها 
بتاريخ  العادية  وغير  العادية  للمساهمين  العامة  الجمعية 
06/02 2013/ م.كما قامت الشركة مؤخًرا بتعديل الئحة 
الحوكمة الخاصة بها لتتماشي معالئحة حوكمة الشركات 
2017-( رقم  المالية  السوق  هيئة  عنمجلس  الصادرة 

 /  02  /  13 الموافق  1438هـ   05/16/ وتاريخ   )16-8
2017م والمعدلــة بقــرار  مجلــس هيئــة ســوق المــال رقــم 
 1/7/2021 وتاريــخ 1/6/1442 هـــ الموافــق 14/1/2021

وتشتمل على ما يلي:

• الئحة عمل مجلس اإلدارة
• دليل المساهمين

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

• سياسة تعارض المصالح
• اإلطار العام للحوكمة

• الئحة عمل اللجنة التنفيذية

• الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
• سياسة اإلفصاح والشفافية

للشركة  العمومية  الجمعية  موافقة  على  الحصول  وتم 
 1438 / 07  / 21 بتاريخ  اللوائح وذلك  تعديل هذه  على 
اعتماد سياسة  تم  كما  2017م.   /  04  /  18 الموافق  هـ 
مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية من قبل 
مجلس اإلدارة بموجب قرار المجلس رقم 16 وتاريخ 27 / 
11 / 2017 م وأيضا الموافقة على تعديل سياسة معايير 
مجلس  قبل  من  اإلدارة  مجلس  في  العضوية  وإجراءات 
 /  12  /  24 وتاريخ   21 رقم  المجلس  قرار  بموجب  اإلدارة 
العمومية  الجمعية  موافقة  على  الحصول  وتم  2017م 
 /  04  /  02 بتاريخ  وذلك  السياسيتين  تلك  على  للشركة 

2018م.  /  04  /  18 الموافق  1439هـ 

وتعدل  الشركات  حوكمة  معايير  بأفضل  الشركة  وتلتزم 
وتري   , المعايير  هذه  في  للتطورات  تبعة  دوما  أنظمتها 
أن هذا االلتزام يشكل عامال جوهريا على المدى الطويل 
بما  بها  الخاصة  الحوكمة  بوضع  الشركة  قامت  لذلك 
عملياتها  كافة  في  بالجودة  الشركة  التزام  مع  يتوافق 

ومنتجاتها. وأنشطتها 

ويركز نظام حوكمة مجموعة الحكير على ما يلي:

وتيسير  المجموعة  في  المساهمين  دور  تفعيل   •
حقوقهم. ممارسة 

• تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في المجموعة
وتعامالتها وتعزيز اإلفصاح فيها.

• توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت 
تعارض المصالح.

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  اختصاصات مجلس  بيان   •
ومسؤولياتها.

• تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءتها.
المصالح  أصحاب  مع  للتعامل  العام  اإلطار  وضع   •

حقوقهم. ومراعاة 
• زيادة كفاءة اإلشراف والرقابة الداخلية.

• توعية الموظفين بمفهوم السلوك المهني.
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

1
المادة الخامسة / 2 الحقوق المرتبطة 

باألسهم
ال ينطبقالحصول على نصيبه من موجودات الشركة عن التصفية

2
المادة الخامسة / 7 الحقوق المرتبطة 

باألسهم

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

الشركة األساس
ال ينطبق

3
المادة الخامسة / 8 الحقوق المرتبطة 

باألسهم

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

بعد المائة من نظام الشركات.
ال ينطبق

4
المادة الثامنة / ج انتخاب أعضاء مجلس 

اإلدارة

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

ال ينطبق

المادة التاسعة / ج الحصول على أرباح5

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

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

ال ينطبق

6
المادة الثانية عشر / 1 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية
ال ينطبقتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وعزلهم.

7
المادة الثانية عشر / 8 اختصاصات 

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

8
المادة الثانية عشر / 10 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

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

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

ال ينطبق

وفيما يلي موقف الشركة من ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك، حسب الالئحة الصادرة عن مجلس 
هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) 1 - 7 - 2020 ( وتاريخ 1 / 06 / 1442هـ الموافق 14 / 04 / 2020م بناء على نظام الشركات 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 02/28 / 1438هـ
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9
المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

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

فيها أرباحا صافية.
ال ينطبق

10
المادة الثانية عشر / 11 اختصاصات 

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

11
المادة الثانية عشر / 13 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

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

الشركات.
ال ينطبق

12
المادة الثانية عشر / 14 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

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

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

13
المادة الثانية عشر / 15 اختصاصات 

الجمعية العامة العادية

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

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

14
المادة الثالثة عشر / هـ جمعية 

المساهمين

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

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

15
المادة الثالثة عشر / هـ جمعية 

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

16
المادة السابعة عشر / ب تعيين أعضاء 

مجلس اإلدارة

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

ذلك.
ال ينطبق

17
المادة التاسعة عشر / ب انتهاء عضوية 

مجلس اإلدارة

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

ال ينطبق

18
المادة التاسعة عشر / ج انتهاء عضوية 

مجلس اإلدارة

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

ال ينطبق

19
المادة الثانية والعشرون / 7 الوظائف 

األساسية لمجلس اإلدارة

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

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

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

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

ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

ال ينطبق

21
المادة الثامنة والعشرون تعيين الرئيس 

التنفيذي بعد انتهاء
خدماته رئيسا لمجلس اإلدارة

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

المادة الثالثة والثالثون ملحوظات أعضاء 22
مجلس اإلدارة

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

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

المجلس.

ال ينطبق

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

24
المادة السادسة والخمسون 27       

حدوث تعارض بين لجنة المراجعة
ومجلس اإلدارة

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

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

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

المادة الثانية والثمانون / 262
واجبات مراجع الحسابات

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

ال ينطبق

المادة الثانية والثمانون / 3 واجبات 27
مراجع الحسابات

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

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

المادة التسعون / 285
تقرير مجلس اإلدارة

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

ال ينطبق

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

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

للمحاسبين القانونيين
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المادة التسعون / 25 تقرير مجلس 30
اإلدارة

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

ال ينطبق

المادة التسعون / 28 تقرير مجلس 31
اإلدارة

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه 

الشركة مقابل ذلك.
ال ينطبق

المادة التسعون / 29 تقرير مجلس 32
اإلدارة

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

ال ينطبق

المادة التسعون / 30 تقرير مجلس 33
اإلدارة

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

اشترتها شركاتها التابعة.
ال ينطبق

المادة التسعون / 36 تقرير مجلس 34
ال ينطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.اإلدارة

المادة التسعون / 38 تقرير مجلس 35
ال ينطبقبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.اإلدارة

المادة التسعون / 41 تقرير مجلس 36
اإلدارة

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

ال ينطبق
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

1
المادة الثانية والثالثون / ب اجتماعات 

مجلس اإلدارة

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

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

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

المجلس ثمانية اجتماعات خالل عام 2020م

2
المادة الثامنة والثالثون / 1 شروط أمين 

السر

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

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

المادة التاسعة والثالثون / 2 التدريب3
وضع األليات االزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات 
تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة 

الشركة

لم تطبق لدى الشركة برنامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية المعينين حديثا فقط للتعريف بسير عمل الشركة 

وأنشطتها

4
المادة السبعون تشكيل لجنة إدارة 

المخاطر

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمي (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيس ًا وغالبية أعضائها 
من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة 

بإدارة المخاطر والشؤون المالية. تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

اما فيما يتعلق بالبنود االخرى االسترشادية من الئحة حوكمة الشركات فان الشركة تعمل جاهدة لتطبيقها حرصا منها على تبني اعلى 
معايير حوكمة الشركات. وهي كما يلي:
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5
المادة الحادية والسبعون اختصاصات 

لجنة إدارة المخاطر

1- وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، 
والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بنا ًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.

2- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم 
تجاوز الشركة لها.

3- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد 
استمرارها خالل االثني عشر شهر ًا القادمة. 

4- اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقية ومتابعة 
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أجل القصور بها.

5- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات 
التحمل على سبيل المثال.

6- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى 
مجلس اإلدارة.

7- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
8- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

9- مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس 
اإلدارة.

10- التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة 
للمخاطر.

11- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة 
الوعي بثقافة المخاطر.

12- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

6
المادة الثانية والسبعون اجتماعات لجنة 

إدارة المخاطر
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل ) ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

لم تطبق لم يتم تشكيل لجنة خاصة بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من اختصاصات لجنة المخاطر كما تقوم لجنة 

المراجعة بتقييم أداء إدارة المخاطر

7
المادة الخامسة والثمانون 2/ تحفيز 

العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة 
خاصة – ما يلي: برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.

لم تطبق تمت الموافقة على ذلك من قبل الجمعية العمومية 
للشركة وجاري العمل على التنفيذ

8
المادة الخامسة والثمانون / 3 تحفيز 

العاملين

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة 
خاصة – ما يلي: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

لم تطبق

9
المادة السابعة والثمانون المسؤولية 

االجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية – بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف .التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع

لم تطبق يوجد لدي الشركة مسؤولية اجتماعية حسب ما هو مذكور 
في هذا التقرير أعاله
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إجراءات  لفاعلية  السنوية  المراجعة  نتائج 
رأي  إلى  باإلضافة  بالشركة  الداخلية  الرقابة 
لجنة المراجعة في مدي كفاية نظام الرقابة 

الشركة: في  الداخلية 

لــدى الشــركة إدارة مراجعــة داخليــة مســتقلة تتبــع مباشــرة للجنــة 

ــة بتنفيــذ مهــام عملهــا  المراجعــة. وتقــوم إدارة المراجعــة الداخلي

إدارة  مجلــس  مــن  المعتمــدة  الداخليــة  المراجعــة  لالئحــة  وفقــا 

الشــركة. وقامــت ادارة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ عــدد مــن اعمــال 

داخليــة  مراجعــة  لخطــة  وفقــا  العــام  خــالل  الداخليــة  المراجعــة 

معــده علــى أســاس المخاطــر ومعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة مــع 

التركيــز علــى االنشــطة والعمليــات ذات المخاطــر الجوهريــة بمــا 

يســاعد فــي  تحقيــق أهــداف الشــركة وحمايــة اصولهــا. وبهــذا 

الصــدد، تــم تنفيــذ عــددا مــن عمليــات المراجعــة الداخليــة بهــدف 

ــم ابــالغ  ــة الداخليــة وت ــة وفاعليــة نظــام الرقاب ــد مــدى كفاي تحدي

الملحوظــات  معالجــة  اجــل  مــن  المعنيــة  االدارات  الــى  نتائجهــا 

ووضــع االجــراءات التصحيحيــة الالزمــة ومتابعــة تنفيذهــا وابــالغ 

ــا. ــة المراجعــة دوري ذلــك الــى لجن

المخططــة  الداخليــة  المراجعــة  مهــام  نتائــج  حــدود  وفــي   

واالضافيــة التــي تــم تنفيذهــا مــن نشــاط المراجعــة الداخليــة، وبعــد 

التنفيذيــة  واإلدارة  الخارجــي  الحســابات  مراجــع  مــع  المناقشــة 

حــول القوائــم الماليــة الســنوية واالوليــة لعــام 2020م، لــم يتبيــن 

للجنــة المراجعــة وجــود خلــل جوهــري فــي الرقابــة الداخليــة، حيــث 

ال يمكــن تأكيــد فاعليــة أي نظــام رقابــة داخليــة بدرجــة الموثوقيــة 

التامــة.

قرارات  مع  تتعارض  المراجعة  لجنة  من  توصيات  اية  توجد  وال 

مجلس االدارة او ان مجلس االدارة رفض ايا من التوصيات التي 

2020م. المجلس خالل عام  الى  المراجعة  تقدمت بها لجنة 

16  النظام األساسي للشركة:
بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي 

رقم  3 بتاريــخ 28/1/1437 هـــ  بالتعديالت واإلضافات الصادرة 

قامت  فقد  هـــ   25/7/1439 بتاريــخ  الملكي)79(  بالمرسوم 

موافقة  على  والحصول  األساسي  النظام  بتعديل  الشركة 

م  13/5/2019 بتاريخ   عادية  الغير  العامة  الجمعية 
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17 حقوق المساهمين

17.1 حقوق المساهمين 

لحقوقهم  المساهمين  جميع  ممارسة  على  الشركة  تحرص 
النظامية في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، 
وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور 
والتصويت  مداوالتها  في  واالشتراك  المساهمين  جمعيات 
المجلس  أعمال  والتصرف في األسهم ومراقبة  قراراتها  على 
واالستفسار  المجلس  أعضاء  على  المسؤولية  دعوى  ورفع 
نظام  مع  يتعارض  وال  الشركة  يضر  ال  بما  معلومات  وطلب 
نصوص  مع  يتماشى  وبما  التنفيذية  ولوائحه  المالية  السوق 

للشركة. الحوكمة  الئحة 

17.2 حصول المساهمين على المعلومات

لعموم  الكامل  بالشكل  المعلومات  جميع  الشركة  تتيح 
الهامة  التطورات  عن  اإلفصاح  لسياسات  وفقا  المساهمين 
القانونية  للمتطلبات  وفقا  األداء  وتقارير  المالية  والبيانات 
الجهات  من  الواردة  والتعليمات  بها  المعمول  واللوائح 
تمكنهم  بحيث  المساهمين،  بين  تميز  دون  االختصاص  ذات 
هذه  تكون  بحيث  وجه  أكمل  على  حقوقهم  ممارسة  من 
 ( وفي  منتظمة  بطريقة  ومحدثة  ودقيقة  وافية  المعلومات 
تداول   ) المالية  السوق  هيئة  موقع  في  المحددة  المواعيد 

اإللكتروني. الشركة  وموقع 

17.3 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة 
إلحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين 

وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

اتخذت الشركة عدد من اإلجراءات إلحاطة أعضاء مجلس  قد 
وذلك  المساهمين  بمقترحات  التنفيذيين  غير  وبخاصة  اإلدارة 

التالي: النحو  على 
مقترحات  باستقبال  مختصة  إدارة  الشركة  خصصت   -1

يتم  ذلك  وبعد  المستثمرين  عالقات  إدارة  وهي  المساهمي 
تزويد تلك المقترحات إلى مجلس اإلدارة من خالل اجتماعات 

المناسب. القرار  اتخاذ  ليتم  اإلدارة  مجلس 
أعضاء مجلس  مناقشة  لمساهميها  أتاحت  الشركة  أن  2-كما 
العمومية  الجمعية  انعقاد  خالل  الشركة  أداء  عن  اإلدارة 

للشركة.

17.4 آلية التواصل مع مساهمينا

بحقوق  واهتمامها  الحكير  مجموعة  حرص  من  انطالقا 
الحقوق  كافة  بتضمين  المجموعة  قامت  فقد  مساهميها 
للشركة  األساس  نظام  في  المصالح  وأصحاب  للمساهمين 
مبادئ  في  تفصيلي  بشكل  الحقوق  تلك  على  التركيز  وتم 
وسياسات حوكمة المجمعة وإجراءاتها , كما توجد إدارة خاصة 
تقوم  والتي  المساهمين  شئون  لمتابعة  الحكير  بمجموعة 
بواجبها نحو مساهمي المجموعة من خالل التواصل المستمر 
قد  محتملة  مشاكل  أي  ومتابعة  االستفسارات  على  والرد 
غيرها,  أو  األرباح  توزيع  عمليات  بخصوص  المساهمين  تواجه 
عبر  مباشرة  المساهمين  شؤون  إدارة  مع  التواصل  ويمكن 

اإللكتروني البريد 
IR@ALHOKAIR.COM 

17.5 السياسات واإلجراءات المتعلقة 
باإلفصاح

باإلفصاح  تتعلق  مكتوبة  وإجراءات  سياسات  الشركة  وضعت 
توفير  في  العدالة  مبدأ  تحقيق  تكفل  التي  والشفافية 
مساعدة  بغرض  المناسب  الوقت  في  المناسبة  المعلومات 
المستثمرين   على   اتخاذ   القرارات   االستثمارية   بناء على 
المعلومات  تسرب  عدم  وضمان  ووافية  صحيحة  معلومات 
مجلس  يضعها  التي  واإلجراءات  بالسياسات  الشركة  وتلتزم 
تعليمات  يرد من  وما  العالقة  ذات  األنظمة  بناء على  اإلدارة 
بهدف  االختصاص  ذات  والجهات  المالية  السوق  هيئة  من 

واإلفصاح. الشفافية  مستوي  تعزيز 

18  سياسة توزيع األرباح:
18.1 سياسية توزيع األرباح للشركة

توزع  أن  على  للشركة  األساسي  النظام  من   48 المادة  نصت 
اآلتي: الوجه  على  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح 

االحتياطي  لتكوين  األرباح  صافي  من   )  10% يجنب   (  -1
النظامي للشركة  ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف 
رأس  ( من   30%  ( المذكور  بلغ االحتياطي  التجنيب متى  هذا 

المدفوع. المال 
2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن 
تجنب 10( )% من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
أخرى،  احتياطات  تكوين  تقرر  أن  العادية  العامة  للجمعية   -3
وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح 
المذكورة  وللجمعية  المساهمين.  على  اإلمكان  قدر  ثابتة 
مؤسسات  إلنشاء  مبالغ  األرباح  صافي  من  تقتطع  أن  كذلك 
اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه 

المؤسسات.
تمثل  نسبة  المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  من  4-يوزع 
يجوز  كما  المدفوع.  الشركة  مال  رأس  من  األقل  على   %(  )1
نصف  بشكل  مساهميها  على  مرحلية  أرباح  توزيع  للشركة 
سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة 

سنويا. يجدد  مرحلية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  لمجلس  العادية 

أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  قرارات   18.2
2019م المالي  العام  خالل 

ال يوجد أي قرارات صادرة من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
خالل هذا العام.
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19  إقرارات مجلس اإلدارة:

يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

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

• أنه ال يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
• عدا ما تم ذكره في هذا التقرير، ال يوجد ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين مصلحة في األعمال أو العقود مع الشركة.

• لم تقم الشركة خالل عام 2020م بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة.
• لم تقم الشركة خالل عام 2020م بأي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
• ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

• لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
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