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باألصالـة عــن نفســي وبالنيابــة عــن أعضـاء مجلــس اإلدارة، أضــع بـيـن أيديكــم التقريــر الســنوي لعام 2018 م لمجموعة الحكير للسياحة والتنمــية والذي يبرز أداء المجموعــة 
خالل العام، ويظهر النتائج المالية ألعمالها في خضم التحديات والمتغيرات االقتصادية العالمية والمحلية.

إن الضغوط التنافسية تمثل تحديًا يوميًا للمجموعة، ومع ذلك، فإن استراتيجية المجموعة بعيدة المدى ويعود ذلك لقدرة المجموعة على التكـيف مع اتجاهـــات الســــــوق من 
أجل القيام باالستثمارات الصحيحة وتقديم الخدمات والحلول المطلوبة من قبل عمالئها وهو ما هيأ للمجموعة القدرة الالزمة لتطوير أنظمة العمل بها، واغتنـــام الفرص الناشئـــة 
من التحديات التي واجهتها، ومواصلة تحسين سلسلة خدماتها، واالستثمار في مجالي االبتكار واالستدامة، لخدمة عمالئها بشكل أفضل من أي وقت مضــــى، وتعزيـزاً لنموهــا 

المستقبلي.

العام 2018 م شهد انجازات مهمة بالرغم من التحديات االقتصادية التي واجهت الشركة ولكن الشركة قامت باتخاذ بعض اإلجراءات التي تتوافق مع المتغيرات الجديدة بالسوق 
حتى تستمر في أداء رسالتها االقتصادية واالجتماعية ضمن منظومة القطاع الخاص التي تكللت بالعديد من اتفاقيات التعـاون واالستحــواذ الناجحـة التــي أبرمتهـا الشركـة فـي 

الفترة األخيرة أبرزها توقيع اتفاقية تطوير حصري لعالمة هوليدي إن اكسبريس ألول مرة في المملكة. باإلضافة إلى افتتاح فندق مينا تبــــــــوك وفندق بارك ان راديســـون الجبيــل 
الصناعية وفندق راديسون بلو كورنيش جدة حيث بلغ عدد الفنادق التابعة للمجموعة )37( فندقا وأكثر من )5575( غرفة فندقية. وترتبط هذه الفنــادق بشركـــات فنادق عالميــة 

مثل: »هيلتون - انتركونتننتال -أكور- مجموعة راديسون الفندقية«. 

وفي مجال الترفيه توسعت المجموعة في هذا القطاع ليصبح عدد ما تديره المجموعة وتشغله )101( مدينة ومركزاً ترفيهيًا بالمملكـــــة العـربية السعـــودية ودولة اإلمـــارات 
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، كما وقعت المجموعة اتفاقية شراكة مع شركة سينابوليس )والتي تعتبر واحدة من أكبر سالسل دور العرض السينمائي في العالم( 
ومجموعة الطاير وذلك إلنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية إلنشاء 300 شاشة عرض في 10 مدن بالمملكــة وقد حصـــل التحالــف على الرخصـــة 

الرابعة من هيئة اإلعالم المرئي والمسموع إلنشاء وتشغيل دور عرض سينمائي بالمملكة العربية السعودية.

لتصبح مجموعة الحكير بمرور الوقت جزء ال يتجزأ من مكونات النهضة السياحية الشاملة التي تعيشها بالدنا اليوم متمسكين بنفس رؤيتنا المتميزة فـي تقديم خدمات الضيافة 
والترفيه. 

أننا نشهد مرحلة جديدة من التغيير المتسارع في قطاع االعمال وكذلك في البيئة االجتماعية. وتبقي إيراداتنا صلبة لالستمرار في تحقيق االنجازات على المدى الطويل، والنمــو 
المستدام، والتأقلم مع التغيرات االقتصادية وذلك لتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة. وإن المنافسة تزداد صعوبة وعلينا إيجاد طرق مبتكرة للتنافس والنمو من خالل االستفـادة 

من نقاط القوة لدينا وتحديد أولوياتنا. 
فمنذ انطالقتنا حتى اليوم، حافظنا على تاريخ حافل باإلنجازات والنجاحات، بفضل من اهلل تعالى ثم بفضل جهود العاملين من الكوادر الوطنية والعالمية المتمــيزة التــي تتمتـــع 

بقدر عاٍل من االحترافية والمهارة.
وختامًا، لقد نجحت )مجموعة الحكير( منذ تأسيسها في العام 1978 م في إرساء معايير غير مسبوقة في مجال السياحة والترفيـــه وتقديم نمـــوذج مهنـي راٍقـــي اقتدى به 
الكثيرون في منطقة الشرق األوسط ، وبروح الفريق سنواصل العمل خالل الفترة المقبلة من أجل زيادة ترسيخ تلك المكانة واالنتقــال من إنجاز إلى آخر بما يضمن تحقيــــق قيمــــــة 

مضافة للمساهمين، ومنتسبي الشركة، وعمالئنا في آن معًا.

الســادة / المساهمين
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،     

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل . . .

رئيس مجلس اإلدارة
مساعد بن عبدالمحسن الحكير

واهلل الموفق والمستعان
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عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة ) مستقيل (عضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

األستاذ / طارق بن زياد السديرياألستاذ / وليد بن ابراهيم شكريالمهندس / فيصل بن محمد المالك 

األستاذ / فهد بن عبد المحسن الرشيدالدكتور / أمين الياس مكرزل األستاذ / عبد العزيز بن صالح الربدي
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2.2.1 قطاع الضيافة
احتلت الشركة مكانًا متميزاً في قطاع الضيافة بالمملكة لما تقوم به من تنوع في أساليب إدارة وتشغيل الفنادق حيث تقوم بإدارة وتشغيل العديد من الفنادق العالمية من فئة الثالث 

واألربع والخمس نجوم باإلضافة إلى القيام بتشغيل بعض الشقق الفندقية والمنتجعات السياحية ويعتبر قطاع الضيافة أحد أكبر مصادر الدخل للشركة. 

2.2.1.1 الفنادق
تديــر وتشــغل الشــركة عــدد 37 فندقــًا )بمــا فيهــا 3 شــقق فندقيــةو3 منتجعــات ســياحية( حتــى تاريــخ 2018/12/31 م. وترتبــط هــذه الفنــادق بشــركات فنــادق عالميــة تمتلــك عالمــات 
مرموقــة مثــل الماريــوت، الهوليــداي إن، وهيلتــون جــاردن إن، وهيلتــون دبــل تــري، ونوفوتيــل، وســويت نوفوتيــل، وراديســون بلــو، وبــارك ان، وجولــدن توليــب، وتوليــب إن. كمــا قامــت الشــركة 
بتأســيس وتســجيل عالمــة مينــا للفنــادق والمنتجعــات مــن ضمــن عالمتهــا التجاريــة وتغطــي فنــادق الشــركة بقعــة جغرافيــة واســعة مــن المملكــة وفــي اإلمــارات، حيــث ان توزيــع 
فنــادق الشــركة علــى المــدن الرئيســية كالريــاض وجــّدة والدّمــام، اضافــًة الــى تواجدهــا فــي مــدن أخــرى كحائــل والباحــة وينبــع والطائــف والخبــر والظهــران والجبيــل وجــازان وحقــل وتبــوك.  
وتقّدم فنادق الشركة خدمات إقامة عالية الجودة، وبيئة نظيفة، وتشكيلة واسعة من األطعمة والمشروبات، وأنواعًا مختلفة من المطاعم والمقاهي وقاعات االجتماعات والمؤتمـــرات 

والحفالت، والنوادي الصحية، لكافة عمالئها وزبائنها مّمن يقصدونها خالل سفرهم سواء كانوا زوار بغرض السياحة أو العمل.
باإلضافة إلى السبعة والثالثون فندقًا، تشرف الشركة على إدارة ثالثة فنادق أخرى )البالد، مينا شقق فندقية دبي، مينا بالزا البرشـــــا دبـــي( وتم إدراج هـــذه الفنــــادق تحـــت عالمـــة مينـا 

المملوكة للشركة.

تأسســت الشــركة قبــل 41 عامــًا فــي 1978 م كمؤسســة فرديــة ســعودية تعمــل تحــت اســم »مجموعــة عبدالمحســن الحكيــر للتجــارة والصناعــة« بســجل تجــاري رقــم 1010014211 
وتاريــخ 8/16/ 1398 هـــ  )الموافــق 7/22/ 1978 م( ورأس مــال يبلــغ 274,000 ريــال ســعودي عندمــا أنشــأ عبدالمحســن عبــد العزيــز الحكيــر منتــزه الربــوة فــي مدينــة الريــاض. 
الترفيهيــة لتشــمل افتتــاح عــدة مواقــع ترفيهيــه  الترفيهــي، وتمــت توســعة عمليــات الشــركة فــي األنشــطة  تــزداد تقدمــًا وازدهــاراً فــي المجــال  ومنــذ ذلــك الوقــت والشــركة 
1988 م، والــذي أطلــق عليــه اســم فنــدق  أخــرى فــي كافــة أنحــاء المملكــة. وبالنســبة لمجــال الضيافــة، فقــد افتتحــت الشــركة أول فنــدق لهــا فــي مدينــة الريــاض فــي عــام 
األندلســية، ومنــذ ذلــك الوقــت قامــت الشــركة بالتوســع فــي مجــال الضيافــة لتشــمل افتتــاح عــدة فنــادق أخــري فــي كافــة أنحــاء المملكــة ســواء كانــت فنــادق تديرهــا الشــركة 
03/21/ 1427 هـــ )الموافــق  تاريــخ  إدارة أو سلســلة فنــادق محليــة تديرهــا الشــركة .وفــي  الترخيــص أو فنــادق يديرهــا مشــغل فنــادق عالميــة وفقــًا التفاقيــات  وفقــًا التفاقيــات 
2006/04/19 م( قامــت الشــركة بتغييــر اســمها ليصبــح »مؤسســـة مجموعــة عبدالمحســـــن الحكيــر للسيـــــاحة والتنميـــــة« وفــي 1427/08/11 هـــ )الموافــق 2006/09/03 
م( تــّم تحويــل الشــركة مــن مؤّسســة فرديــة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم 2161 وتاريــخ 08/11/ 1427 هـــ )الموافــق 2006/9/3 م( . 
إلــى  الشــركة  أســهم  مــن  عــادي  ســهم  لعــدد16,500,000  طــرح  وتــم  العــام  لالكتتــاب  الماليــة  الســوق  بهيئــة  الشــركة  إدراج  تــم  2014/06/26م  تاريــخ  وفــي 
عــدد  ويبلــغ  عــادي.  ســهم   55,000,000 بواقــع  ســعودي  ريــال   550,000,000 البالــغ  الشــركة  مــال  رأس  مــن   %30 نســبته  مــا  تمثــل  وهــي  العــام  االكتتــاب 
الشــركة. مــال  رأس  مــن  تقريبــًا   %54,52 نســبته  مــا  تمثــل  وهــي  ســهم   29,984,500 هــو  م   2018/12/31 تاريــخ  حتــى  العــام  االكتتــاب  فــي  بهــا  المتــداول  األســهم 

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

الشركة وتشغل عشرة مراكز تجارية في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي وصف لألنشطة الرئيسية للشركة وهي كما يلي: -

2.1

2.2

تأسيس الشركة: -

األنشطة الرئيسية للشركة: -
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2.2.1.2 الشقق الفندقية 
تدير الشركة وتشّغل أربعة شقق فندقية ثالثة منهم في المملكة العربية السعودية واألخير في اإلمارات العربية المتحدة، وذلك لتوّفير إقامة نموذجية للنزالء الذين يمكثون فيها لمدد 

طويلة. وتعتبر الشقق الفندقية جزءاً صغيراً من قطاع الضيافة.

2.2.1.3 المطاعم
قامت الشركة مؤخرا بتطوير قطاع المطاعم سعيًا منها لالستحواذ على حصه مميزه من السوق لمثل هذه األنشطة والتنافس بشكل أفضل مما يجعل الشركة من أحد الـــــرواد في مثــــل 
هذه الصناعة والسيما ان الرؤية المستقبلية تفتح آفاق كبيرة للتطور والتميز في ظل االنفتاح والتركيز على الترفيه بشكل خاص ومواكبة التطور ورؤية المملكــــــة 2030 ، لذلك سعـــــــــــت 
الشركة للحصول على مجموعة من العالمات التجارية الدولية ، باإلضافة إلى بعض العالمات التجارية التي تم استحداثها وتطويرها محليًا ، وتتسم مطاعـــــم الشركــة بانتشـــار جغـــــــرافــي 
واسع في أكثر من 5 مدن رئيسية في المملكة ، حيث أن الشركة لديها حاليًا 46 مطعم سواء كانت داخل مواقع الشركة أو خارجها ، وتقدم هذه مطاعم تشكيلـــة من األطعمـــة لتلبيــــــة 

احتياجات مرتاديها بالمفهوم العصري الجديد ، وهي على النحو التالي :-

1- حصلت الشركة على ترخيص امتياز لعالمة تجارية تخص مطاعم )بيتزو( وتم افتتاح 13 فرع للشركة داخل المواقع الترفيهية والحكير تايم وهي عالمة مميزه في منطقة الشرق األقصى 
حيث تقدم قطع البيتزا بأسلوب وشكل مميز ليناسب أذواق الزوار في المواقع الترفيهية.

2- عالمة المود كوفي شوب الذي تم استحداثه منذ ما يقارب خمس سنوات تم إعادة الهيكلة الخاصة لعالمة المود ليواكب التطور بأسلوب فريد وشكل جديد وهي تعتبر العالمة التجارية 
المميزة للشركة تقوم على أساس تلبية 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 حاليًا عدد 27 فرع المود في الفنادق والمواقع الترفيهية في كافة مدن المملكة.

3- تدير وتملك الشركة مطعم مميز في مدينة جده عروس البحر األحمر تحت مسمى مطعم فانتازيا يقدم المأكوالت اللبنانية والمشاوي بأسلوب شرقي وبأجواء خالبة.
4- تم استحداث مطعم عنب وتين وهو المذاق اللبناني وقد اكتسب شهرة سريعة لموقعه المميز وقد تم افتتاح 3 مواقع هذا العام في مدينة الخبر.

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

ويسعى قطاع المطاعم حاليا الستقطاب واستحداث عالمات تجارية متنوعة لتلبية طلبات السوق ال سيما أن السوق يتسع لمثل تلك األنشطة.
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2.2.2 قطاع الترفيه
فــي  بالشــركة  الخاصــة  الترفيــه  مواقــع  غطــت  م   2018/12/31 وفــي  الحكيــر.  شــركة  لعمليــات  األخــرى  الرئيســية  الركيــزة  الترفيــه  قطــاع  يُعــد  الضيافــة،  قطــاع  إلــى  إضافــة 
 13 المملكــة،  فــي  ترفيهــي  مركــز   86 وتشــّغل  الشــركة  تديــر  حيــث  المملكــة،  فــي  مدينــة   19 مــن  أكثــر  فــي  المواقــع  النتشــار  نظــراً  واســعة،  جغرافيــة  بقعــة  المملكــة 
والتابعــة(.  الشــقيقة  وبشــركاتها  بالشــركة  الخاصــة  المراكــز  العــدد  هــذا  )ويشــمل  العربيــة  مصــر  بجمهوريــة  ترفيهــي  وموقــع  المتحــدة  العربيــة  االمــارات  فــي  ترفيهيــه  مراكــز 
وباإلضافــة إلــى ذلــك، تشــرف الشــركة علــى إدارة مدينــة الحكيــر النــد الترفيهيــة. وكّونــت الشــركة عالقــات اســتراتيجية مــع كبــار مطــوري مراكــز التســوق مثــل المراكــز العربيــة، 
ترفيهيــه  مراكــز  افتتــاح  علــى  الشــركة  لمســاعدة  وذلــك  للعقــارات،  الحبيــب  محمــد  وشــركة  العقــاري،  للتطويــر  الدوليــة  كنــان  وشــركة  والمقــاوالت،  للتجــارة  الراشــد  وشــركة 
والطائــف.  وتبــوك  وحائــل  واألحســاء  أبهــا  مثــل  األخــرى  المــدن  مــن  غيرهــا  عــن  فضــاًل  والدمــام  وجــدة  الريــاض  مثــل  الرئيســية  المــدن  فــي  الرائــدة  التســوق  مراكــز  معظــم  فــي 

2.2.2.1 مراكز الترفيه العائلية 
إلــى انتشــار المواقــع فــي 19 مدينــة فــي المملكــة و 6 مــدن فــي  تغطــي مواقــع الترفيــه الخاصــة بالشــركة 100 موقــع ترفيهــي، وتغطــي بقعــة جغرافيــة واســعة نظــراً 
االمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة. وتقــع مراكــز الترفيــه العائليــة فــي الغالــب فــي مراكــز التســوق فــي المــدن الرئيســية مثــل الريــاض، وجــدة والدمــام فضــاًل 
عــن غيرهــا مــن المــدن األخــرى مثــل الطائــف، وجــازان، وأبهــا، وتبــوك. وتقــدم تلــك المراكــز مختلــف األلعــاب الترفيهيــة وألعــاب األطفــال والشــباب باإلضافــة إلــى العــاب تناســب الفئــات 
المراكــز األلعــاب اإللكترونيــة،  العائليــة مــن مركــز آلخــر ولكــن بصفــة عامــة تقــدم هــذه  الترفيــه  التــي تقدمهــا مراكــز  الترفيهيــة  تلــك األلعــاب والمركبــات  العمريــة االكبــر. تختلــف 
الهيدروليكيــة،  والمركبــات  التصــادم،  وعربــات  الــدوارة،  والمركبــات  المتحركــة،  األطفــال  ومركبــات  والقطــارات،  البالســتيكية،  الكــرات  ٌحفــر  لعبــة  تشــمل  أنشــطة  إلــى  باإلضافــة 
حيــث  العائليــة،  الترفيهيــة  للمراكــز  زيارتهــم  عنــد  العائلــة  ألفــراد  المتعــة  وإضفــاء  للعمــالء  جاذبــة  بيئــة  خلــق  إلــى  دائمــًا  الشــركة  وتســعى  المائيــة.  واأللعــاب  التســلق،  وحائــط 
العالميــة.  االســواق  األلعــاب فــي  مــا هــو جديــد مــن  بــكل  المراكــز  تزويــد  عــن طريــق  العائليــة  الترفيــه  الجديــدة ضمــن مراكــز  األلعــاب  العديــد مــن  الســنوات  قدمــت علــى مــدى 

1.2.3   المراكز التجارية 
تدير وتشّغل شركة مجموعة الحكير عشرة مراكز تجارية هي كالتالي: -

1- مركــز تبــوك التجــاري فــي مدينــة تبــوك شــمال المملكــة الــذي افتتــح عــام 2004 م ويضــم المركــز أكثــر مــن 150 متجــراً ومنفــذاً للبيــع حيــث يقــدم مزيــج مــن العالمــات التجاريــة المحليــة 
والعالميــة للتجــار وللــزوار، وعلــى ســبيل المثــال عالمــة مانجــو ومــاذر كيــر وســيتي ماكــس ومكياجــي. كمــا يحتــوي هــذا المركــز علــى موقــع ترفيهــي تابــع للشــركة وهــو فــن تــاون تبــوك.

 
2- مركز فناتير الجبيل ويقع المركز في مدينة الجبيل ويتكون من ثالثة ادوار ويضم 117 متجر ومنفذ للبيع حيث يقدم مزيج من العالمات التجارية المحلية والعالمية للتجار وللزوار وعلى 

سبيل المثال عالمة بودي شوب ونكتار وكون زون كما يحتوي هذا المركز على اكثر من 30 مكتب اداري.

3- مجمــع الحكيــر تايــم الربــوة بمســاحة 21,340 متــر مربــع والحكيــر تايــم ، الدمــام بمســاحة 5,155 متــر مربــع والحكيــر تايــم مكــة بمســاحة 27,194 متــر مربــع والحكيــر تايــم 
المدينــة بمســاحة 7,000 متــر مربــع والحكيــر تايــم الطائــف بمســاحة 82,035 متــر مربــع والحكيــر تايــم العزيزيــة بمســاحة 8,024 متــر مربــع والحكيــر تايــم الملقــا بالريــاض بمســاحة 
6,467 متــر مربــع والحكيــر تايــم جــازان بمســاحة 10,758 متــر مربــع. وقــد قامــت المجموعــة بافتتــاح ثــالث مراكــز ترفيهيــة داخــل المركــز بعالمــات تجاريــة هــي )ســباركيز، وســنوي، 
وســكاي زون( باإلضافــة إلــى تأجيــر بعــض المحــالت التجاريــة ومطاعــم ذات عالمــة تجاريــة عالميــة علــى ســبيل المثــال عالمــة ليتــل ســيزر وســتاربكس وهرفــي وأيهــوب وتويــز آر أس.

كما تقوم شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية وهي إحدى الشركات الشقيقة للشركة بإدارة وتشغيل عدد )2( مول تجاري وهم مركز النخيل التجاري في القصيم وسلمي 
مول في حائل. 



13

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

النسبةاألنشطة إيرادات النشاط

قطاع الفنادق

قطاع الترفيه

أخرى ) المراكز التجارية ( 

اإلجمالي

650,021

443,809

57,116

%56

%39

%5

%100

ريال سعودي / 000 )(

1,150,946
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فيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات الشقيقة ونسبة ملكية مجموعة الحكير فيها كما في 31 ديسمبر  2018 م: -

2.3 . الشركات الشقيقة  و التابعة

الشركات الشقيقة :   2.3.1

الدولة محل التأسيس اسم الشركةم
والنشاط

نسبة ملكية 
مباشرة

رأس المالالنشاط الرئيسي

شركة أساطير الترفيهية

شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية 
ألصحابها عبدالمحسن الحكير وشركاه

شركة ترفيه للمشاريع السياحية

شركة تنمية العقار والسياحة

شركة الخليجية للترفيه

شركة أصول المزايا الفندقية

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

صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية

تملك وإدارة وتشغيل وتأجير المجمعات
 التجارية والترفيهية

صيانة وتشغيل المراكز الترفيهية

إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة 
المدن الترفيهية والتجارة

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المدن الترفيهية 
والفنادق والمجمعات التجارية والتجارة

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

500,000 1

2

3

4

5

6

7

500,000 

1,000,000 

5,000,000

100,000 

100,000 

100,000,000

%50

%50

%50

%50

%50

%48.5

%31
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فيما يلي بيان يوضح تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركات الشقيقة كما في 31 ديسمبر 2018 م: -

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

* تم تأسيس هاتين الشركتين ولكن لم تقم بممارسة أنشطة لها حتى تاريخ هذا التقرير.

تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة شقيقة: -

اسم الشركة / النشاط

إسم الشركة م

النسبة

أدوات الدين

صافي أرباح )ريال سعودي(

تفاصيل األسهم

شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية )ترفيه ومجمعات تجارية(

شركة تنمية العقار والسياحة )فندق(

شركة ترفيه للمشاريع السياحية

شركة أساطير الترفيهية 

شركة الخليجية للترفيه

شركة أصول المزايا الفندقية *

شركة الترفيه الفاخر *

اإلجمالي

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

%0,998

%0,31

%0,097

%0,499

(%0,518)

%0

%0

%1,386

11,485

3,562

1,120

5,739

(5,957)

0

0

15,950
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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  2018 م: -

وفيما يلي بيان يوضح أسماء الشركات التابعة لشركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية ذ.م.م في دولة اإلمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2018 م: -

* 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.

م

م

اسم صاحب الحصة

اسم الشركة 

نسبة الملكية

نسبة الملكية
*سامي الحكيرسباركيز الند

نشاطها عدد الحصص

نشاط الشركة

القيمة )بالدرهم اإلماراتي(

القيمة )بالدرهم اإلماراتي(

شركة مجموعة الحكير 

سامي الحكير *

المجموع

شركة سباركيز ديجيتال

شركة سباركيز اوشيانكا

سباركيز رأس الخيمة

سباركيز الند فالش للبولينج

قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات
 لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائية

قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات
 لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائية

قاعات األلعاب االلكترونية وقاعات
 لتسلية األطفال واأللعاب الكهربائية

نادي بولينج

قاعات األلعاب 
االلكترونية وقاعات 

لتسلية األطفال 

99

1

100

148,500

1,500

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

%99

%1

%100

%99

%99

%99

%99

%1

%1

%1

%1

1

2

1

2

3

4
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2.3.2. الشركة التابعة: -

)ب( شركة اساطير للترفيه والسياحة ذ.م.م في جمهورية مصر العربية، وفيما يلي بيان يوضح نسب الملكية فيها كما في 31 ديسمبر  2018 م: -

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

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

نشاطهانسبة الملكيةاسم صاحب الحصةم القيمة )بالجنيه المصري(عدد الحصص

شركة مجموعة الحكير 

سامي الحكير *

المجموع

إقامة مدينة مالهي 

ترفيهية داخل 

مدينة 6 أكتوبر 

99

1

100

99,000

1,000

100,000

%99

1%و

100%و

1

2

النسبةاألنشطة إيرادات النشاط )ريال سعودي(

قطاع الترفيه في اإلمارات العربية المتحدة

قطاع الترفيه في جمهورية مصر العربية

اإلجمالي

%4,14

%0,13

%4,27

47,607

1,467

49,074

2.3 . الشركات الشقيقة  و التابعة
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أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع الترفيــه، تهــدف الشــركة إلــى تعزيــز مكانتهــا الرائــدة فــي المملكــة واإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتعمــل الشــركة علــى النمــو 
والتوســع مــن خــالل افتتــاح المراكــز الترفيهيــة العائليــة باإلضافــة إلــى إنشــاء مراكــز مســتقلة فــي مواقــع مختــارة بحســب وضــع الســوق الــذي تقع فيه 
تلــك المراكــز. وســوف تســتهدف الشــركة بشــكل رئيســي صغــار الســن واألطفــال وإلــى حــد مــا الفئــات العمرية األكبــر، من خــالل اســتغالل عالماتهــا التجارية 
القويــة وتطويــر مفاهيــم ترفيهيــه مختلفــة وجديــدة. وتســعى الشــركة بشــكل عــام للتوســع في خيــارات الترفيه التــي تقدمها مــن خالل تقديــم مفاهيم 
ترفيهيــة حديثــة مثــل الترفيــه بالتعليــم والترفيــه الحركــي مــن خــالل إقامة شــراكات اســتراتيجية مع شــركات عالميــة لديها خبرة واســعة في هــذا المجال.

تهدف مجموعة الحكير في قطاع الضيافة للحفاظ على تركيزها على سوق المملكـة من خالل تعـــزيز مكانتهـا الرائدة في السوق بمختلف المناطـــق. 
وتقــــوم الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خالل تطويرها لمحفظتها الفندقية الحالية وافتتاح فنـادق عالميـــــة فئــــة االربع والخمس نجـــوم، وذلك 

تماشيًا مع حجــــــم الطـلب وبناًء على معرفة الشركة العميقة في السوق وخبرتها في تحديد المواقع الجديدة. حيث تستمر الشركــــــة في المقـام 
األول باستهداف المســـــافـــرين من رجــــال األعمال والسياح المحليين.

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

أن تكون مجموعة الحكير الخيار األفضل والموثوق به لعمالئها لتقديم الجودة والقيمة والرفاهية من خالل االستفادة من خبرتها العميقة في قطاعي 
الضيافة والترفيه وشراكاتها مع نخبة من الشركات العالمية. 

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

القيمة المضافة:  
تعظيم ثروة المساهمين والسعي للنمو المستدام وزيادة األرباح.

استراتيجية الشركة ورؤيتها 3

الر سالة 3.3

القيم 3.4

االستراتيجية 3.1

الرؤية 3.2
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التمكين: 

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

تحقيق النتائج.

الثقة:

خدمة العمالء بموثوقية وااللتزام بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقصى درجة من االحترافية والموثوقية، مع تقديـــــم الخـــدمات وتطويرها بشكـــــل 
مستمر لتتماشى باحترافية مع متطلبات العمالء ورغباتهم.

التميز: 

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

المسؤولية: 

تجاه المجتمع والحفاظ على التوازن بين العمل واالمتيازات االجتماعية، ضمان الحماية البيئية والتنمية المستمـــرة. العمـــل بمسؤوليـــة والحفــــاظ علــى 
االخالق في المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

رفع مستوى كفاءة التشغيل من خالل تطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات وترشيد المصروفات ومرونة اإلجراءات في جميع قطاعات األعمال التابعة 
للشركة. 

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

كفاءة التشغيل 3.5

الحوكمة  3.6
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عن الموارد البشرية

سياسة توطين الوظائف

الموارد البشرية .4
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لدى الشركة 3600 موظف في المملكة 223 موظف في اإلمارات 11 موظفين في مصر. وبلغ عدد المواطنين السعوديين العاملين في الشركـــة 
1079 موظف، يمثلون حوالي 29,97% من إجمالي القوى العاملة في الشركة في المملكة.

ترجــع قــّوة الشــركة ونجاحهــا إلــى خبــرات وتجــارب الموّظفيــن لديهــا. ولهــذا الغــرض، يخضــع موّظفــو الشــركة الذيــن يعملــون فــي مختلــف القطاعــات 
ــب  ــر أنظمــة التدري ــه والضيافــة. وتدي ــن علــى أفضــل الممارســات فــي قطاعــي الترفي ــى إطــالع الموظفي ــب المتنّوعــة، التــي تهــدف إل ألنظمــة التدري
شــركة مينــا للتعليــم وتنميــة المــوارد البشــرية، وهــي ذو عالقــة بشــركة مجموعــة الحكيــر. وتملــك شــركة مينــا للتعليــم معهــد عبــد المحســن الحكيــر 
العالــي للتدريــب الفندقــي وهــو الجهــة المســؤولة عــن تدريــب موّظفــي شــركة مجموعــة الحكيــر فــي قطــاع الضيافــة والســياحة، ويتــم عــادًة تدريــب 
موظفــي الشــركة لــدى المعهــد فــي بدايــة فتــرة تعيينهــم كموظفيــن بالشــركة لمــدة تتــراوح مــا بيــن ســتة أشــهر لســنة، ثــم يتــم إعادتهــم إلــى 
الشــركة لمواصلــة العمــل معهــا. ويقــوم معهــد عبدالمحســن الحكيــر العالــي للتدريــب الفندقــي بتوفيــر العديــد مــن دورات التدريــب طويلــة وقصيــرة 
األجــل لمنتســبي مــن موظفــو الشــركات األخــرى العاملــة فــي مجــاالت تشــمل المطاعــم، والفنــادق، والتمويــن، وعــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي 
المملكــة. ويخضــع موظفيــن مجموعــة الحكيــر القائميــن بأعمــال الصيانــة أللعــاب الشــركة فــي مجــال الترفيــه إلــى التدريــب علــى صيانــة تلــك األلعــاب 
مــن قبــل مــوردي األلعــاب المختلفيــن. ويتــم هــذا التدريــب عنــد قيــام الشــركة بالحصــول علــى ألعــاب ترفيهيــة جديــدة مــن مورديهــا حيــث يقــوم المــورد 
بتدريــب عمــال الشــركة عنــد التوريــد علــى كيفيــة التعامــل مــع تلــك األلعــاب وتشــغيلها وصيانتهــا. ويتــم التدريــب لفتــرات محــددة تختلــف مــن مــورد آلخــر. 

الموارد البشرية 4

عن الموارد البشرية  4.1
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لدى الشركة 1079 موظف سعودي. وتضع النسبة الحالية للمواطنين السعوديين للشركة ضمن النطاق األخضر المتوسط، حيث أن نسبة التوطــين 
الحالية في كيان اإليواء والفنادق قدرها حوالي 35,16و مقارنة بالنسبة المطلوبة لألخضر المتوسط وقدرها 34 % حسب برنامج نطاقات. أما فـــي 
كيان السياحة والترفيه فإن نسبة التوطين بلغت حوالي 36,44 %  مقارنة بالنسبة المطلوبة للنطاق األخضر المتوسط وقدرها 30 % حسب برنامج 
نطاقات. وال تزال الشركة ملتزمة بالكامل بتحقيق سياسة المملكة بشأن التوطين. ولهذا السبب، شّكل تدريب وتطوير المهارات والقدرات السعودية 

أولوية خاصة لدى الشركة. وعملت الشركة بشكل وثيق مع وزارة العمل في هذا الصدد، كما نّفذت نتيجة لذلك، خطة شاملة لزيادة عدد المواطنين 
السعوديين الذين يتّم توظيفهم من أجل مواصلة تحقيق الهدف الوطني.

الموارد البشرية 4

سياسات توطين الوظائف 4.2



5. المسؤولية اإلجتماعية
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مركز عطاء 

برامج عطاء

عطاء من المجتمع و إليه

المسؤولية االجتماعية .5

.5.1

.5.2

.5.3



انطالقا من إيمان شركة مجموعة الحكير بمسؤوليتها االجتماعية وبأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والشراكة المجتمعية فقد أطلقت الشركة 
خالل عام  2006 م مركز يختص بتقديم برامج عطاء لتنمية المجتمع )عطاء( ويسعى إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه والعمل على تطــــويره من 

خالل البرامج التي يقدمها سنويا بالشراكة مع جهات حكومية واخرى من القطاع الخاص.
ويهتم المركز بتخصيص عدة برامج وجهت بشكل مباشر ألفراد األسرة ابتداء من الطفل والذي يسـاهــم المركـــز في العمــل على توعيتــــه وتثقيفـــه 
وإكسابه العديد من المهارات، باإلضافة إلى الشباب الذين يقوم المركز بتبنيهم ودعمهم وتوفير التسهيالت لهم مثل تقديـــم المشــورة والنصيحـــة 

للشباب ومساعدتهم في اعداد دراسة الجدوى فيما يتعلق بالمشاريع التي قد يرغبوا في إقامتها. 
قام المركز خالل األعوام السابقة بتوقيع العديد من االتفاقيات وهي: -

اتفاقية تسويق المنتجات الحرفية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني . 
اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية اطعام )لحفظ النعمة( في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية. 

ويستفيد من خدمات مركز عطاء جميع فئات المجتمع ولكن يتم التركيز على: -
االطفال ، ألنهم المستهدف الرئيسي في الترفيه فبالتالي هم االولى بالخدمة المجتمعية. 

الشباب والباحثين عن العمل ، حيث ان الشباب هم أكبر فئة بالمجتمع.

عماًل على تحقيق أهداف مركز عطاء فيما يتعلق بتنمية المجتمع وتعزيز مبدأ التكامل االجتماعي يقوم المركز بتقديم »برامج عطاء«، وهـــــى برامـــج 
متميزة وشاملة تغطي بعض أبرز قضايا المجتمع، وتتضمن التالي: -

برامج عطاء األكاديمية والبحثية: -
تهتم برامج عطاء األكاديمية والبحثية بدفع عجلة التعليم وتشجيع عملية البحث. وأبرز األمثلة تتضمن تعاون المركز مع جامعة الملك سعود إلطالق 

برامج بحث »عبد المحسن الحكير للتغذية وصحة اإلنسان«. 

المسؤولية اإلجتماعية 5

مركز عطاء

برامج عطاء

5.1

5.2
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برامج عطاء للتأهيل والتوظيف: -
في طور سياسة مجموعة الحكير لسعودة الوظائف تقدم برامج عطاء للتأهيل والتوظيف العديد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب السعوديين لدخول سوق 

العمل.
 

برامج عطاء التطوعية: -
تقدم برامج عطاء التطوعية أنشطة تطوعية للشباب لتوعيتهم بقضايا مجتمعهم ولتعزيز إحساسهم بالمسؤولية حتى يتمكنوا من قيادة عجلة النهضة واالنجاز 

في المستقبل. 

برامج عطاء للتوعية: - 
تركز برامج عطاء للتوعية على أنشطة التوعية في مجاالت عدة لمعالجة القضايا والمشاكل التي تطرأ على المجتمع من خالل حمالت توعية تناقش تلك القضايا 

والتعاون مع جهات خارجية في هذا المجال.

برامج عطاء للدعم والرعاية: -
أسهمت برامج عطاء للدعم والرعاية في دعم ذوي االحتياجات الخاصة من خالل عدة أنشطة وتقديم عدداً من الخدمات باإلضافة إلى إقامة عدد من التحالفات مع 

المؤسسات المعنية بدعم ذو االحتياجات الخاصة.

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

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

في عام 2018 م أخذت فنادق الحكير على عاتقها مهمة دعم جمعية ذوي االحتياجات الخاصة وذلك عبر تنظيــم نشاطـــات اجتماعيـــة وتربويـــة وترفيهيـــة تدعــــم 
الجمعية ماديا ومعنويا وتم استضافة األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في أكثر من مناسبة للترفيه عنهم وخاصة خالل شهر رمضان.

برامج عطاء

عطاء من المجتمع و إليه

5.2

5.3
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6. قطاعات الشركة
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قطاع الضيافة

قطاع الترفيه

القطاعات .6

6.1

6.2

31



قطاعات الشركة

رسم بياني يوضح عدد ونسبة فنادق الشركة حسب التوزيع الجغرافي 

المنطقة الوسطى

أكور

المنطقة الشرقية

جولدن توليب

المنطقة الغربية

هيلتون

هوليداي ان

عالمة محلية

ماريوت

راديسون

غير مصنف

خمس نجوم
أربعة نجوم

ثالثة نجوم

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب العالمة التجارية

رسم بياني يوضح عدد فنادق الشركة حسب تصنيف هيئة السياحة

6

قطاع الضيافة: - 6.1

32

%38 %38

3

7

3

7

11

1

5

4

4

19

10

%30

%32

%32

%30

5

4

19
10

4

1

11

7

3

7

3



قطاعات الشركة 6

قطاع الترفيه: -  6.2

33

سكاي زون

اإلمارات

إكستريم

أخرى

مصر

سباركيز

الوسطى

سنّوي

الغربية

أخرى

الشرقية

رسم بياني يوضح عدد المواقع الترفيهية حسب العالمات التجارية

رسم بياني يوضح المواقع الترفيهية حسب التوزيع الجغرافي

53

2828

21

13
10

1

53

28

13

21

21

28

12

13

2

10

1

21

13
12

2



7-التعامل مع االطراف ذات العالقة 
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العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة 

مصالح اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة 

األعمال الشبيهة أو المنافسة ألعمال الشركة ألعضاء مجلس إدارة الشركة

7. التعامل مع االطراف ذات العالقة

.7.1

.7.2

.7.3

35
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التعامل مع األطراف ذات العالقة 7

فيما يلي قائمة بأسماء المعامالت والعقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة والتي تم عرضها على الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2018/04/18 م وتمت الموافقة 
عليها والتجديد لها لعام قادم وهي كالتالي: 

العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة: - 7.1

7.1.1

طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية )والمملوكة من قبل مجموعة 
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة( 

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

عقد ايجار فندق جولدن توليب )الخبر(

عقد ايجار فندق هوليدي إن )الخبر(

عقد ايجار فندق هوليدي إن السالم )جدة(

عقد ايجار فندق قصر البحر األحمر )جدة(

عقد ايجار مركز تبوك التجاري )تبوك(

عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن 
العليا )الرياض(

عقد ايجار فندق األندلسية )الرياض (

عقد ايجار فندق جولدن توليب
الناصرية )الرياض(

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة 

سامي عبدالمحسن الحكير 

1,000,000

2,165,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000

3,000,000

2,500,000

1,600,000

26 
ووو
20 
ووو
25 
ووو
26 
ووو
24 

26

12

21

1

2

3

4

5

6

8

7
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طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنوات

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة منتجع شاطئ نصف القمر 
)والتي يمتلكها عبد المحسن عبد العزيز الحكير بنسبة %50(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير 

1,150,000
ريال للخمسة عشر 

سنة األولى
و 1,500,000
للخمس سنوات

 المتبقية

عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل )الرياض(

عقد ايجار فندق توليب ان ريجنسي )جدة(

عقد ايجار فندق هوليدي إن بوابة جدة )جدة(

عقد ايجار نوفوتيل )ينبع(

عقد ايجار منتجع اليمامة )الرياض(

عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة )الرياض(

عقد ايجار فندق جولدن توليب )الجبيل(

عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق هوليدي إن 

)الخبر( الكورنيش

عقد ايجار فندق توليب إن )الطائف(

عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري المروج )الرياض(

عقد ايجار فندق ومنتزه هوليدي إن
 نصف القمر )الدمام(

400,000شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة 

9,000,000

6,106,000

350,000

8,500,000

700,000

500,000

50,000

2,750,000 

65,790

20و

20و

10و

20و

25و

20و

21

21و

26

25و

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

سنة

سنة

وزيادة قدرها سنة

وزيادة سنوية

يقدم مستخلصات شهرية 
مقابل تلك الخدمات باإلضافة 

إلى هامش ربح قدره %1

مقابل 5% من إجمالي اإليرادات

مقابل 60% من إجمالي اإليرادات

حسب عرض السعر المقدم

للتوسعة
57,500 مكتب دايمون  

إيجار اللوبي
سنويًا

+

+
+

سنويًا

سنويًا

سنوات

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة تنامي العربية المحدودة )والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 
الحكير القابضة نسبة 50% فيها(

شركة تنامي العربية المحدودة )والتي تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 
الحكير القابضة نسبة 50% فيها(

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه 
)المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

عقد ايجار فندق الحمراء بولمان )جدة(

عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري )الظهران(

عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك واللوبي )الدمام(

اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة

عقد إشراف الحكير الند )الرياض(

عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة 
ومكتب دايمون كارد )الدمام(

13,000,000 وووو

6,000,000 وووو

20

21

22

23

24

25

27

3,350,000و

660,000

1,012,000

97,240 

20

20

20
%10

%10 3

سنة شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير وشركاه 
)المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة وأخرين(

2عقد تأجير ألعاب )الفيديو جيم( لموقع الحكير الند 

سنوات
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( 

5عقد توريد مواد بالستيكية

26
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طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

حسب عرض السعر المقدم وذلك 
حسب تقدير الصيانة وقطع الغيار

 مقابل 18% من إجمالي اإليرادات
 الشهرية باستثناء موقع نوفوتيل

 الدمام يكون 10% من إجمالي
 الدخل

1,560,000 بزيادة سنوية
5 %و من القيمة اإلجمالية 

3,300 ريال سعودي أجر 
تدريب شهري للمتدرب الواحد 

1,869,000

رسم إدارة يبلغ نسبة 5% من 
إجمالي إيرادات األلعاب ورسم 

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

سنويًا

سنويًا

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات
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(

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية )المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير وأعضاء 
مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم(

شركة النقاهة الصحية )المملوكة لكل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية »معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب 
الفندقي« ) المملوكة لكاًل من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة 

وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة(

شركة جزر الفلك للتجارة )المملوكة
 لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة( 

شركة أساطير )وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير(

عقد صيانة األلعاب

عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع البركة )الرياض(

عقد إيجار وادارة وتشغيل النوادي الصحية 
داخل فنادق الشركة

اتفاقية الخدمات الهندسية

اتفاقية التدريب للموظفين

اتفاقية متابعة وادارة لمحالت 
»ملك الحلويات«

عقد التشغيل الخاص بأوشيانكا 
الرياض جاليري

28

29

30

31

32

33

34

200,000

5

5

5

6

10
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سنة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان 44600,000 16

طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

سنوات

سنة

سنوات

سنة

سنة

سنوات

سنة

سنة

سنوات

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير 

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

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية )المملوكة لكل من عبدالمحسن الحكير 
وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير وشركائهم(

شركة القصيم )وهي شركة شقيقة لشركة مجموعة الحكير( عقد إيجار مركز فن تاون القصيم 

استئجار فندق بارك إن الدمام

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع 
بطريق الخرج، الرياض

عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان

عقد إيجار مجمع صحاري الخبر

عقد إيجار فندق راديسون بلو بالزا جدة

عقد توريد ألعاب

فندق هوليدي أن كورنيش الخبر

اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة 
وترفيه )مشروع الربوة - الرياض(

35

36

37

38

39

40

41

42

43

3,010,000

5,000,000 

1,000,000

5,000,000 

750,000

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

انقضاء العقد(

حسب عرض السعر المقدم

 أول ثالث سنوات  و2,300,000
 و 3,000,000

للخمس سنوات المتبقية

مقابل عائد استثماري ثابت مقدراه
4,5 مليون ريال سنويًا 

5

26

10

16,5

8

5

20

20

3



41

طبيعة التعاقدم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

سنوات

سنوات

سنوات

سنة

سنة

سنوات

سنوات

السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير 

السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير 

السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير )المالك(

عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير )المالك(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

سكن موظفين فندق هيلتون الخبر

سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري
 المروج الرياض

مطبعة ماجد الحكير

عقد ايجار فندق راديسون بلو كورنيش )جدة(

عقد إدارة فندق مينا بالزا دبي

عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي

عقد إيجار مبني ملحق بفندق هوليدي إن 
بوابة جدة 

45

46

47

49

50

51

48

585,000

900,000

حسب عرض السعر الخاضع 
للقيمة التنافسية

 13,000,000 ثالثة عشر مليون
 ريال سنوي

 تستحق المجموعة 2% من
 إجمالي اإليرادات مقابل أتعاب اإلدارة
 األساسية ، و 6% من إجمالي أرباح

 التشغيل السنوية مقابل أتعاب
 اإلدارة التشجيعية ، و2% من إيرادات
 الغرف مقابل أتعاب اإلدارة التسويقية

والدعائية

 نفس القيمة المذكورة في النقطة
50

 950,000 للخمس سنوات األولي
 و1,150,000 للخمس سنوات الثانية
 و1,250,000 للخمس سنوات الثالثة
و1,350,000 للخمس سنوات األخيرة

5

5

3

20

20

10

10

سنوات

سنوات

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

عقد إيجار مكاتب الرياض

عمارة مرحبا سكن موظفين

52

53

20,000 ريال سنويًا

800,000 ريال سنويًا

10

5

* 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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 فيما يلي قائمة بأسماء المعامالت والعقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة خالل هذا العام والتي سيتم عرضها على أقرب جمعية عمومية قادمة للشركة ألخذ الموافقة عليها وهي 
كالتالي: -

طبيعة التعاقد / المعاملةم
قيمة العقد
مدة العقداسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال

سنة

سنة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر

عقد إيجار مبني هنجر عظم مطور بجيزان

تحويل عقد اإليجار الموقع مع بلدية الرياض
إلقامة مشروع ترفيهي في منطقة الروضة

بمدينة الرياض لطرف ذو عالقة

1

2

3

أول سنتان مجانية 
 100,000 قيمة اإليجار السنوي لكل

سنة من السنوات العشر المتبقية

1,200,000 ريال سنوي

 تحويل عقد استئجار أرض تحتاج إلى إعادة تطوير إلقامة
 مشروع ترفيهي في منطقة الروضة بمدينة الرياض )مدته

 25 سنة( وتحميل جميع المبالغ المصروفة على المشروع
 لطرف ذو عالقة )مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

 القابضة( مبلغ وقدره 4.700.000 ريال تقريبًا ويرجع ذلك
 إلى التغيرات االقتصادية التي طرأت خالل الفترة الحالية

 ووجود فرص إستثمارية بديلة أفضل فقد تم التوصل لإلتفاق
 مع الطرف ذو عالقة الذي أبدى من خالله عدم الممانعة

 في إكمال و تنفيذ المشروع

12

13

7.1.2
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنة

سنة

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز 
الحكير القابضة 

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 
القابضة 

عقد ايجار فندق األندلسية )الرياض(

عقد ايجار فندق جولدن توليب الناصرية )الرياض(

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 المستأجر إلغاء أي امتياز منحه المؤجر للغير ويحق له 
وضع عالماته التجارية الخاصة به.

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 تلقائيًا مالم يخطر أحد 

الطرفين برغبته في عدم التجديد، وفي حال رغب المستأجر 
ترك المبني يسدد حتى نهاية السنة اإليجار الجارية.

في حالة انتهاء العقد تعتبر جميع التحسينات والديكورات 
ملك للمؤجر.

يحق للطرف األول إجراء التعديالت على العقار بما ال يتسبب 
بأضرار للمبنى

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

1

2

1,000,000

2,165,000

26

20

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في العقود المبرمة مع الشركة *: -

فيمــا يلــي قائمــة بأســماء المعامــالت والعقــود المبرمــة مع أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أو أي شــخص ذي عالقة بأي منهــم والتي تم عرضها وتجديد الموافقــــــة عليها في 
الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في تاريخ 2018/04/18 م وهي كالتالي: -

7.2
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سامي عبدالمحسن الحكير 

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 
القابضة 

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 
القابضة 

شركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية 
)والمملوكة من قبل مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة 
وشركة عبدالمحسن الحكير وأوالده 

القابضة(

عقد ايجار فندق جولدن توليب )الخبر(

عقد ايجار فندق هوليدي إن )الخبر(

عقد ايجار فندق هوليدي إن السالم )جدة(

عقد ايجار فندق قصر البحر األحمر )جدة(

عقد ايجار فندق هيلتون جاردن إن العليا )الرياض(

عقد ايجار فندق توليب إن )الطائف(

عقد ايجار مركز تبوك التجاري )تبوك(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

3

4

5

6

8

9

7

2,000,000

3,000,000

5,000,000

3,000,000

1,600,000

400,000

2,500,000

25

26

24

26

21

20

12
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

سنة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري 
المروج )الرياض(

عقد ايجار فندق سويت نوفوتيل )الرياض(

عقد ايجار فندق توليب ان ريجنسي )جدة(

عقد ايجار فندق هوليدي إن بوابة جدة )جدة(

عقد ايجار مبني معرض مبيعات الجامعة 
)الرياض(

عقد ايجار منتجع اليمامة )الرياض(

عقد ايجار فندق جولدن توليب )الجبيل(

عقد ايجار نوفوتيل )ينبع(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

10

11

12

13

16

15

17

14

9,000,000

350,000

8,500,000

50,000

500,000

2,750,000

700,000

20

20

25

20

26

21

25

21

1,150,000
ريال للخمسة عشر 

سنة األولى
و 1,500,000
للخمس سنوات

 المتبقية
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنوات

سنة

سنة

سنة

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير 

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

شركة تنامي العربية المحدودة 
)والتي تمتلك مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة نسبة 50% فيها(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عقد ايجار مبني سكن موظفين فندق
 هوليدي إن )الخبر( كورنيش

عقد ايجار فندق الحمراء بولمان )جدة(

عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك
 واللوبي )الدمام(

عقد ايجار فندق هيلتون دبل تري )الظهران(

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.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

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

سيارة.
يلتزم المؤجر بتفويض المستأجر تفويضا شاماًل يضمن له حق 

مراجعة اإلدارات الحكومية وغيرها الستغالل العقار.
يتحمل المؤجر كافة المصاريف والصيانة 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.

 وزيادة قدرها %10

 كل خمس سنوات +
97,240 إيجار اللوبي

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

18

19

21

20

65,790

13,000,000

3,350,000 

6,000,000 

5

20

20

20
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنوات

شركة تنامي العربية المحدودة )والتي 
تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 

الحكير القابضة نسبة 50% فيها(

شركة تنامي العربية المحدودة )والتي 
تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 

الحكير القابضة نسبة 50% فيها(

عقد ايجار فندق نوفيتل بزنس بارك 
واللوبي )الدمام(

عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة 
ومكتب دايمون كارد )الدمام(

660,000 وزيادة 
سنوية 10 % 

 1,012,000 +
للتوسعة + 57,500 

مكتب دايمون

يلتزم المستأجر باستخراج كافة التراخيص الالزمة النتفاعه 
بالعين المستأجرة.

يقر المستأجر بأن العين المستأجرة وجميع ما تحتويه من 
مباني ومرافق ملكًا خالصًا للمؤجر.

يلتزم المستأجر بإصدار تراخيص البلدية والدفاع المـــــدني 
وجميع الجهات الحكومية.

في حال عدم رغبه أحد الطرفين في التجديد فإنه يشـــعر 
الطرف األخر قبل ستة شهور من انتهاء العقـــد او العقـــد 

المجدد.
في حال بيع العقار من قبل المؤجر يبقي العقد ســــاري 
المفعول في مواجهة المشـــتري الجـــديد حتى انتهــاء 

مدته ويضمن المؤجر ذلك.

يشمل قيمة اإليجــار خدمـــــات المـــياه وإنــــارة الممــــــرات 
والمساحات الخارجية والمواقف وخدمات األمن والحراســة 

والصيانة والنظافة العامة للمركز.
يتحمل المستأجر قيمة استهالك الكهرباء حسب قــــراءة 

العداد الخاص بالمكتب.
في حالة إخالء العقار فإن المستأجر يخلي العــــقار فــــــي 
الموعد المحدد وأداء جميع التزاماته المالــــــــــية من إيــجار 

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.

21

22
3
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنوات
شركة تنامي العربية المحدودة )والتي 
تمتلك مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 

الحكير القابضة نسبة 50% فيها(
عقد ايجار مكتب إداري والتوسعة 

ومكتب دايمون كارد )الدمام(

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 طبقًا 

للمواصفات الخاصة بالمبني.
يتعهد المستأجر بأن يعلم المؤجر فوراً 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.

223
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سنويًا

سنويًا

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

شركة الرياض للمشاريع السياحية 
والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير 

وشركاه )المملوكة لكل من عبدالمحسن 
الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير 

وأوالده القابضة وأخرين(

اتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة

عقد إشراف الحكير الند )الرياض(

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.

يلتزم المشغل بالحفاظ على مستوي المعنوي 
واألخالقي للموقع.

يلتزم المشغل بالحفاظ على الموقع بطريقة أمنة 
ومنظمة ونظيفة وبحالة جيدة.

يلتزم المشغل بتوفير جودة الخدمة والمنتجات للجمهور.
يلتزم المشغل بتدريب األشخاص على المشاركة العملية 

في الموقع.
يلتزم المشغل بصيانة وإدارة المخاطر وسالمة الحياة 

للموقع.
يحق للطرفين شراء أو بيع ألعاب بما يحقق ذلك مصلحة 

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

الفنادق.

23

24

يقدم مستخلصات 
شهرية مقابل تلك 

الخدمات باإلضافة إلى 
هامش ربح قدره %1

مقابل 5% من 
إجمالي اإليرادات



50

شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنة

سنوات

شركة الرياض للمشاريع السياحية 
والترفيهية والتجارية عبدالمحسن الحكير 

وشركاه )المملوكة لكل من عبدالمحسن 
الحكير وشركة عبدالمحسن الحكير 

وأوالده القابضة وأخرين(

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 تأجير ألعاب 
)الفيديو جيم( 

لموقع الحكير الند 

عقد توريد مواد بالستيكية 

يلتزم المستأجر بتشغيل األلعاب بشكل يتالءم مع طبيعتها 
ويتعهد باستعمالها استعمااًل مناسبًا 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 آلخر لتطوير 
الموقع.

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.

25

26

2

5

مقابل 60% من 
إجمالي اإليرادات

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

الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 
الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير 

وشركائهم(

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 األلعاب

عقد ايجار عدد 5 هناجر بمستودع
 البركة )الرياض(

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.

 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 مناسبًا.

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 تلقائيًا 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.

27

28

حسب عرض السعر 
المقدم وذلك حسب 
تقدير الصيانة وقطع 

الغيار

سنوات

سنوات

5

10 200,000
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سنويًا

سنوات

شركة النقاهة الصحية )المملوكة لكل 
من مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز 
الحكير القابضة وشركة عبدالمحسن 

عبدالعزيز الحكير المحدودة(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عقد إيجار وادارة وتشغيل النوادي الصحية 
داخل فنادق الشركة

اتفاقية الخدمات الهندسية

يلتزم المستأجر باستقبال نزالء الفندق مجانًا 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.

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمة مرحلة الدراسة والتصميم 
األولي ومرحلة التصميم المبدئي ومرحلة التصميم النهائي 

ومرحلة اإلشراف على التنفيذ.
يلتزم مقدم الخدمة بالقيام بأعمال اإلشراف الالزم على مراحل 

العمل للمشروع.
يقر مقدم الخدمة بضمان األعمال والخدمات على الوجه 
األكمل ويكون مسؤواًل عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه.

يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمات والموظفين وجميع 
المواد واألشياء الالزمة لتنفيذ األعمال.

29

305
1,560,000 

مقابل 18% من 

إجمالي اإليرادات 

الشهرية باستثناء 

موقع نوفوتيل 

الدمام يكون %10 

من إجمالي الدخل

 بزيادة سنوية %5 
من القيمة اإلجمالية
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شركة مينا للتعليم وتنمية الموارد 
البشرية »معهد عبدالمحسن الحكير 

للتدريب الفندقي« )المملوكة لكل من 
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز 

الحكير المحدودة(

اتفاقية التدريب للموظفين 31
مبلغ 3,300 ريال 
سعودي أجر تدريب 

شهري للمتدرب الواحد
سنويًا

يلتزم المعهـــــد بتوفــير مدربين متخصصــين في مجــــال 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 عليهـــــــا ولمـــدة 

3 شهور بواقع 4 ساعات تدريبية يومــــية ولمـــدة 5 أيام فـــي 
االسبوع الواحد، ويكون التدريب في جميع المدن المتواجد فيها 

المعهد.
يلتزم المعهد بتقديم التقارير الفنية الخاصة بالعمليــة التدريبيــة 

وبشكل أسبوعي.
يلتزم المعهد بتزويد المنتسبين بشهادات مصدقة من المعهد 

التابع له وأيضًا 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 الطـــرف الثانــي 
)عند الطلب( ويتم حساب القيمة اإليجار حسب األسعار المتداولة 

في الفنادق التابعة للطرف األول.
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سنويًا

سنة

شركة جزر الفلك للتجارة )المملوكة 
لمجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 

القابضة(

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير

اتفاقية متابعة 
وادارة لمحالت 

»ملك الحلويات«

استئجار فندق بارك إن الدمام

يلتزم مقدم الخدمة بدراسة متطلبات الموقــــع وإعــداد 
اقتراحات أولية للمواصفات الرئيسية الخاصة بإدارة 

المواقع واإلشراف عل جميع الموظفين.
يؤجر مزود الخدمة العالمة التجارية رقم 8/926 وتاريخ 
1428/05/19 هـ وذلك الستخدامها كعالمة تجــارية 

لمواقع مستقبل الخدمة.
يلتزم مستقبل الخدمة بالحصول على جميع الشهــادات 

والتراخيص.
يلتزم مستقبل الخدمة بكافة متطلبات مزود الخـــــدمـــة 
فيما يتعلق بمتطلبـــــات ومعـــايير استخـــدام العالمــــة 

التجارية.
يلتزم مستقبل الخدمة بالتعاون في جميع األوقات مـع 
مزود الخدمة ويلتزم بتشغيل المواقع والمحافظة على 

مستوي الخدمة الذي يمليه عليه مزود الخدمة.
يلتزم مستقبل الخدمة بتوفـــير كافـــة متطلبـــات مـــزود 
الخدمة الخاصة بالتشغيل سواء كان أثــــــاث أو معـــدات 

أو ديكورات.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

32

33

1,869,000

750.000
26
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ماجد عبدالمحسن الحكير وورثة خالد 
الحكير )وهم بندر خالد بن عبدالمحسن 

الحكير، وبدر خالد بن عبدالمحسن الحكير، 
وأحمد خالد بن عبدالمحسن الحكير(

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع 
بطريق الخرج، الرياض

عقد إيجار فندق راديسون بلو جازان

عقد إيجار مجمع صحاري الخبر

عقد إيجار فندق راديسون بلو بالزا جدة

يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الحيازة واالنتفاع لكامل 
العقار المؤجر أو تأجيره للغير من الباطن.

يلتزم المستأجر في حال نقل العقار لمالك أخـر بان يلزمــــــه 
باستمرار مدة العقد حتى نهايته.

يحق للمستأجر إلغاء أي امتياز أو حق تشغـــيل قد منحــــه 
المؤجر للغير.

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

يلتزم المستأجر عن نظامية تأجــــير وحــدات المستودعـــات 
المبنية كما يلتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف 

وغيره حتى تاريخ استالمه للموقع.
يلتزم المستأجر بحراســــه المستودعـــات وصيانتهــا على 

حسابه بما يبقيها في حالة جيدة.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

34

35

36

37

10

16,5

20

20

5,000,000

1,000,000

5,000,000

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

عند انقضاء العقد(
سنوات

سنة 

سنة 

سنة 



56

شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

سنوات
حسب عرض 

السعر المقدم

سنوات

شركة الحكير لتصنيع األلعاب الترفيهية 
)المملوكة لكل من عبدالمحسن 

الحكير وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 
الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير 

وشركائهم(

مؤسسة سامي عبدالمحسن الحكير

عقد توريد ألعاب

فندق هوليدي أن 
كورنيش الخبر

يلتزم المورد بأن تكون جميع األلعاب ذات جودة عالية وصالحـة 
للعمل وذلك حسب األصناف والمواصفات المحـددة في أمــــر 

التكليف.
يلتزم المـــورد بالتعــويض أو استبــــدال أي العــاب يتضح عــــدم 
مطابقتها لما هو محدد في أمر التكليف دون أن يتحمل الطـرف 

اآلخر أي نفقات تترتب على ذلك.
يلتزم المورد بتشغيل األلعاب الموردة في موقع الطرف اآلخر 

تشغياًل تجريبيًا.
يلتزم المورد بتدريب الفني المؤهل من قبل الطرف اآلخر علـــى 

تشغيل اللعبة واستخدامها.
يقدم المورد ضمان لأللعاب على عيوب التصنيع لمــــدة عــــام 
يبدأ من تاريخ التوريد، ويلتزم خالل فترة الضمان بتحمل قيمــــــة 
قطع الغيار وأجور اإلصالح ألي عيب فني من عيوب التصنيــــع 

التي يشملها الضمان.
يلتزم المورد بتقديم عروض األسعار عند كـــل عمليـــة شــــــراء، 
على أن تكون األسعار المقدمة أسعاراً تنافسية وال تزيد عــــــن 

سعر السوق كما يحق للمورد له التعاقد مع مــــــورد أخر فـــي 
حال وجود أسعار منافسة للطرف الثاني او كانت جودة االلعاب 

او الخدمات أفضل من تلك المقدمة من المورد.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

 أول ثالث سنوات
2,300,000

 و 3,000,000 
 للخمس سنوات

المتبقية

38

39
8

3
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مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة 

اتفاقية إدارة وتشغيل لمركز الحكير رياضة 
وترفيه )مشروع الربوة - الرياض(

يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الموقع خاليًا 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 مسئواًل 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.

405

مقابل عائد 
استثماري 

ثابت مقدراه 
4,5 مليون 

ريال سنويًا

سنوات
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سنة

سنوات

سنوات

سنوات

سنة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير 

السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير 

السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير

مجموعة 
عبدالمحسن عبدالعزيز 

الحكير القابضة

سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان

سكن موظفين فندق هيلتون الخبر

سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري 
المروج الرياض

مطبعة ماجد الحكير

عقد إيجار مبني ملحق بفندق
 هوليدي إن بوابة جدة 

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

تلتزم المطبعة بأن تكون جميـــع التصاميــم والطباعـــة ذات 
جودة عالية وحسب المواصفات ويقر بأنها صالحة وسليمة.
تلتزم المطبعة بالتعويض أو استبدال أي أعمال تصاميـم أو 

طباعة يتضح عدم مطابقتها وتتحمل نفقات ذلك.
تلتزم المطبعة بأن يكـــون عـــرض السعــــر المقــــدم أسعــار 

تنافسية، كما يحق للطرف األخر التعاقد مع مورد أخـــــر فــي 
حال وجود أسعار منافسة أو جودة التصاميم والطباعة.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

حســـــــب عـــــــرض 
السعـــــر الخاضـــع 
للقيمة التنافسية

950,000 للخمس 
سنوات األولي 

و1,150,000 
للخمس سنوات الثانية 

و1,250,000 
للخمس سنوات الثالثة 

و1,350,000 
للخمس سنوات األخيرة

41

42

43

44

45

600,000

585,000

900,000

16

5

5

3

20
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مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير 
)المالك(

عقد ايجار فندق راديسون بلو كورنيش )جدة(

عقد إدارة فندق مينا بالزا دبي

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1( 46

47

20

20

13,000,000 
سنة

سنة

 ثالثة عشر مليون ريال 
سنوي

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

ومشــتمالته  محتوياتــه  بكافــة  الفنــدق  بــأن  »المالــك«  يقــر 
التــي تطلبهــا وزارة  ومرافقــه مســتوفيًا كافــة االشــتراطات 
اســتمرار  علــى  يحافــظ  وأن  المرعيــة،  والقوانيــن  الســياحة 
العقــد. هــذا  ســريان  مــدة  طــوال  االشــتراطات  هــذه  توافــر 

ــد  ــذا العق ــريان ه ــدة س ــوال م ــظ ط ــأن يحتف ــك« ب ــد »المال يتعه
بالفنــدق وبمحتوياتــه ومشــتمالته ومرافقــه مــن أرض ومبانــي 
ومفروشــات ومعــدات وغيرهــا خاليــة مــن أي رهــن أو قيــود أو 
تعهــدات أو دعــاوي أو أعبــاء أو مطالبــات باســتثناء تلــك التي ال 
تؤثــر تأثيــراً متعارضــًا مــع حــق »مينــا« فــي تنفيــذ هــذا العقــد أو 
فــي قيامهــا بتشــغيل الفنــدق بمــا فــي ذلــك تجديــد واســتبدال 
ــى  ــه عل ــك فإن ــع ذل ــا«. وم ــات »مين ــب تعليم ــات حس المحتوي
»المالــك« أن يبلــغ »مينــا« بشــكل مســبق بــأي إجــراء ينــوي 
تبلــغ  أن  »مينــا«  تتعهــد  كمــا  الخصــوص.  بهــذا  بــه  القيــام 
»المالــك« بــأي اجــراء تنــوي القيام بــه بخصوص تعديــل أو تبديل 
ــات والحصــول علــى موافقتــه. ــاث والمحتوي المفروشــات واالث

بكامــل  بالوفــاء  »مينــا«  قيــام  مقابــل  بأنــه  »المالــك«  يقــر 
يحــق  فإنــه  العقــد  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص  التزاماتهــا 
الفنــدق فــي هــدوء  بــإدارة وتشــغيل  ان تقــوم  لهــا وحدهــا 
ــد  ــد. ويتعه ــذا العق ــريان ه ــدة س ــوال م ــك ط ــات وذل ودون عقب
»المالــك« بــأن ال يتدخــل فــي حريــة »مينــا« فــي إدارة الفنــدق 
يحــق  إنــه  العقــد.  هــذا  وأحــكام  لشــروط  وفقــًا  وتشــغيله 
اتصــال  علــى  ليكــون  عنــه  ينــوب  ممثــل  تعييــن  “للمالــك” 
هنــاك  يكــون  أن  مانــع  وال  مينــا  ادارة  مــع  ويومــي  مباشــر 
الفنــدق  مديــر  مــع  يمثلــه  مــن  أو  »المالــك«  مــن  مســائلة 
التــي  االمــور  ومناقشــة  االعمــال  لمتابعــة  المعييــن 
االتفاقيــة. هــذه  شــروط  وفــق  الفنــدق  لمصلحــة  تعــود 
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عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير 
)المالك( عقد إدارة فندق مينا بالزا دبي 47

20
سنة

بــان يدفــع  تراخــي  يتعهــد »المالــك« بشــكل مســتمر ودون 
وجــدت  إن  وااليجــار  والضرائــب  الرســوم  كافــة  حســابه  علــى 
المســتحقة علــى األرض والمبانــي وجميــع الضرائــب العقاريــة 
التــي قــد تســتحق أو تكــون واجبة الدفــع عن الفندق وأن يســلم 
ــب،  ــا« صــوراً مــن إيصــاالت ســداد هــذه الرســوم والضرائ لـــ »مين
ــالل  ــن إخ ــب ع ــج تترت ــن أي نتائ ــؤولة ع ــا« مس ــون »مين ــن تك ول
الخصــوص،  بهــذا  المتعلقــة  التزاماتــه  تنفيــذ  »المالــك« فــي 
ويتحمــل »المالــك« وحــده جميــع المضاعفــات الناتجــة عــن ذلــك.

يتعهــد »المالــك« وعلــى نفقتــه الخاصــة باتخاذ كافــة اإلجراءات 
ــدق  ــه للفن ــق ملكيت ــى ح ــة عل ــة بالمحافظ ــة المتعلق القانوني
بجميــع محتوياتــه ومشــتمالته ومرافقــه الالزمــة لتأميــن قيــام 
هــدوء ودون عقبــات  فــي  الفنــدق  بــإدارة وتشــغيل  »مينــا« 
ســريانه. مــدة  وطــوال  العقــد  هــذا  وأحــكام  لشــروط  وفقــًا 

مــن المتفــق عليــه بيــن الطرفيــن أن هــذا العقــد ينتقــل بــكل مــا 
يتضمنــه مــن حقــوق والتزامــات إلــى خلفــاء أي مــن الطرفيــن.

يقــوم »المالــك« بتســليم »مينــا« جميــع الوثائــق ذات الصلــة 
والرخــص الســارية المفعــول الصــادرة عن الســلطات المعنية بما 
فــي ذلــك تراخيــص المطاعــم واألمــن وبوليصــة التأميــن وجميع 
التراخيــص األخــرى الضروريــة لحســن ســير العمــل فــي الفنــدق.

يقــوم “المالــك” بتســليم »مينــا« نســخة كاملــة مــن جميــع 
الرســوم والخرائــط الهندســية الخاصة ببناء الفنــدق ومواصفات 
البنــاء والتجهيــزات كمــا تســلم إليهــا أيضــًا نســخ متكاملــة مــن 
ــزة  ــان األجه ــهادات ضم ــات وش ــغيل والمواصف ــات التش تعليم
والصحــي  والتســخين  والتبريــد  التكييــف  ونظــم  والمعــدات 
واإلضــاءة والمغاســل … الــخ وكذلــك أســماء مقاولــي التركيب 
المنفذيــن وعناوينهــم لتتمكــن مــن الرجــوع إليهــم عنــد اللــزوم.

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
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عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير 
)المالك(

عبدالمحسن عبدالعزيز فهد الحكير 
)المالك(

عقد إدارة فندق مينا بالزا دبي

نفس الشروط المذكورة في النقطة  (47)عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي

47

48

20

10

سنة

سنوات

وتشــغيله  الفنــدق  بــإدارة  تقــوم  بــأن  »مينــا«  تتعهــد 
إدارة  فــي  عليهــا  المتعــارف  الدوليــة  لألصــول  وفقــًا 
المتصلــة  األنشــطة  كافــة  وفــي  المماثلــة  الفنــادق 
كمــا  التشــغيل،  هــذا  مثــل  فــي  عليهــا  والمتعــارف  بهــا 
البــالد  طبيعــة  للفنــدق  تشــغيلها  فــي  تراعــى  بــأن  تلتــزم 
وتقاليدهــا. ومــع مراعــاة شــروط وأحــكام هــذا العقــد يكــون 
مناســبًا. تــراه  حســبما  الفنــدق  إدارة  فــي  الحريــة  »مينــا«  لـــ 

تتعهــد »مينــا« بــأن تديــر الفنــدق وتقــدم كافــة التســهيالت 
والخدمــات علــى الوجــه المتعــارف عليــه فــي إدارة الفنــادق 
بموافقــة  »مينــا«  لـــ  يحــق  أنــه  مراعــاة  مــع  المماثلــة، 
»المالــك« أن تؤجــر الحيــز التجــاري أو الخدمــات فــي الفنــدق.

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

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
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شروط  العقدطبيعة التعاقد / المعاملة م مبلغ العقد
اسم طرف ذو العالقة سنويًا / ريال مدة العقد

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 
القابضة

عقد إيجار مكاتب الرياض

عمارة مرحبا سكن موظفين

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

يتحمل المؤجر مصاريف حراســـه وصيانـــة المبنـــي ومصـــاريف 
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 تعاليـــــم الــدين اإلسالمـــــي الحــنيف 
وبعدم إيواء المطلوبين للعـــدالــة أو المخالفــــين للنظـــام أو 

احتواء أي ممنوعات.
في حالة ترك المستأجر العين قبل نهاية العقد يلتزم بســداد 

القيمة اإليجار حتى نهاية العام الجاري.
أجر المؤجر مكاتب إدارية مجهــزة بشكــــل مناســــــب لغـــــرض 
مباشرة اعماله مثال مكاتب، اجهزة هاتــــــف، انترنـت، خدمــــات 

نظافة، ضيافة.... الخ.
أقر المؤجر بأن يحق للمستأجــر استخـــدام قاعـــة االجتماعـــات 

الرئيسية لعدد )20( مرة في السنة الواحدة.
أقر لمؤجر بعدم إحداث أي إضافــــــات أو تعـــديالت ثابتة فـــي 
العين المستأجرة إال بعد الحصول على موافقـــة خطيـــــة من 

المستأجر.
ال يترتب على وفاة أي من طرفي هذا العقـــــد )المستأجـــر أو 

المؤجر( فسخ هذا العقد.

بعض العقود المذكورة في هذا الجدول سبق ذكرها في جدول العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة وسبب إعادة إدراجها في هذا الجدول يعود الرتباطها بأعضـــاء 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.

نفس الشروط المذكورة في النقطة )1(

49

50

20,000

800,000

10

5

ريال سنويا

ريال سنويا

سنوات

سنوات
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طبيعة عملهااسم الشركة التي يمتلك / عضوًا فيهااسم عضو مجلس اإلدارةم

االستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مــدن األلعـــــاب 
وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التســــويق للغـير  و خـدمـــات 

االستيراد والتصدير للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.

تشغيل وصيانة وإنشاء الوحدات السكنية وشراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار 
هذه المباني بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة.

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعــــم والمبانـــي العامــــة والسكنيـــة 
والتجارية وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات 

الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.

اصالح األجهزة الرياضية وتجهيز وتشغيل وصيانة المرافق الرياضية والبيع بالجملـــة أللعاب 
األطفال واأللعاب اإللكترونية والهدايا.

مساعد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 1

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(

الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة أبراج الخالدية السكنية

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة جسور السياحة التجارية

فيما يلي األعمال الشبيهة أو المنافسة ألعمال الشركة ألعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/18 م، 

وهي على النحو التالي: -

7.3
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طبيعة عملهااسم الشركة التي يمتلك / عضوًا فيهااسم عضو مجلس اإلدارةم

الستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامـــة وإدارة مدن األلعــــاب 
وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمات التسويق للغــــير و خـــدمـــات 

االستيراد والتصدير للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.

إقامة المراكز الترفيهية والسياحية وإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية والسياحية وصيانتهــا 
وتطوير وإدارة وصيانة العقارات .

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعــــم والمبانـــي العامـــة والسكنيــــة 
والتجارية وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات 

الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.

ماجد عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 2

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(

الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية 
عبدالمحسن الحكير وشركاه

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

فيما يلي األعمال الشبيهة أو المنافسة ألعمال الشركة ألعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/18 م، 

وهي على النحو التالي: -

7.3
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طبيعة عملهااسم الشركة التي يمتلك / عضوًا فيهااسم عضو مجلس اإلدارةم

االستثمار والتملك في الحصص في شركات تعمل في مجال إقامة وإدارة مدن األلـعــــــاب 
وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة وخدمـــــات التسويق للــغير وخدمـــــات 

االستيراد والتصدير للغير.

إدارة وتشغيل المراكز الترفيهية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق.

إدارة مدن المالهي واأللعاب والترويج السياحي.

صيانة وتشغيل الفنادق والمنشآت الترفيهية والمطاعــــم والمبانـــي العامـــة والسكـــنية 
والتجارية وأعمال الهدم واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في األلعاب والمعدات 

الترفيهية وبيع وشراء العقارات لصالح الشركة.

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الصناعية والمجمعات التجارية واألسواق المركزية 
وإدارة وتطوير وصيانة العقارات والمجمعات السكنيـــة والتجاريــة بالبيــع أو اإليجـــار لصــــالح 
الشركة وخدمات االستيراد والتصدير والتسويق للغــــير وتجـــــارة الجملة والتجزئة في األثاث 

والديكور ومواد البناء واألدوات الكهربائية والمقاوالت العامة.

سامي عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير 3

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة تنمية العقار والسياحة )توريسكو(

الشركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي

مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة

شركة تنامي العربية المحدودة

فيما يلي األعمال الشبيهة أو المنافسة ألعمال الشركة ألعضاء مجلس إدارة الشركة والتي تم عرضها والموافقة عليها بالجمعية العمومية بتاريخ 2018/04/18 م، 

وهي على النحو التالي: -

7.3
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8.أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في 2018 م
قطاع الضيافة 

قطاع الترفيه 

8.1

8.2
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قطاع الضيافة

وقعت الشركة اتفاقية تطوير وتشغيل حصري لفنادق هوليداي ان اكسبرس في المملكة العربية السعودية مع مجموعة فنادق انتركونتيننتال والتي تهدف إلطــــالق أول فنــــــــــــادق 
العالمة التجارية هوليداي إن إكسبرس للمرة األولى في المملكة العربية السعودية. وتعتبر مجموعة فنادق انتركونتيننتال شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، باإلضافة الـــــــى ما 
تملكه الشركة من انتشار في السوق المحلي، كما يوجد حاليا أكثر من 2600 فندق هوليداي إن إكسبرس في جميع أنحاء العالم، باإلضافة إلى 776 فندق آخر من المقرر افتتاحها خالل 

ثالث إلى خمس سنوات.
تتميز فنادق العالمة التجارية هوليداي ان اكسبرس بأنها فنادق اقتصادية عالية المستوى ذو تكلفة إنشائية متوسطة، توفر خدمة عالية بأسعار مميزة للضيوف، مما يتيح للمجموعــة 

تحقيق عوائد اعلى على االستثمار. 

فندق راديسون بلو كورنيش - جدة والمصنف 5 نجوم، حيث يتكون من 150 غرفة وعدد 4 قاعات اجتماعات وقاعة احتفاالت ومطعم ومقهى ومسبح وعدد 2 مركـــــز صحــي )رجـــــالي 
ونسائي(.

فندق مينا تبوك والمصنف 3 نجوم، ويتكون من 83 غرفة ومركز صحي ومسبح وعدد 7 قاعــــات اجتماعـــات ومطعـــم ومقهى.
فندق بارك إن الجبيل والمصنف 3 نجوم ويتكون من 160 غرفة ومركز صحي ومسبح وعدد 4 قاعات اجتماعات ومطعم ومقهى.

قامت الشركة كذلك بتوقيع اتفاقية إدارة فندق البالد جدة حيث أتفق الطرفان باعتماد العالمة التجارية مينا والمملوكة للشركة وذلك بعد تجديد وتطوير الفندق ومرافقه ويصنف فندق 
البالد 4 نجوم ويتكون من 188 غرفة وعدد 5 مطاعم وحديقة كبيرة ومسبح ومركز صحي وعدد 4 مالعب تنس أرضي وقاعات اجتماعات ومقهى.    

قامت الشركة بافتتاح الفنادق التالية: -

فندق هوليدي إن الكورنيش -  الخبر.

فندق هوليدي إن الخبر.

فندق جولدن توليب الخبر.

فندق قصر البحر األحمر -  جدة.

إيمانا من الشركة بتقديم خدمات فندقية راقية وعصرية تتناسب مع عمالئها فقد قامت الشركة بتحسين وتطوير عدد من فنادق الشركة شملت تطوير ديكورات القاعات والمطاعـــم 
وتغيير االثاث، وقد شملت عملية التطوير عدد من الفنادق منها: -

أواًل

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

8.1
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قطاع الترفيه
قامت الشركة بالتوسع في نشاطها في مجال المراكز الترفيهية و إضافة إليها سلسلة مراكز ترفيهية جديدة عددها ) 11 ( موقع خالل العام 2018 و هي :-

8.2
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الموقعم تاريخ االفتتاحالمدينةالعالمة التجارية

الرياض

القصيم

القصيم

القصيم

الخبر

الرياض

جيزان

جيزان

الرياض

القطيف

صبيا

الربع الثاني 2018 م

الربع الثاني 2018 م

الربع الثاني  2018 م

الربع الثاني 2018 م

الربع الثاني 2018 م

الربع الثالث 2018 م

الربع الثالث 2018 م

الربع الثالث 2018 م

الربع الرابع 2018 م

الربع الرابع 2018 م

الربع الرابع 2018 م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

بانوراما مول

النخيل مول

النخيل مول

النخيل مول

قرطبة بالزا

الثمامة

الحكير تايم

الحكير تايم

الحكير تايم

سيتي مول

عزان بالزا

اكستريم

اكستريم

سنوي

سباركيز

سباركيز

سنوي

سنوي

سكاي زون

سكاي زون

سباركيز

سنوي
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9.الخطط المستقبلية للعام 2019 م
قطاع الضيافة

قطاع الترفيه

9.1

9.2
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وضعت الشركة مجموعة خطط لتحقيق األهداف االستراتيجية والتي تشمل تطوير محفظتها الفندقية والمراكز الترفيهية مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق 

وذلك من خالل التزامها بتقديم خدمة مميزة للعمالء في مجال الضيافة والترفيه.

تماشيًا مع استراتيجية الشركة في قطاع الضيافة، تخطط الشركة بتغيير العالمة التجارية لفندق توليب إن الطائف وفندق األندلسية وفندق قصر البحر األحمر جدة 

للعالمة التجارية مينا والمملوكة للشركة. ويتم التخطيط لزيادة عدد الفنادق تحت هذه العالمة )مينا( إلى ما يقرب إلى 9 فنادق.

واستكماال إليمان الشركة بتطوير فنادقها فإن الهدف األساسي لها هذا العام هو العمل على تطوير فنادقها الحالية وذلك للمحافظة على القدرة التنافسية لها 

في السوق ويشمل هذا التطوير على سبيل المثال منطقة البهو والغرف وديكورات القاعات وتغيير األثاث وغيرها.

الخطط المستقبلية للعام  2019 م 9

قطاع الضيافة 9.1
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تهدف استراتيجية الشركة في قطاع الترفيه إلى التوسع من خالل افتتاح المراكز الترفيهية العائلية باإلضافة إلى إنشاء مراكز مستقلة في مواقع مختارة بحسب وضع السوق باإلضافة 
إلى تطوير مفاهيم ترفيهية مختلفة وجديدة. تماشيًا مع هذه االستراتيجية نجحت إدارة الشركة في افتتاح إحدى عشر مركز ترفيهي جــــــــديد خالل العام 2018 م كما تعمل الشركة حاليًا 
على تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز إيرادات وأرباح الشركة خالل العام القادم  2019 م حيث تشمل هذه المشاريع على مواقع ترفيهية جديدة 

كما يلي: -

كما تخطط الشركة لعمل تطوير وتجديد في عدد من المواقع الترفيهية القائمة وذلك بهدف تطوير األداء وتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وتقديم أفكار ترفيهية جديدة وحديثة مما 
يعزز من مكانة الشركة في سوق الترفيه ويساعد في رفع الحصة السوقية. ومن هذه المواقع )سباركيز األندلس جدة، سياركيز السالم الرياض، سباركيز الظهران الخبر(. 

الخطط المستقبلية للعام 2019 م 9

قطاع الترفيه 9.2

األثر الماليمساحة الموقعالمدينة الموقعالعالمة التجاريةم

3000 متر مربع

2500 متر مربع

خالل النصف األول من عام 2019 م

خالل النصف األول من عام  2019 م

1

2

الحكير تايم

المعذر بالزا

جيزان

الرياض

سباركيز

سكاي زون 
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المخاطر التي تواجهها الشركة  .10
نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة

مخاطر الصحة والسالمة المتعلقة بقطاع الترفيه

الدعاوى القضائية والغرامات

مخاطر أسعار العموالت البنكيةإنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص واإلدارة الخاصة بالشركة

مخاطر االئتمان إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار الخاصة بالشركة

مخاطر العمالت )الصرف األجنبي( اعتماد الشركة على التعامالت مع أطراف ذو عالقة

مخاطر السيولة

مخاطر األداء االقتصادي للمملكة

اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة ألصولها وأنظمتها وبنيتها األساسية

مخاطر األحداث السياسية

القدرة على استئجار وامتالك وتطوير المواقع ذات الصلة

10.110.8

10.310.10

10.210.9

10.410.11

10.610.13

10.510.12

10.710.14
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إن اســتراتيجية الشــركة هــي مواصلــة التوســع فــي أعمالهــا فــي قطاعــي الضيافــة والترفيــه خــالل الســنوات القادمــة وذلــك عــن طريــق افتتــاح فنــادق جديــدة فــي المملكــة 
وافتتــاح مواقــع ترفيهيــه جديــدة فــي كل مــن المملكــة واالمــارات. وقــد تواجــه إقامــة مثــل تلــك المشــاريع أو المواقــع الجديــدة تحديــات وعوائــق عديــدة كإيجــاد مواقــع جديــدة 
متميــزة بأســعار تنافســية، والوصــول إلــى أفضــل الشــروط التعاقديــة، وقــدرة الشــركة علــى تجهيــز تلــك المواقــع فــي المــدد الزمنيــة المحــددة للمشــروع أو الموقــع. وبنــاًء 

علــى ذلــك، فانــه ال يوجــد أي ضمــان علــى أن افتتــاح الشــركة لمشــاريع أو مواقــع جديــدة ســيحقق نجاحــًا اســتناداً فقــط علــى نجــاح المشــاريع أو المواقــع الســابقة. 

هــذه المخاطــر متمثلــة فــي أن المرخصيــن أو المشــغلين البارزيــن أو مجموعــات منهــم قــد يكــون لهــم مصالــح متضاربــة أو ال تتماشــى مــع مصالــح الشــركة، وقــد يــؤدي ذلــك 
إلــى خــروج المرخصيــن أو المشــغلين مــن االتفاقيــات القائمــة مــع الشــركة. وفيمــا يتعلــق باتفاقيــات اإلدارة، يجــوز للُمشــغل الــذي يديــر الفنــدق إنهــاء االتفاقيــة فــي حــال وقــوع 

إخــالل جوهــري مــن قبــل شــركة الحكيــر بالتزاماتهــا. 
يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بأنشطتها في قطاعي الضيافة والترفيه

أبرمــت الشــركة عقــود إيجــار مــع أطــراف آخــرون بصفتهــم مــالك العقــارات المؤجــرة. وتتعلــق تلــك العقــود بالفنــادق ومواقــع الترفيــه الخاصــة بأعمــال الشــركة. وبنــاًء علــى ذلــك، 
فــإن الشــركة ال تمتلــك أي مــن العقــارات المتعلقــة بأعمالهــا الفندقيــة أو الترفيهيــة. 

تولــي الشــركة اهتمامــا بالمخاطــر المحتملــة مــن جــراء المنافســة المتوقعــة محليــًا نتيجــة دخــول شــركات جديــدة بالمملكــة والتوســعات للشــركات األخــرى، وتقــوم الشــركة 
بمراجعــة دوريــة لهــذه المخاطــر ووضــع اإلجــراءات المناســبة للتغلــب عليهــا، والمخاطــر الموضحــة أدنــاه هــي المخاطــر الرئيســية وال تشــتمل علــى جميــع المخاطــر التــي يمكــن 

أن تواجههــا الشــركة، بــل أنــه مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي أو قــد تعدهــا الشــركة غيــر جوهريــة: -

نجاح المشاريع أو المواقع الجديدة التي تنشئها الشركة

إنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات الترخيص واإلدارة الخاصة بالشركة

إنهاء أو عدم تجديد عقود اإليجار الخاصة بالشركة

10.1

10.2

10.3

المخاطر التي تواجهها الشركة 10
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يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قدرتهــا فــي المحافظــة علــى ســالمة وصيانــة جميــع أصولهــا، بمــا فــي ذلــك المواقــع الفندقيــة والترفيهيــة. وتعتمــد الشــركة أيضــًا علــى نظــم 
المعلومــات والدعــم االلكترونــي وموفــري الخدمــات فيمــا يتعلــق بأجهــزة وخدمــات االتصــال بمــا فــي ذلــك خدمــات النطــاق العريــض.  اذ إن أي تعطــل أو انقطــاع فــي أنظمــة 
الشــركة أو البنيــة األساســية الخاصــة بهــا أو أعمالهــا أو شــركاتها الشــقيقة أو أي تدهــور فــي أداء هــذه األنظمــة والبنيــة األساســية قــد يــؤدي إلــى عــدم قــدرة الشــركة علــى 

توفيــر الخدمــات أو تســيير عملياتهــا ممــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

ــى  ــة إل ــركة باإلضاف ــغلها الش ــا وتش ــي تديره ــع الت ــادق والمواق ــار الفن ــود إيج ــي عق ــالت ف ــذه التعام ــل ه ــة، وتتمث ــراف ذو عالق ــع أط ــالت م ــن التعام ــدد م ــركة ع ــت الش أبرم
ــة. ــراف ذو عالق ــا أط ــي يوفره ــات الت ــود الخدم ــن عق ــدد م ــن، وع ــاكن الموظفي ــة ومس ــب اإلداري المكات

يعتمــد نجــاح الشــركة فــي مجــال الضيافــة والترفيــه علــى توافــر المواقــع المناســبة وقــدرة الشــركة علــى اســتئجار هــذه المواقــع بشــروط تجاريــة مناســبة. ونظــراً ألن العديــد 
مــن هــذه االتفاقيــات مــع أطــراف خارجييــن، فــإن الشــركة قــد ال تكــون قــادرة علــى عقــد اتفاقيــات جديــدة بشــروط مقبولــة أو ال تتمكــن مــن عقــد تلــك االتفاقيــات علــى اإلطــالق. 

هنــاك مخاطــر تتعلــق بالصحــة والســالمة فــي صناعــة الترفيــه. ويتواجــد لــدى معظــم المواقــع الترفيهيــة الخاصــة بالشــركة ألعــاب ترفيهيــة تعــد مــن األلعــاب المثيــرة أو أنــواع 
أخــرى مــن األلعــاب اآلليــة ذات الصلــة. وهنــاك مخاطــر مصاحبــة لتلــك األلعــاب قــد ينتــج عنهــا حــوادث أو إصابات-فــي أي مــن مواقــع الترفيه-الخاصــة بالشــركة. 

اعتماد الشركة على الصيانة المناسبة ألصولها وأنظمتها وبنيتها األساسية

اعتماد الشركة على التعامالت مع أطراف ذو عالقة

القدرة على استئجار وامتالك وتطوير المواقع ذات الصلة

مخاطر الصحة والسالمة المتعلقة بقطاع الترفيه

10.5

10.6

10.7

10.4

المخاطر التي تواجهها الشركة 10
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تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف األخــر لخســارة ماليــة. تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطــر االئتمــان الخاصــة 
بهــا والمتعلقــة بالعمــالء وذلــك بوضــع حــدود ائتمــان لــكل عميــل، ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة. وبتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، لــم تحــدد اإلدارة أيــة تركيــزات 

هامــة فــي مخاطــر االئتمــان.

تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي. تخضــع المجموعــة للتقلبــات فــي أســعار الصــرف 
األجنبــي خــالل دورة أعمالهــا العاديــة. تتعامــل المجموعــة بالعمــالت األجنبيــة وخاصــة الدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي واليــورو. ال تخضــع المجموعــة ألي مخاطــر عمــالت 

هامــة حيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت مقابــل الــدوالر األمريكــي، وأن األرصــدة بالعمــالت األخــرى ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة.

مخاطر االئتمان

مخاطر العمالت )الصرف األجنبي(

10.10

10.11

المخاطر التي تواجهها الشركة 10

ــن أو  ــقيقة أو الموردي ــركات الش ــي الش ــركاء ف ــالء أو الش ــزالء أو العم ــك الن ــي ذل ــا ف ــراف، بم ــن األط ــد م ــن العدي ــة م ــاوى القضائي ــة الدع ــر إقام ــركة لمخاط ــرض الش ــد تتع ق
ــركة  ــتأجرها الش ــي تس ــارات الت ــالك العق ــغلين وم ــص والمش ــي التراخي ــي ومانح ــاع المدن ــار وإدارة الدف ــياحة واآلث ــة للس ــة العام ــل الهيئ ــة مث ــات التنظيمي ــن أو الهيئ الموظفي

ــركة.  ــغلها الش ــي تش ــه الت ــع الترفي ــادق ومواق ــة بالفن ــارات الخاص ــل العق ــا، مث لعملياته

الدعاوى القضائية والغرامات 10.8

10.9

تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق. تخضــع المجموعــة لمخاطــر 
تذبــذب أســعار العمــوالت بشــأن متطلباتهــا المرتبطــة بعمولــة، تديــر الشــركة تعرضهــا لمخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك مــن خــالل المحافظــة علــى مســتويات القــروض المرتبطــة 

بعمولــة عائمــة ضمــن مســتويات مالئمــة ومراقبــة مســتويات العمولــة بانتظــام.

مخاطر أسعار العموالت البنكية
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تؤثــر أيــة تقلبــات فــي أســعار النفــط بشــكل مباشــر علــى اقتصــاد المملكــة، وبالتالــي علــى بقيــة القطاعــات االقتصاديــة بمــا فيهــا قطاعــي الضيافــة والترفيــه الذيــن تعمــل 
فيهمــا الشــركة، حيــث ســيؤثر ذلــك علــى أداء الشــركة، حيــث ان الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة مرتبطــًا بنتائــج قطــاع النفــط بشــكل كبيــر، وبالتالــي فــان الهبــوط الحــاد فــي 

اســعار النفــط قــد يؤثــر ســلبا علــى توقعــات الشــركة ونتائــج عملياتهــا.

إن عــدم االســتقرار السياســي فــي الــدول المجــاورة أو المنطقــة لــه تأثيــر ســلبي علــى اقتصــاد المملكــة وبالتالــي عمــالء الشــركة وعملياتهــا. حيــث ســيؤثر ذلــك ســلبًا علــى 
أعــداد الــزوار القادميــن للمملكــة أو علــى رغبــة المشــغلين العالمييــن علــى التواجــد فــي المنطقــة، وبالتالــي يؤثــر علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا.

تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم المقــدرة 
علــى بيــع أصــل مالــي مــا بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمــة العادلــة. تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطــر الســيولة وذلــك بالتأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة الالزمــة.

مخاطر األداء االقتصادي للمملكة

مخاطر األحداث السياسية

مخاطر السيولة

10.13

10.14

10.12
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الغرامات 11

فيمــا يلــي بيــان بالغرامــات الصــادرة مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة علــى الشــركة، وال تتضمــن هــذه الغرامــات أي عقوبــة او مخالفــة مفروضــة علــى الشــركة مــن قبــل هيئــة الســوق 
الماليــة، والمخالفــات المذكــورة تفصيلهــا علــى النحــو التالــي: -

األثر الماليسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبة

مخالفه لنظام الحراسات األمنية المدنية الخاصة

تم العمل على اصدار التراخيص الالزمة واالنتهاء منها

تم العمل على اصدار التراخيص الالزمة واالنتهاء منها

تم تعيين موظفين سعوديين للعمل بهذه الوظيفة مع التنبيه 
على إدارة الفندق باتباع اللوائح

تم العمل على اصدار التراخيص الالزمة واالنتهاء منها

تم التنبيه على الموظفة بعدم التواجد خارج مكاتب السيدات مع 
اخذ االجراءات المناسبة

تم اعدام اللحوم مع تغيير المورد والتنبيه على ادارة المطعم على 
عدم تكرار الخطاء وتم تطبيق الجزاء المناسب عليهم

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

منخفض

وزارة الداخلية

وزارة البلدية

وزارة البلدية

مالية

مالية

مالية

مالية

مالية

مالية

مالية

وزارة العمل

وزارة العمل

وزارة العمل

وزارة البلدية

تم التعاقد مع شركه امنيه مختصة 

مطعم بدون تراخيص

شيشه بدون تراخيص

موظف أجنبي باالستقبال

تركيب لوحات المود بدون ترخيص

عدم تواجد الموظفة بمكاتب السيدات عند مراجعة 
مكتب العمل

وجود لحوم مجمدة مجهولة المصدر
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مقارنة نتائج األعمال للشركة

رسم بياني لإليرادات بحسب أنشطة الشركة 

رسم بياني للتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة

مقارنة األصول والخصوم للشركة

المدفوعات النظامية 

تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة 
للشركة

توزيعات االرباح للعام 2018 م  

القروض
12.1

12.8 12.3

12.10

12.2

12.9 12.4

12.6

12.5

12.7
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النتائج المالية للشركة للعام 2018م

أبرز المؤشرات المالية خالل األعوام الخمسة األخيرة ) 2014 م الى 2018 م(: -

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2018 م مقارنة بعام 2017 م: -

12

إستطاعت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية االستمرار في تحقيق نمو في إجمالي إيراداتها خالل االعوام الخمسة األخيرة حيث حققت 
الشركة اجمالي ايرادات بلغت حوالي 1,151 مليون ريال في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 952 مليون ريال فــي عام 2014 م، أي بارتفــــاع قدره 199 مليــون 
ريال وبنسبة 21%. كما حققت الشركة إجمالي ربح بلغ حوالي 228 مليون ريال في عـام 2018 م مقـــارنة بمبلغ 356 مليــــون ريال في عـــام  2014 م، أي 

بانخفاض قدره 128 مليون ريال وبنسبة %36.
هذا وقد حققت الشركة صافي خسارة بلغ حوالي 76 مليون ريال في عام 2018 م مقارنة بمبلغ 196 مليون ريال في عــام  2014 م، أي بانخفـــاض قـــدره 

272 مليون ريال .

بلغ إجمالي اإليرادات خالل الفترة الحالية 1,150,95 مليون ريال، مقابل 1,124,09 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 26,86 مليون 
ريال و نسبة ارتفاع %2,4.

بلغ إجمالي الربح خالل الفترة الحالية 227,53 مليون ريال، مقابل 268,52 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قــــدره 41 مليــــون ريـــال 
ونسبة انخفاض %15,3.

بلغت الخسارة التشغيلية خالل الفترة الحالية 49,84 مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 6,63 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قــــدره 
56,47 مليون ريال.

بلغ صافي الخسارة خالل الفترة الحالية 76,05 مليون ريال، مقابل صافــي ربــح 8,69 مليـــون ريال للفـــترة المماثلـــة من العـــام السابــق، بانخفـــاض قـــدره 
84,74 مليون ريال. 

بلغت إجمالي الخسارة الشاملة خالل الفترة الحالية 77,45 مليون ريال، مقابل اجمالي الدخل الشامل 6,97 مليون ريال للفترة المماثلة من العـام الســـابق، 
بانخفاض قدره 84,43 مليون ريال. 

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية -1.38 ريال، مقابل 0.16 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين )ال توجد حقوق أقلية( خالل الفترة الحالية 582,33 مليون ريال مقابل 669,61 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق 
بانخفاض قدره 87,28 مليون ريال ونسبة انخفاض %13. 

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية رقم )9( و )15( بداية من 1 يناير 2018 م علما بأن تأثير تطبيـــــــق هذه المعـــايير أدي إلـــي انخفـــاض قيمـــة حقـــوق 
المساهمين بقيمة 7,5 مليون و2,3 مليون على التوالي. 
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يعود سبب االرتفاع )االنخفاض( خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: -

يعود سبب تحقيق صافي خسارة خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى:

1-بالرغم من أن هناك زيادة في اإليرادات بمبلغ 26,8 مليون ريال ناتجة بشكل رئيســي من اإليـــرادات المحققــــة من افتتاحـــات المواقــــع الجـــديدة بمبلـــغ 
120,6 مليون ريال، إال أنها لم تساهم بشكل إيجابي في الربحية ألنها ال زالت في فترة النضوج باإلضافة الى تحملها مصاريف ما قبل التشغيل، وقابل ذلك 

انخفاض في االيرادات الناتجة من المواقع القائمة بمبلغ 93,8 مليون ريال.

2-انخفاض إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة بإجمالي مبلغ 93,8 مليون ريال مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة انخفاض في عدد زوار المواقع 
الترفيهية القائمة هذا العام مقارنة بالعام السابق، باإلضافة الى انخفاض في الطلب على الفنادق القائمة من قبل قطاع االعمال واألفراد )المؤتمـــــــرات، 

االجتماعات والمعارض( وزيادة تنافسية السوق مما أدى إلى انخفاض معدل سعر بيع الغرفة اليومي ونسب اإلشغال.

3-خسائر غير متكررة ناتجة عن إغالق عدد من المواقع ضعيفة االداء شملت مواقع ترفيهية ومطاعم والتي كانت تحقق خسائر تشغيليـــــة، حيث بلغــــت 

الخسائر التشغيلية لهذه المواقع لعام 2018 م مبلغ 7,7 مليون ريال، وبلغت خسائر استبعاد أصول رأسمالية لهذه المواقع مبلغ 16,8 مليـــــــــون ريال، 
بإجمالي 24,5 مليون ريال. 

4-تأثر إيرادات المواقع الترفيهية والفندقية القائمة والجديدة سلبا نتيجة إلغاء أجازه الربيع لعام 2018 م.

5-زيادة االعباء المالية بمبلغ 5,9 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

6-انخفاض في صافي أرباح نتائج المشاريع المشتركة بمبلغ 5,3 مليون ريال.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الشركة قد قامت بإجراءات عديدة لترشيد المصاريف التشغيلية والتسويقيـــة واالدارية للمواقــــــع القائمـــة وقد بلــــغ إجمالــــي 
التخفيضات مبلغ 49,7 مليون ريال مقارنة بإجمالي مصاريف العام السابق، وشملت المصاريف المخفضة االتي، مصاريف الرواتب واالجور بمبلغ 18,9 مليون 
ريال ومصاريف االيجارات 16,6 مليون ريال )منها 8,7 مليون ريال من أطراف ذات عالقة( ومصاريف االهالك 3,3 مليون ريال ومصاريف أخرى متعددة بقيمــــــــــــة 

10,9 مليون ريال. مع االخذ في االعتبار الزيادة الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة تجديد التراخيص وتكلفة الكهرباء والطاقة .
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النتائج المالية للشركة للعام 2018 م 12
مقارنة نتائج األعمال للشركة: - 12.1

2014م2015م2016م2017م2018مالبيان

االيرادات

تكاليف اإليرادات

مجمل الربح

صافي الربح

االيرادات تكاليف اإليرادات مجمل الربح صافي الربح

1,150,946

923,420

227,526

(76,048)

20142015201620172018

1,124,089

855,566

268,523

8,687

1,173,529

799,367

374,162

126,306

1,145,904

724,105

421,799

189,784

951,620

595,309

356,311

196,489
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النتائج المالية للشركة للعام 2018 م 12

مقارنة األصول والخصوم للشركة 12.2

2014م2015م2016م2017م2018مالبيان

إجمالي األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم المتداولة

إجمالي الخصوم غير المتداولة 

إجمالي الخصوم

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

346,805

1,406,250

1,753,055

598,472

572,251

1,170,723

582,332

1,753,055

364,250

1,433,054

1,797,304

517,170

610,525

1,127,695

669,609

1,797,304

381,619

1,230,221

1,611,840

373,058

540,395

913,453

698,387

1,611,840

281,188

1,177,284

1,458,471

372,437

324,277

696,714

761,575

1,458,471

267,612

994,605

1,262,217

314,006

238,737

552,743

709,474

1,262,217
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النتائج المالية للشركة للعام 2018 م 12

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: -

أواًل: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة: -

1- التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )في المملكة العربية السعودية(، وذلك على النحو التالي: -

2،- التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة، وذلك على النحو التالي: -

12.3

السنة

السنة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية(

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

المنطقة الوسطي

اإلمارات العربية المتحدة

المنطقة الوسطي

المنطقة الغربية

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

المجموع

المجموع

1,101,872

47,607

304,210

47,607

%27,6

%46,5

%25,9

512,107285,5551,101,872

47,607

2018

2018

%27,6%25,9

%46,5
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2- التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )في المملكة العربية السعودية(، وذلك على النحو التالي: -

3- إجمالي التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة، وذلك على النحو التالي: -

السنة

السنة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )شركة أساطير للترفيه والسياحة(

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )شركة أساطير للترفيه والسياحة(

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

جمهــورية مصـــــر العربـيــــة

المجموع

المجموع

1,467

1,150,9461,101,87247,607

1,467

1,467

%95,74

%4,14

%0,13

1,467

1,150,946

2018

2018

%95,74

%4,14 %0,13
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ثانيًا: التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات الشقيقة، وذلك على النحو التالي: -

السنة

السنة

السنة

السنة

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة الشقيقة )شركة القصيم للمشاريع الترفيهية والتجارية(

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة الشقيقة )شركة تنمية العقار والسياحة(

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة الشقيقة )شركة ترفيه العقار والسياحة(

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة الشقيقة )شركة أساطير الترفيهية(

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

إجمالي اإليرادات

المنطقة الوسطي

المنطقة الوسطي

المنطقة الغربية بالمملكة

المنطقة الغربية بالمملكةالمنطقة الوسطي بالمملكة

المنطقة الوسطي بالمملكة

المنطقة الشرقية بالمملكة

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

57,888

36,771

25,442

46,055

57,888

36,771

16,875

35,0215,069

8,567

5,965

57,888

36,771

25,442

46,055

2018

2018

2018

2018

النتائج المالية للشركة للعام 2018 م 12

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: - 12.3
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ثانيًا: التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات الشقيقة، وذلك على النحو التالي: -

لم تقم الشركة بعملية توزيع أي أرباح للعام المالي 2018 م.

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة الشقيقة )شركة الخليجية للترفيه(السنة

المجموعالمنطقة الوسطي بالمملكةإجمالي اإليرادات

13,69513,69513,695
2018

النتائج المالية للشركة للعام 2018 م 12

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة والشقيقة: -

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة للشركة، وذلك على النحو التالي: 

توزيعات االرباح للعام 2018 م 

12.3

12.4

12.5

نسبة التغير2017م2018مالبيان التغيرات )+( أو )-(

المبيعات / اإليرادات

تكلفة المبيعات / اإليرادات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية - أخرى

مصروفات تشغيلية -  أخري

الربح )الخسارة( التشغيلي

1,150,946

(923,420)

227,526

(1,441)

(277,362)

(49,836)

1,124,089

(855,566)

268,523

22,615

(261,892)

6,631

26,857

(67,854)

(40,997)

(24,056)

(15,470)

(56,467)

%2,4

%7,9

%15,3-

%106,4-

%5,9

%851,6-
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القروض: - 12.6

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة حيث يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وحركتها خالل عام 2018 م: -

البيان
مالحظات

 المديونية
 اإلجمالية

للشركة
 وشركاتها

 التابعة

 المبالغ المدفوعة
 سدادًا للقرض/

 التسهيالت خالل
 السنة

 المبلغ 
 المتبقي

 من القرض/
  التسهيالت

 الرصيد
 المستخدم

 من
 القرض/

  التسهيالت

 مدة
القرض اسم الجهة المانحة

للقرض/ التسهيالت
 مبلغ أصل القرض/

  التسهيالت

البنك العربي الوطني

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي البريطاني

بنك الخليج الدولي

بنك الجزيرة

البنك السعودي لالستثمار

البنك السعودي لالستثمار

بنك الراجحي

بنك الراجحي

بنك البالد

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

سنوات

17,500,000.00

37,866,683.47

12,499,674.50

75,890,000.00

3,734,077.30

30,285,689.29

-

11,821,312.41

-

37,282,011.25

7,949,003.00

39,109,266.03

-

86,827,691.48

82,978,134.38

11,623,915.49

-

3,281,426.42

70,000,000.00 

20,000,000.00 

39,550,997.00

60,890,733.97

30,011,142.56

163,172,308.52

17,021,865.62

89,376,084.51

45,000,000.00

66,718,573.58

 110,000,000.00 

   26,034,571.87 

47,500,000.00

100,000,000.00

30,011,142.56

250,000,000.00

100,000,000.00

101,000,000.00

45,000,000.00

70,000,000.00

180,000,000.00 

46,034,571.87 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

4

5و

5و

4 

5و

7و

6و

8و

7و

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-
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رسم بياني لإليرادات بحسب أنشطة الشركة: 

رسم بياني للتوزيع الجغرافي إليرادات الشركة

12.7

12.8

الوسطي - المملكة

الغربية - المملكة
الشرقية - المملكة

اإلمارات العربية المتحدة
جمهورية مصر العربية

%26,4

%44,6

%24,8

%4,1

%0,1

56%

%44,6%24,8

%26,4 %4,1

%0,1

المنطقة الوسطي

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

%56

%39

%5

%39

%5
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المدفوعات النظامية 12.9

بيان األسباب وصف موجز لها
البيان

م عام

المسدد
 المستحق حتي

 نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

الزكاة

الضريبة

ضريبة القيمة المضافة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم مكتب العمل

ضريبة االستقطاع الشهري 

ضريبة القيمة المضافة %5

رسوم شهرية على موظفين الشركة 

تجديدات االقامات 

رسوم مكتب العمل السنوية 

ضريبة تفرض على الحواالت الخارجية الخاصة بالعالمات التجارية 

ضريبة تفرض على عمليات الشراء والبيع بنسبة %5 

رسوم على رواتب الموظفين  

رسوم سنوية

رسوم سنوية

0

588,762.43

1,885,058

1,405,091.75

0

0

0

4,468,797.99

33,683,462.46

17,194,088.77

3,198,319

19,108,011

2018
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تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية 12.10

إن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  2018 م هي قوائم مالية موحدة للمجموعة تعد وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المـــــــــــالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية )IFRS( وذلك منذ بداية عام 2017 م حسب اعتماد 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبالتالي فإنه ال يوجد أي اختالف عن المعايير المحاسبية المعتمدة.

وقد قامت المجموعة بتقويم األثر الناتج عن التحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحـــــــــاسبين القانونيين إلـــى 

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإجراء التسويات الالزمة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما فــــــــــي 

1 يناير 2016 م و 31 ديسمبر 2016 م.



المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية .13
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المساهمين في الشركة

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

مصالح كبار التنفيذين وأقربائهم في أسهم الشركة

13.1

.13

13.3

13.2

المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية

97
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المساهمين الرئيسيين والتغير في حصص الملكية 13

المساهمين في الشركة 

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

13.1

13.2

فيما يلي بيان يوضح أسماء المساهمين في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية كما في 31 ديسمبر 2018 م: -

م

م

اسم المساهم

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

األسهم المملوكة في الشركة 2018/1/1 م

األسهم المملوكة في الشركة *
 2018/1/1 م

األسهم المملوكة في 
الشركة *

 2018/12/31 م

األسهم المملوكة في الشركة 2018/12/31 م النسبة %

أدوات دين 
الشركة بتاريخ 

2018/01/01 م

أدوات دين 
الشركة بتاريخ 

2018/12/31 م

النسبة %

% التغير 
في 

االسهم

شركة عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

شركة فرص السياحة التجارية

السيد/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

السيد / بندر خالد عبدالمحسن الحكير

السيد / بدر خالد عبدالمحسن الحكير

السيد / أحمد خالد عبدالمحسن الحكير

السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير

السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير

17,325,000

0

6,856,850

271,550

281,050

281,050

1,144,000 **

1,144,000 **

1,144,000 **

17,325.000

0

6,856,850

271,550

281,050

281,050

1,144,000 **

1,144,000 **

1,144,000 **

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

31,5

0

12,47

0,49

0,51

0,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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مصالح كبار التنفيذين و أقربائهم في أسهم الشركة 13.3

م

م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة

أسماء كبار التنفيذين

األسهم المملوكة في الشركة *
 2018/1/1 م

األسهم المملوكة في 
الشركة *

 2018/12/31 م

األسهم المملوكة في الشركة 2018/01/01 م

أسهم مباشرة أسهم مباشرة أسهم مباشرة  أسهم غير مباشرة أسهم غير مباشرة أسهم غير مباشرة 

األسهم المملوكة في الشركة 2018/12/31 م

أدوات دين 
الشركة بتاريخ 

2018/01/01 م

أدوات دين 
الشركة بتاريخ 

2018/12/31 م

% التغير 
في 

االسهم

نسبة التغير خالل السنة

السيد/ أمين إلياس مكرزل

السيد/ فهد عبدالمحسن الرشيد ***

السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / طارق زياد السديري

السيد / فيصل محمد المالك

السيد / عبدالعزيز صالح الربدي

السيد/ سامي عبدالمحسن الحكير

السيد/ مشعل عبدالمحسن الحكير

السيد/ بدر خالد الحكير

-

-

1000

1000

-

1000

-

-

281,050

1,144,000 *

1,144,000 *

-

-

-

281,050

-

-

1000

1000

-

1000

1,144,000 *

1,144,000 *

-

-

-

-

4

5

6

7

8

9

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*** تقدم األستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس اإلدارة )مستقل( في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة وتم الموافقة على االستقالة من 
قبل مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجي سبب االستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

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

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

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



مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له   .14
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مجلس اإلدارة

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

14.1

14.3

14.2

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له   .14
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، علمًا بأنه تم انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي بدأت 
من تاريخ الجمعية التي انتخبتهم في تاريخ 2018/04/18 م ولمدة ثالث سنوات حتى تاريخ 2021/04/18 م وتم استخدام التصويت التراكمي في انتخابهم، 

وإليكم أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وهم على النحو التالي: -

مجلس اإلدارة 14.1

14.1.1

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له  14
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

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 2006 م .

- شغل مساعد منصب نائب الرئيس للمنطقة 
الغربية لمؤسسة مجموعة عبد المحسن عبد 

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

عملها الترفيه والسياحة .

- عضو سابق في اللجنة الوطنية للسياحة 
في مجلس الغرف التجارية والصناعية 

السعودي خالل عامي 1996 م و 1997 م، 
واللجنة السياحية لمدينة جدة في العامين 

نفسهما.
 

- مدير عام شركة أبراج الخالدية منذ 
2007/10 م وحتى 2017/07 م

- بكالوريوس في 
اآلداب من جامعة 

الملك سعود، 
الرياض ) 1985 م(

- شارك في 
العديد من الدورات 

المالية وفي 
مجاالت التسويق 

واإلدارة في 
قطاعات السياحة 

والترفيه

لدية 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 المواد البالستيكية .

شغل مساعد منصب نائب الرئيس 
للمنطقة الغربية لمؤسسة 

مجموعة عبد المحسن عبد العزيز 
الحكير للتشغيل والصيانة منذ أكتوبر    

1985م حتى ديسمبر 2001 م، 

وطبيعة عملها الترفيه والسياحة .

عضو سابق في اللجنة الوطنية 
للسياحة في مجلس الغرف التجارية 

والصناعية السعودي خالل عامي  
1996 م و  1997 م، 

واللجنة السياحية لمدينة جدة في 
العامين نفسهما 

1
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

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 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
- رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

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

- رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات - مجلس الغرف

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

2006 م .

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

للشركة حتى 2012 م .

- رئيس اللجنة الفنية لالتحاد السعودي 
لكرة القدم من 2002 م وحتى  2008 

م .

- 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 32 عــــــــــــــــام 
وذلك في إقامة وإدارة 

وتشغـــيل المراكز الترفيهيـــــــــــة 
والفندقيـــة والمراكز التجارية 
والنوادي الصحية والمشاريع 

التعليمية والتدريبيـــة 
والسياحيــة والوحـــدات 

السكنــــية وقطـــاع الصناعــــة 
فـــي إقامـــــة وتشغيل وإدارة 

مصانــــع صناــعة األلعــــاب 
الرياضيــــة والترفيهيـــــة والمواد 

البالستيكية وأيضا تطوير السياحة 
الداخلية في المملكة .

 شغل منصب مدير عام 
لمؤسسة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعــــزيز الحكير 
للتشغيل والصــــــيانة منـــذ 

1986 م وحتي 2006 م.

شغل منصب عضو مجلــــس 
إدارة لشركة مجموعة الحكير 
من 2006 م وفـــي 2008 

م عين رئيسا تنفيذيا للشركة  
حتى2012م  

رئيــــــــــس اللجــــنة الفنيـــة 
لالتحـــاد السعودي لكرة القدم 
من 2002 م وحتى 2008 م 

2
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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 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

- مدير عام فندق األندلسية منذ يناير  
1991 م حتى ديسمبر  1997م .

- عضوية مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام 2002 م حتى عام 

2003 م .

- عضوية مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام   

1993 م حتى عام 1998 م. 

- نائب رئيس لجنة السياحية في 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م 
وحتى عام 2003 م .

لديه خبرة أكثر من 29 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 

1991 م حتى ديسمبر 1997 م .

عضو مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام  2002 م حتى عام 

2003 م .

عضو مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام  

1993 م حتى عام 1998 م 

- بكالوريوس في 
العلوم اإلدارية من 

جامعة الملك سعود

- شارك في العديد 
من المؤتمرات 

الدولية حول السياحة 
والترفيه وكذلك 
المعارض الخاصة 

بالفنادق والمطاعم

3
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السيد /
 طارق زياد السديري

السيد / 
فيصل محمد المالك

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى لالستثمار
- عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

- عضو مجلس إدارة السوق المالية - تداول
- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا لالستثمار القابضة 

- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت األساس - لوريف

- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

- نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
القابضة وتم تعينه في تاريخ 2018/11/18 م بمنصب الرئيس التنفيذي 

للشركة

- نائب الرئيس في شركة أموال الخليج

- مدير في شركة ماكينزي آند كومكباني

- مستشار في شركة ليكسيكون

- مديراً رئيسيًا للعالقات في الشؤون 
المصرفية لدي البنك األهلي التجاري 

لمدة عامين .

-  مستشاراً ماليًا لصندوق التنمية 
الصناعية السعودي في الرياض لمدة 

خمس سنوات .

نائب الرئيس لشركة أموال الخليج 
منذ عام  2008 م وحتى تاريخ 

2010 م

مدير شركة ماكينزي آند 
كومكباني منذ عام  2005 م 

وحتى 2008 م

مستشار لشركة ليكسيكون منذ 
عام  1999 م وحتى 2003 م

يتمتع بأكثر من 14 سنة من الخبرة 
في مجال اإلدارة .

مديراً رئيسيًا للعالقات في الشؤون 
المصرفية لدي البنك األهلي 

التجاري لمدة عامين .

مستشاراً ماليًا لصندوق التنمية 
الصناعية السعودي في الرياض

لمدة خمس سنوات 

- ماجستير 
 جامعة هارفارد

 

- بكالوريوس 
 جامعة وليامز

- بكالوريوس في 
الهندسة الصناعية 
من جامعة الملك 

سعود

4

5
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السيد / 
وليد إبراهيم شكري

- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن 

الحكير للسياحة والتنمية

- عضو مجلس إدارة شركة السعودية للصناعات 

الميكانيكية.

- عضو مجلس إدارة مجموعة كانو

- عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة معادن

- عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة تكوين

- 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 ميبكو

لديه أكثر من 26 عامًا 
من الخبرة كمحاسب 

قانوني 

- بكالوريوس في اإلدارة 
الصناعية )تخّصص فرعي: 

محاسبة( من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن )   1989 م(

- محاسب قانوني 
معتمد )CPA( من 
الواليات المتحدة 

األمريكية والمملكة

 - محاسب قانوني 
في المملكة العربية 

السعودية

6

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر االلتزام في مجموعة 
المتبولي )2013 م وحتى يناير 2018 م(  

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت في 
أوركون العالمية )مقرها في استراليا( )مارس  2014 م وحتى أكتوبر 2016 

م(
- مستشار آلرنست آند يونغ )مارس  2011 م ، يونيو 2012 م 

الشريك الرئيسي بالمملكة - برايس وترهاوس كوبرز الجريد )2008 ، مايو  
2010 م(

- عضو إدارة الشرق األوسط ، برايس وترهاوس كوبرز )دبي( )2006 م 
-  2009 م

 - الشريك التنفيذي - الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز 
العالمية )2006 م -  2008 م(

 - شريك ، الجريد وشركاه ، أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 
وديلويت توش )1999 م - 2006 م(

- مدير رئيسي ، الجريد وشركاه ، )أحد أعضاء ديلويت توش( )1995 م - 
1999 م(

- التخطيط والتنظيم واإلشراف على خدمات المراجعة المقدمة لـ:
1. أرامكو السعودية  )على مستوى العالم(

 2.شركة التعدين العربية السعودية )معادن(  
 3. تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة 

٤. ديلويت توش توهماتسو / بورتالند - الواليات المتحدة االمريكية )  1993 
م-   1995 م(

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

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

خبرة أكثر من 43 عامًا في 
مجاالت الفنادق والمطاعم 

حصل على العديد من 
الجوائز منها جائزة مجلة 
اإلدارة موتورز وتصنيف 

أعلي 10 فنادق والمرتبة 
الثانية من أفضل 10 فنادق 
عربية وحصل على الميدالية 

الذهبية إلدارة االستثمار 
السياحي 

حصل على جوائز اقتصادية 
اجتماعية من األعوام 2012 

م وحتى عام  2017 م 

 HORECA محاضر في ال
فنادق ومطاعم وقهاوي 

منذ 25 عام 

- إدارة فنادق من 
المدرسة الفندقية 
ببيروت ) 1975 م(

- دراسات عليا في 
إدارة الفنادق من جامعة 

هوليدي إن منفس أمريكا 
)1984 م(

- دراسات عليا من جامعة 
CORNEL أمريكا 

)1978 م -   1982 م(

- دكتوراه دراسات 
عليا من جامعة كندي 

كاليفورنيا أمريكا 
) 1997 م - 1998 م(

7
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السيد / 
عبدالعزيز صالح 

الربدي

- بكالوريوس 
إدارة صناعية من 

جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

 ) 1985 م( 

خبرة أكثر من 31 عامًا 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 

16 سنة 

- 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 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 اهلل العثيم 

 - عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج 

- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة التدوير

8

السيد / 
فهد بن عبدالمحسن 

الرشيد *

- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
للسياحة والتنمية 

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إعمار المدينة 
االقتصادية

- عضو مجلس إدارة في شركة تموين الخطوط السعودية 
- عضو مجلس إدارة في شركة زيوت بترومين

- عمل في اإلدارة المالية لشركة أرامكو 
من تاريخ 1999 م وحتى يناير 2003 م

- وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار 
من   

 2005 م وحتى ديسمبر 2008 م

- شهادة بكالوريوس 
إدارة األعمال من جامعة 

واشنطن ) 1999 م(

- ماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة 

ستانفورد  2005.

خبرة أكثر من 19 عامًا في اإلدارة 
المالية 

خبرة أكثر من 10 سنوات في 
مجال اإلدارة التنفيذية

9

 * تقدم األستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس اإلدارة )مستقل( في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة وتم الموافقة 
على االستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب االستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها، وذلك على النحو التالي: -

مجلس اإلدارة 14.1

14.1.2

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له  14

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / 
مساعد عبدالمحسن الحكير

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة

عضو مجلس إدارة في شركة تنمية 
العقار والسياحة

عضو مجلس إدارة في الشركة األوروبية 
لالستثمار السياحي والفندقي

مدير في مجلس المديرين شركة 
عبدالمحسن الحكير وأوالده 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 

مساهمة خاصة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

داخل 
المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

 

داخل المملكة 

 

داخل المملكة 

 

داخل المملكة 

مساهمة عامة 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة 

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد /

 مساعد عبدالمحسن الحكير

مدير عام الشركة السعودية التركية 
ألنظمة وجهات المباني 

مدير عام شركة القصيم للمشاريع 
الترفيهية والتجارية 

مدير في مجلس المديرين شركة 
الجسور السياحة التجارية 

مدير في مجلس مدراء شركة أساطير 
للترفيه والسياحة 

مدير في مجلس مدراء شركة مصنع 
بالستيك الرياض 

مدير في مجلس المديرين شركة 
اساطير للترفيه والسياحة 

مدير في مجلس المديرين شركة 
أساطير الترفيهية 

مدير في مجلس المديرين شركة الحكير 
لالستثمار 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 
مختلطة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

خارج المملكة

داخل المملكة 

خارج المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / مساعد عبدالمحسن 

الحكير

السيد / ماجد عبدالمحسن 

الحكير

 مدير في شركة مساعد عبدالمحسن 
الحكير المحدودة

مدير في شركة مشاعل عبدالمحسن 
الحكير المحدودة

مدير في مجلس المديرين شركة 
عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير المحدودة

شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
للسياحة والتنمية

مدير عام شركة الرياض للمشاريع 
السياحية والترفيهية

مدير في مجلس المديرين مجموعة 
عبدالمحسن الحكير القابضة

مدير في مجلس المديرين لشركة 
عبدالمحسن الحكير وأوالده القابضة

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة عامة

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة 

مدير عام شركة أبراج الخالدية                داخل المملكة            ذات مسؤولية محدودة 

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / ماجد عبدالمحسن 

الحكير

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 في شركة 
النقاهة الصحية 

مدير في مجلس المديرين في شركة 
مينا للتعليم وتنمية الموارد البشرية 

مدير في مجلس المديرين شركة الحكير 
لتصنيع األلعاب الترفيهية 

مدير في مجلس المديرين شركة 
اساطير للترفيه والسياحة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة 

خارج المملكة

داخل المملكة 

خارج المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد /

 ماجد عبدالمحسن الحكير

مدير في مجلس المديرين شركة 
مملكة الترفيه 

مدير في مجلس المديرين شركة الحكير 
لالستثمار 

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

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

خارج المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / 

ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / 

سامي عبدالمحسن الحكير

مدير في شركة مركز الرياض للمعارض 
والمؤتمرات

مدير في مجلس المديرين شركة الترفيه 
الفاخر

شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
للسياحة والتنمية

رئيس مجلس إدارة شركة تنامي العربية 
المحدودة )مساهمة مقفلة(

مدير في مجلس المديرين مجموعة 
عبدالمحسن الحكير القابضة

عضو مجلس إدارة شركة الخطوط 
السعودية للتموين

عضو مجلس إدارة شركة التموين 
االستراتيجي 

عضو مجلس إدارة الشركة األوروبية 
لالستثمار السياحي والفندقي 

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة 
مختلطة

مساهمة عامة

مساهمة مقفلة 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة عامة 

ذات مسؤولية محدودة 
مختلطة 

مساهمة خاصة 

داخل المملكة

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة 

خارج المملكة

إسم العضو

ال يوجد 
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / سامي عبدالمحسن 

الحكير

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 

مدير في مجلس المديرين شركة الحكير 
لالستثمار 

مدير في مجلس المديرين شركة 
السياحة البحرية

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسئولية محدودة

داخل المملكة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

داخل المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / سامي عبدالمحسن 

الحكير

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 مديرين شركة أعيان التنمية 
العقارية المحدودة

مدير في مجلس المديرين شركة لؤلؤة 
المدينة الفندقية

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

ذات مسئولية محدودة

عضو مجلس إدارة شركة البتنه 

عضو مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة 

مساهمة مقفلة 

مساهمة مقفلة 

خارج المملكة 

خارج المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / طارق زياد السديري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة جدوى لالستثمار 

عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا 
لالستثمار القابضة

عضو مجلس إدارة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة السوق المالية 
- تداول

عضو مجلس إدارة شركة أرامكو 
السعودية لزيوت األساس - لوبريف

مساهمة مقفلة

شركة مساهمة غير 
مدرجة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

نائب الرئيس لشركة أموال الخليج

مدير شركة ماكينزي آند 
كومكباني 

مستشار لشركة ليكسيكون

شركة مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / فيصل محمد المالك

السيد / وليد إبراهيم شكري

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
للصناعات الميكانيكية 

عضو مجلس إدارة مجموعة كانو

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة 
والمخاطر وااللتزام في ميبكو

مساهمة عامة

ال يوجد 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة 
والمخاطر وعضو لجنة المكافآت في أوركون 

العالمية 

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة 
ذات مسؤولية محدودةوالمخاطر وااللتزام في مجموعة المتبولي

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة 

 
خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة عامة

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة عامة 

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / عبدالعزيز صالح 
الربدي

الشريك الرئيسي بالمملكة برايس 
وترهاوس كوبرز الجريد

عضو إدارة الشرق األوسط برايس 
وترهاوس كوبرز

شريك الجريد وشركاه أحد أعضاء 
برايس وترهاوس كوبرز العالمية 

ويلويت توش

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة
 عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة  

مساهمة عامة

مساهمةمقفلة

 
مساهمة عامة

عضو مجلس إدارة الشركة
السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج 

الحيواني )سالك(

عضو مجلس إدارة شركة أسواق 
عبد اهلل العثيم

الشريك التنفيذي في الجريد 
وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس 

كوبرز العالمية

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مكتب محاسبة

مكتب مراجعة

مكتب محاسبة

مكتب زكاة واستشارات

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / عبدالعزيز صالح الربدي

السيد / أمين إلياس مكرزل

عضو مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية إلعادة 
التدوير

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

مدير في شركة فالمنجو إلدارة الفنادق

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

مساهمة عامة

ذات مسؤولية محدودة

مدير عام لشركة الزوردي 

مدير عام شركة نادك

عضو مجلس إدارة شركة تكوين 
المتطورة للصناعات

داخل المملكة 

داخل المملكة 

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة عامة

مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة في الشركة 

السعودية المتحدة للتأمين 
التعاوني )والء(

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

إسم العضو
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 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها الحالية أو من مديريها

 داخل المملكة
خارج المملكة

 داخل المملكة
خارج المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 ذات مسؤولية محدودة

 الكيان القانوني
 )مساهمة مدرجة /

 مساهمة غير مدرجة /
 / ذات مسؤولية محدود

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس

إداراتها السابقة أو من مديريها

السيد / أمين إلياس مكرزل

السيد / فهد عبدالمحسن 
الرشيد *

ال يوجد 

مساهمة عامة

مساهمة عامة

مساهمة عامة

مساهمة مقفلة

مساهمة مقفلة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة

ال يوجد

مدير في شركة جولدن تيوليب الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

عضو مجلس إدارة شركة مجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
في شركة إعمار المدينة االقتصادية

عضو مجلس إدارة في شركة تموين 
الخطوط السعودية

عضو مجلس إدارة في شركة تطوير 
الموانئ

عضو مجلس إدارة في شركة زيوت 
بترومين

*تقدم األستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس اإلدارة )مستقل( في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة وتم 
الموافقة على االستقالة من قبل مجلس إدارة الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب االستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

إسم العضو
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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: -

* تقدم األستاذ / فهد بن عبدالمحسن صالح الرشيد عضو مجلس اإلدارة )مستقل( في تاريخ 12 ديسمبر 2018 م باستقالته من عضوية مجلس اإلدارة وتم الموافقة على االستقالة من قبل مجلس إدارة 
الشركة بالتمرير في تاريخ 2018/12/16 م ويرجع سبب االستقالة إلى ظروف العضو الشخصية.

مجلس اإلدارة 14.1

14.1.3

مجلس ادارة الشركة واللجان التابعة له  14

تصنيف العضوية )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل(اسم العضو

السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير

السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير

السيد / طارق زياد السديري 

السيد / عبدالعزيز صالح الربدي 

السيد / فيصل محمد المالك

السيد / وليد إبراهيم شكري 

السيد / أمين إلياس مكرزل 

السيد /  فهد عبدالمحسن الرشيد *

تنفيذي
تنفيذي
تنفيذي
مستقل
مستقل

غير تنفيذي
مستقل

 غير تنفيذي
مستقل
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االجتماع األول 2018/04/25 م

االجتماع األول 2018/02/22 م 

اإلجمالياالجتماع الثالث 2018/12/04 ماالجتماع الثاني 2018/10/24 م

اإلجمالي

عدد االجتماعات )  3 (  

عدد االجتماعات )  1 (  

السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
السيد / طارق زياد السديري

السيد / فيصل محمد المالك
السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / عبدالعزيز صالح الربدي
السيد / أمين إلياس مكرزل
السيد / فهد صالح الرشيد

السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
السيد / سعد بن عبداهلل السيف

السيد / طارق زياد السديري
السيد / فيصل محمد المالك

السيد / مساعد عبداهلل سعيد

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

معتذر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

معتذر
معتذر
معتذر

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: لم يتم انعقاد أي جمعية عمومية خالل دورة المجلس الحالي.

إسم العضو

إسم العضو

 عدد اجتماعات مجلس اإلدارة )الجديد( التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة ، وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين وذلك من بعد انتخابهم من قبل 
الجمعية العامة العادية للشركة والذي تم تعيينهم في تاريخ 2018/04/18 م ، وذلك على النحو التالي : 

وفيما يلي اجتماعات مجلس اإلدارة )القديم( التي عقدت خالل السنة المالية األخير وتاريخ انعقاده وسجل الحضور لالجتماع وذلك قبل انتخاب مجلس اإلدارة الحالي من قبل الجمعية 
العامة العادية التي تمت في تاريخ 04/18/ 2018 م، وذلك على النحو التالي: -

تاريخ أخر إجتماع للجمعية العامة 04/18/ 2018 م .

14.1.4

السيد / وليد إبراهيم شكري
السيد / عبدالعزيز صالح الربدي

حضر
معتذر

1
صفر
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14.1.5

إجتماع الجمعية األول 2018/04/18 م

سجل الحضور

السيد / مساعد عبدالمحسن الحكير
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير
السيد / سعد بن عبداهلل السيف
السيد / عبدالعزيز صالح الربدي

السيد / طارق زياد السديري
السيد / فيصل محمد المالك

السيد / مساعد عبداهلل سعيد
السيد / وليد إبراهيم شكري

م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

معتذر
معتذر
معتذر
معتذر

إسم العضو

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية لعام 2018 م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات، وذلك على النحو التالي : 

14,1,6: بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها وذلك حسب الجدول التالي: -

الطلب األول )1(
الطلب الثاني )2(
الطلب الثالث )3(

2018/03/26   م

2018/04/18   م

10/04/  2018 م

مراجعة كبار المالك في الشركة
انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة

مراجعة كبار المالك في الشركة

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات لسجل المساهمين
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14.1.7: رواتب ومكافئات اعضاء مجلس اإلدارة عن عام 2018م: -

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: -

عبدالعزيز الربدي

وليد شكري

طارق السديري

فهد الرشيد

المجموع

المكافآت الثابتة

ين
مع

غ 
مبل

ت 
سا

جل
ور 

ض
ل ح

بد
س

جل
لم

ا

ور 
ض

ل ح
بد

ع 
مو

مج
س

جل
لم

ت ا
سا

جل

س 
جل

لم
ء ا

ضا
 أع

ضه
قب

ما 
ان 

بي
ما 

أو 
ن 

ريي
إدا

أو 
ن 

ملي
عا

م 
فه

ص
بو

أو 
ة 

داري
و إ

ة أ
فني

ال 
عم

ير أ
نظ

وه 
ض

قب
ت

شارا
ست

ا

ية
عين

ايا 
مز

أو 
س 

جل
لم

س ا
رئي

أة 
اف

مك
إن 

سر 
ن ال

مي
و أ

ب أ
تد

من
و ال

ض
لع

ا
اء

ض
ألع

ن ا
 م

ان
ك

وع
جم

لم
ا

اح
ألرب

ن ا
 م

بة
س

ن

ية
ور

ت د
فآ

كا
م

رة 
صي

 ق
ية

فيز
تح

ط 
خط جل

األ

ة 
ويل

 ط
ية

فيز
تح

ط 
خط جل

األ

م 
 يت

ة )
وح

من
لم

م ا
سه

األ
ة(

يم
لق

ل ا
خا

إد

وع
جم

لم
ا

مة
خد

ة ال
هاي

ة ن
فأ

كا
م

ي
كل

ع ال
مو

مج
ال

ت
فا

رو
ص

لم
ل ا

بد

أواًل: األعضاء المستقلين: -

المكافآت المتغيرة

125000

250000

250000

163699

913699

6000

12000

12000

3000

33000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131000

262000

262000

166699

946699

3000

3000

3000

3000

فيصل محمد المالك

أمين ألياس مكرزل

المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين: -

250000

250000

500000

12000

6000

18000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262000

256000

518000

3000

3000

مساعد عبدالمحسن الحكير

 ماجد عبدالمحسن الحكير

سامي عبدالمحسن الحكير

المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين: -

250000

250000

250000

750000

12000

12000

12000

36000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262000

262000

262000

786000

3000

3000

3000
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أواًل: أسماء أعضاء اللجان ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي: -

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:  14.2

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

السيد/ عمرو عبدالعزيز الجالل 

 رئيس لجنة المراجعة

السيد/ وليد إبراهيم شكري 

 عضو لجنة المراجعة

-  رئيس لجنة المراجعة في مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة  
     والتنمية

-  عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لالستثمارات 
الصناعية

- عضو مجلس إدارة شركة صندوق الصناديق
-عضو مجلس المديرين في شركة مجموعة المتبولي المتحدة

- رئيس، الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية في شركة جدوى   
    لالستثمار

- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 
للسياحة والتنمية

- عضو مجلس إدارة في شركة السعودية للصناعات الميكانيكية 
- عضو مجلس اداره مجموعة كانو 

- عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة معادن 
- عضو لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام شركة تكوين

- 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 ميبكو

- نائب رئيس أول، المصرفية 
االستثمارية في شركة السعودي 

الفرنسي كابيتال.
- مدير وحدة التسجيل واإلدراج لقطاع 
الصناعة والخدمات في هيئة السوق 

المالية.
- مسؤول ائتمان مصرفي، إدارة 
الخدمات المصرفية التجارية في 

مجموعة سامبا المالية

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة والمخاطر االلتزام في 

مجموعة المتبولي 
) 2013 م وحتى يناير  2018 م(  .

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة 
المراجعة وعضو لجنة المكافآت في 

أوركون العالمية )مقرها في استراليا( 
)مارس  2014 م وحتى أكتوبر 

2016 م(.
- مستشار آلرنست آند يونغ 

)مارس 2011 م -  يونيو 2012 م(
- الشريك الرئيسي بالمملكة -برايس 

وترهاوس كوبرز الجريد 
)2008 م - مايو  2010 م ( .

 الخبرة في مجال استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية 

االستثمارية وتمويل الشركات 
وحوكمتها والشؤون المالية 

والمحاسبية في الشركات

لديه أكثر من 26 عامًا 
كمحاسب قانوني 

- ماجستير إدارة 
أعمال من جامعة 
رايس في الواليات 

المتحدة األمريكية  
           )2010 م( . 
- بكالوريوس 

تخصص إدارة نظم 
المعلومات من 

كلية اإلدارة الصناعية 
بجامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن 

) 2002 م(

- بكالوريوس في 
اإلدارة الصناعية 
)تخّصص فرعي: 

محاسبة( من جامعة 
الملك فهد للبترول 

والمعادن
 )  1989 م(.

- محاسب قانوني 
معتمد )CPA( من 

الواليات المتحدة 
األمريكية والمملكة .
- محاسب قانوني 

في المملكة 
العربية السعودية

1

2
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السيد/ وليد إبراهيم شكري 

 عضو لجنة المراجعة

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 اهلل 
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

 ) 1985 م( 

خبرة أكثر من 31 عامًا 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 16 سنة 

- عضو إدارة الشرق األوسط - برايس وترهاوس كوبرز )دبي( 
)2006 م - 2009 م( .

- الشريك التنفيذي - الجريد وشركاه أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز 
العالمية )2006 م -  2008 م(.

- شريك - الجريد وشركاه - أحد أعضاء برايس وترهاوس كوبرز العالمية 
وديلويت توش )1999 م - 2006 م(.

- مدير رئيسي - الجريد وشركاه - )أحد أعضاء ديلويت توش( 
)1995 م - 1999 م(.

- التخطيط والتنظيم واإلشراف على خدمات المراجعة المقدمة لــ:
1- أرامكو السعودية - )على مستوى العالم( -شركة التعدين العربية 

السعودية )معادن(  
2- تنسيق التدريب المهني لموظفي الجريد وشركاه في المملكة 

3- ديلويت توش توهماتسو / بورتالند - الواليات المتحدة االمريكية 

)1993 م -   1995 م(

2

3
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السيد / 
فهد بن عبدالمحسن الرشيد 

 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 
)المستقيل( 

السيد/ فيصل محمد المالك 
عضو لجنة الترشيحات

 والمكافآت

السيد/ 
طارق زياد السديري

 رئيس اللجنة التنفيذية 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- عضو مجلس إدارة في شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 
والتنمية 

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة إعمار المدينة االقتصادية
- عضو مجلس إدارة في شركة تموين الخطوط السعودية 

- عضو مجلس إدارة في شركة زيوت بترومين

- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة 
والتنمية 

- نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 

القابضة وتم تعينه في تاريخ 11/18/ 2018 م بمنصب الرئيس 
التنفيذي للشركة

-  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى لالستثمار
- عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

- عضو مجلس إدارة السوق المالية - تداول
- عضو مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا لالستثمار القابضة 

- عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت

-عمل في اإلدارة المالية لشركة أرامكو 

من تاريخ  1999 م وحتى يناير 2003 م

- وكيل محافظ الهيئة العامة لالستثمار 

من 2005 م وحتى ديسمبر 2008 م

- مديراً رئيسيًا للعالقات في الشؤون 
المصرفية لدي البنك األهلي التجاري 

لمدة عامين
 

- مستشاراً ماليًا لصندوق التنمية 
الصناعية السعودي في الرياض لمدة 

خمس سنوات 

- نائب الرئيس في شركة أموال 
الخليج

- مدير في شركة ماكينزي آند 
كومكباني

- مستشار في شركة ليكسيكون

خبرة أكثر من 19 عامًا في
 اإلدارة المالية 

خبرة أكثر من 10 سنوات في 
مجال اإلدارة التنفيذية

يتمتع بأكثر من 14 سنة من الخبرة 
في مجال اإلدارة 

مديراً رئيسيًا للعالقات في الشؤون 
المصرفية لدي البنك األهلي 

التجاري لمدة عامين 

مستشاراً ماليًا لصندوق التنمية 
الصناعية السعودي في الرياض 

لمدة خمس سنوات 

نائب الرئيس لشركة أموال الخليج 

منذ عام 2008 م وحتى تاريخ 

2010 م
مدير شركة ماكينزي آند 

كومكباني منذ عام 2005 م 

وحتى 2008 م
مستشار لشركة ليكسيكون منذ 

عام  1999 م وحتى 2003 م

-شهادة بكالوريوس 
إدارة األعمال من 
جامعة واشنطن

 )  1999 م(
- ماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة 

ستانفورد 
)2005 م(

- بكالوريوس في 
الهندسة الصناعية 
من جامعة الملك 

سعود 

- ماجستير 
جامعة هارفارد

- بكالوريوس
 جامعة وليامز

4

5
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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 

-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
- رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

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

- رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات - مجلس الغرف

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

2006 م .

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

للشركة حتى 2012 م .

- رئيس اللجنة الفنية لالتحاد السعودي 
لكرة القدم من 2002 م وحتى  2008 

م .

- 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 32 عــــــــــــــــام 
وذلك في إقامة وإدارة 

وتشغـــيل المراكز الترفيهيـــــــــــة 
والفندقيـــة والمراكز التجارية 
والنوادي الصحية والمشاريع 

التعليمية والتدريبيـــة 
والسياحيــة والوحـــدات 

السكنــــية وقطـــاع الصناعــــة 
فـــي إقامـــــة وتشغيل وإدارة 

مصانــــع صناــعة األلعــــاب 
الرياضيــــة والترفيهيـــــة والمواد 

البالستيكية وأيضا تطوير السياحة 
الداخلية في المملكة .

 شغل منصب مدير عام 
لمؤسسة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعــــزيز الحكير 
للتشغيل والصــــــيانة منـــذ 

1986 م وحتي 2006 م.

شغل منصب عضو مجلــــس 
إدارة لشركة مجموعة الحكير 
من 2006 م وفـــي 2008 

م عين رئيسا تنفيذيا للشركة  
حتى2012م  

رئيــــــــــس اللجــــنة الفنيـــة 
لالتحـــاد السعودي لكرة القدم 
من 2002 م وحتى 2008 م 

7
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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 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

- مدير عام فندق األندلسية منذ يناير  
1991 م حتى ديسمبر  1997م .

- عضوية مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام 2002 م حتى عام 

2003 م .

- عضوية مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام   

1993 م حتى عام 1998 م. 

- نائب رئيس لجنة السياحية في 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م 
وحتى عام 2003 م .

لديه خبرة أكثر من 29 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 

1991 م حتى ديسمبر 1997 م .

عضو مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام  2002 م حتى عام 

2003 م .

عضو مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام  

1993 م حتى عام 1998 م 

- بكالوريوس في 
العلوم اإلدارية من 

جامعة الملك سعود

- شارك في العديد 
من المؤتمرات 

الدولية حول السياحة 
والترفيه وكذلك 
المعارض الخاصة 

بالفنادق والمطاعم

8
عضو اللجنة التنفيذية
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السيد/ 
سعد عبداهلل السيف 

عضو اللجنة 
التنفيذية

- 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(

بكالوريوس
هندسة من جامعة 
الملك فهد للبترول

والمعادن

لديه أكثر من 14 سنة في 
المصرفية االستثمارية، 

وتمويل الشركات والمصرفية 
اإلسالمية ومصرفيه الشركات.

2001 م - 2006 م( 

تمويل الشركات والمصرفية 
اإلسالمية مع البنك 

السعودي البريطاني

)2006و - 2008 م( أسواق 
الدين مع شركة إتش إس بي 

سي السعودية المحدودة

) 2008 م - اليوم( استثمارات 
الملكية الخاصة والمصرفية 

االستثمارية مع شركة جدوى 
لالستثمار

- رئيس إدارة الملكية الخاصة والمصرفية االستثمارية.
-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(

9

الخبرات

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

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

خبرة أكثر من 43 عامًا في 
مجاالت الفنادق والمطاعم 

حصل على العديد من 
الجوائز منها جائزة مجلة 
اإلدارة موتورز وتصنيف 

أعلي 10 فنادق والمرتبة 
الثانية من أفضل 10 فنادق 
عربية وحصل على الميدالية 

الذهبية إلدارة االستثمار 
السياحي 

حصل على جوائز اقتصادية 
اجتماعية من األعوام 2012 

م وحتى عام  2017 م 

 HORECA محاضر في ال
فنادق ومطاعم وقهاوي 

منذ 25 عام 

- إدارة فنادق من 
المدرسة الفندقية 
ببيروت ) 1975 م(

- دراسات عليا في 
إدارة الفنادق من جامعة 

هوليدي إن منفس أمريكا 
)1984 م(

- دراسات عليا من جامعة 
CORNEL أمريكا 

)1978 م -   1982 م(

- دكتوراه دراسات 
عليا من جامعة كندي 

كاليفورنيا أمريكا 
) 1997 م - 1998 م(

10

عضو اللجنة التنفيذية
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دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
اإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم.
دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.

وتوضح الئحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة، وصالحياتها واسلوب عملها.  

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة ما يلي: -

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة اعضاء، عضوين من مجلس اإلدارة وعضو من خارج المجلس. وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد 
مهامها وضوابط عملها ومكافئات اعضاءها وذلك بتاريخ 1439/08/02 هـ الموافق 04/18/ 2018 م، وذلك لمدة ثالث سنوات تنتهي دورتها بانتهاء دورة مجلس اإلدارة الحالي وذلك 

في تاريخ 2021/04/18 م. 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة: -

* وافقت الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت بتاريخ 08/02/ 1439 هـ الموافق 04/18/ 2018 م على اختيار لجنة المراجعة وذلك عن الدورة الجديدة للشركة لمدة ثالث سنوات 
تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية. 

االجتماع األول
2018/02/04 م

االجتماع الثالث
2018/04/25 م و

االجتماع الرابع
2018/07/23 م

االجتماع الخامس
2018/07/28 م

االجتماع السادس
2018/10/23 م

االجتماع السابع
2018/12/18 م

حضر

حضر

حضرحضر

حضر

حضر

حضر حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

صفة العضوإسم العضو

رئيس اللجنة 

)سابقًا(  

عضو )حاليًا(

عضو

رئيس اللجنة 

للدورة الجديدة

عضو السيد / عبدالعزيز صالح الربدي*

السيد / عمرو عبدالعزيز الجّلال

السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / فيصل محمد المالك*

لم يكن عضو في اللجنة للدورة السابقة

لم يتقدم للترشح في الدورة الجديدة للجنة والتي تم تشكيلها في تاريخ 2018/04/18 م من الجمعية العمومية

االجتماع الثاني
2018/02/22 م

لجنة المراجعة: 1

ثانيًا: وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع 
ومكافآتهم.
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-  المصادقة على استراتيجية المجموعة للحصول على موافقة المجلس النهائية.
- مراجعة سياسات وإجراءات الحوكمة التي تتبعها المجموعة ووثائق الحوكمة األساسية كالنظام الداخلي للمجموعة ورفع توصيات لمجلس اإلدارة بهذا الشأن.

- مراجعة تقارير اإلدارة الدورية وتقييم األداء ومراجعة االستثمارات الجديدة / إعادة االستثمارات والمصادقة عليها )وفقًا لحدود الصالحيات( قبل تقديمها إلى المجلس  
    للموافقة النهائية عليها.

- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة )إن وجدت( قبل أن يتم عرضها على مجلس اإلدارة.
- متابعة واستالم تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية / أعمال التوسع الرئيسية للمجموعة.

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

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

- مراجعة خطط االستثمار في سيولة المجموعة الفائضة.
- استالم تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في المجموعة بما فيها عملية تقييم المخاطر الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطــر.

- التوصية إلى مجلس اإلدارة على معدل ومعايير قبول الشركة للمخاطر.

شكل مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتها في اجتماع الجمعية العامة 
العادية المنعقدة بتاريخ 07/23/ 1434وو )الموافق 2013/6/2 م(، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل الئحة اللجنة الخاصة بها وتم الحصول على موافقة 

الجمعية العمومية للشركة على تعديل هذه الالئحة وذلك بتاريخ 1438/07/21 هـ الموافق 2017/04/18 م. ومن صالحيات ومهام ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي: - 

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك كالتالي: -

اللجنة التنفيذية: - 2

االجتماع األول 2018/03/27 م االجتماع الثالث 2018/12/04 ماالجتماع الثاني 2018/10/22 مطبيعة العضوية

 عدد اإلجتماعات

السيد / طارق زياد السديري
السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير 

السيد / سامي عبد المحسن الحكير
السيد / سعد بن عبد اهلل السيف

السيد / أمين إلياس مكرزل

رئيس الجنة )حاليًا(
رئيس اللجنة )سابقًا(

عضو
عضو
عضو

حضر 
حضر 
حضر
حضر

لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في 
اللجنة للدورة السابقة

حضر
حضر

معتذر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر

معتذر
معتذر

تم تشكيل اللجنة للدورة الجديدة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر برقم )16( في تاريخ 2018/04/25 م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب مجلس
 إدارة جديد للشركة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 2018/04/18 م.

إسم العضو
) 3(
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لجنة الترشيحات والمكافآت : 

قام مجلس اإلدارة بتشكيل اللجنة وقد تم الموافقة على قواعد اختيار أعضاء اللجنة، ومدة عضويتهم، وأسلوب عمل اللجنة ومسؤوليتهـا في اجتمــاع الجمعيـــة العامـــة 
العادية المنعقدة بتاريخ 1434/07/23 هـ )الموافق 6/2/ 2013 م(، كما قامت الشركة مؤخراً بتعديل الالئحة وتم الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على 

تعديل هذه الالئحة وذلك بتاريخ 1438/07/21 هـ الموافق 2017/04/18 م، ومن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: -

 - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة.

- اعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
- تقديم النصح والمشورة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق الختيار كبار التنفيذيين والذين يتمتعون بصفات ومؤهالت مناسبة للعمليات التشغيلية في المجموعة.

- التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخري.
- المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو 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 اللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداَ العتمادها من 

     الجمعية العامة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

- التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.
- تقديم اقتراحات للمجلس بخصوص الموافقة على تعيين أو إقالة الرئيس التنفيذي أو قبول استقالته.

3
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* تم تشكيل اللجنة للدورة الجديدة بموجب قرار مجلس اإلدارة الصادر برقم )16( في تاريخ 2018/04/25 م، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب مجلس 
إدارة جديد للشركة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 2018/04/18 م. وترأس اللجنة السيد / فهد الرشيد بموجب قرار مجلس اإلدارة، ولكنه قدم استقالته من رئاسة اللجنة في 

تاريخ 2018/12/12 م ويرجع ذلك إلى ظروف شخصية للعضو، وتم صدور قرار من مجلس اإلدارة رقم )29( في تاريخ 2018/12/30 م بتعيين السيد / عبدالعزيز صالح الربدي 
رئيسًا للجنة.

وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة وطبيعة عضوية كل عضو في اللجنة وعدد اجتماعات اللجنة وموقف حضور أعضاء اللجنة وذلك كالتالي: -

االجتماع الثاني 2018/6/5 مطبيعة العضوية االجتماع األول 2018/02/20 م

   عدد االجتماعات

السيد / عبدالعزيز صالح الربدي *
السيد / فهد عبدالمحسن الرشيد *

السيد / طارق زياد السديري

رئيس الجنة )حاليًا(
رئيس اللجنة )سابقًا(

عضو 

حضر
لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في اللجنة للدورة السابقة

حضر

معتذر

لم يحضر حيث أنه لم يكن عضواً في اللجنة للدورة السابقة

 حضر
حضر
حضر

لم يحضر حيث لم يتقدم للترشح في الدورة الجديدة 
للجنة والتي تم تشكيلها في تاريخ 04/25/ 2018 م

حضر

إسم العضو
) 2 (

السيد / مساعد عبد اهلل سعيد

السيد / فيصل محمد المالك

عضو )سابقًا(

عضو
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: مكافآت أعضاء اللجان عن عام 2018 م: 

بدل حضور جلسات المجموعالمكافآت الثابتة عدا حضور الجلسات

السيد / عبدالعزيز الربدي

السيد/فيصل المالك

السيد / وليد إبراهيم شكري

السيد / عمرو عبدالعزيز الجالل

المجموع

السيد / عبد العزيز صالح الربدي

السيد / فيصل المالك

السيد / فهد الرشيد

السيد / طارق زياد السديري

المجموع

السيد / ماجد عبدالمحسن الحكير

السيد / سامي عبدالمحسن الحكير

السيد / سعد عبداهلل السيف

السيد / طارق زياد السديري

السيد/ امين مكرزل

المجموع

إسم العضو

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة التنفيذية

م

50,000

0

50,000

50,000

150,000

0

50,000

50,000

50,000

150,000

50,000

50,000

50,000

0

50,000

200,000

9,000

6,000

6,000

9,000

3,000

33,000

15,000

6,000

21,000

21,000

63,000

6,000

3,000

3,000

6,000

18,000

65,000

6,000

71,000

71,000

213,000

6,000

53,000

53,000

56,000

168,000

59,000

56,000

56,000

9,000

53,000

233,000

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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أواًل : أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي :-

اإلدارة التنفيذية: - 14.3

نائب رئيس مجلس اإلدارة  
و عضو اللجنة التنفيذية 

نائب الرئيس التنفيذي للشئون الرئيس التنفيذي
مدير عام القطاع الترفيهيالمالية

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والتسويق 

العضو المنتدب 
وعضو اللجنة التنفيذية

األستاذ / ماجد بن عبدالمحسن الحكير

األستاذ / مشعل بن عبد المحسن الحكير األستاذ / سمير إبراهيم أحمد إبراهيماألستاذ / عمر سامي سماره 

األستاذ / سامي بن عبدالمحسن الحكير 
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أواًل : أسماء اإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم، وذلك على النحو التالي :-

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

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 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
- رئيس مجلس ادارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

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

- رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والفعاليات - مجلس الغرف

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

2006 م .

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

للشركة حتى 2012 م .

- رئيس اللجنة الفنية لالتحاد السعودي 
لكرة القدم من 2002 م وحتى  2008 

م .

- 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 32 عــــــــــــــــام 
وذلك في إقامة وإدارة 

وتشغـــيل المراكز الترفيهيـــــــــــة 
والفندقيـــة والمراكز التجارية 
والنوادي الصحية والمشاريع 

التعليمية والتدريبيـــة 
والسياحيــة والوحـــدات 

السكنــــية وقطـــاع الصناعــــة 
فـــي إقامـــــة وتشغيل وإدارة 

مصانــــع صناــعة األلعــــاب 
الرياضيــــة والترفيهيـــــة والمواد 

البالستيكية وأيضا تطوير السياحة 
الداخلية في المملكة .

 شغل منصب مدير عام 
لمؤسسة مجموعة 

عبدالمحسن عبدالعــــزيز الحكير 
للتشغيل والصــــــيانة منـــذ 

1986 م وحتي 2006 م.

شغل منصب عضو مجلــــس 
إدارة لشركة مجموعة الحكير 
من 2006 م وفـــي 2008 

م عين رئيسا تنفيذيا للشركة  
حتى2012م  

رئيــــــــــس اللجــــنة الفنيـــة 
لالتحـــاد السعودي لكرة القدم 
من 2002 م وحتى 2008 م 

1
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

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 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

- مدير عام فندق األندلسية منذ يناير  
1991 م حتى ديسمبر  1997م .

- عضوية مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام 2002 م حتى عام 

2003 م .

- عضوية مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام   

1993 م حتى عام 1998 م. 

- نائب رئيس لجنة السياحية في 
الغرفة التجارية والصناعية في 

المنطقة الشرقية منذ عام 2000 م 
وحتى عام 2003 م .

لديه خبرة أكثر من 29 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 

1991 م حتى ديسمبر 1997 م .

عضو مجلس إدارة شركة البتنه 
)عمان( من عام  2002 م حتى عام 

2003 م .

عضو مجلس إدارة الشركة 
التونسية للسياحة )تونس( من عام  

1993 م حتى عام 1998 م 

- بكالوريوس في 
العلوم اإلدارية من 

جامعة الملك سعود

- شارك في العديد 
من المؤتمرات 

الدولية حول السياحة 
والترفيه وكذلك 
المعارض الخاصة 

بالفنادق والمطاعم

2
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

السيد/
عمر سامي قاسم سماره 

 السيد/
سمير إبراهيم أحمد إبراهيم

السيد/
مشعل عبدالمحسن الحكير 

- الرئيس التنفيذي لمجموعة 
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
 لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

- نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال 
والتسويق لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير 

للسياحة والتنمية
- المدير العام لقطاع الترفيهي لمجموعة 

عبدالمحسن 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 لدي مجموعة 
الحكير للسياحة والتنمية في دولة اإلمارات 

بكالوريوس 
في التسويق 

لديه أكثر من 4 سنوات خبرة 
في مجال اإلشراف والتسويق

لدية أكثر من 4 سنوات خبرة 
في إدارة العالقات المصرفية 

لديه أكثر من 5 سنوات خبرة 
في إدارة المواقع الترفيهية

- نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير  
    للسياحة والتنمية حتي تاريخ 2017/12/31 م 
- رئيس الشؤون المالية لشركة الصالحية التجارية 

- نائب الرئيس للشؤون المالية لشركة محمد العلي 
السويلم للتجارة والمقاوالت 

- رئيس مجموعة التدقيق الداخلي لشركة ارامكس 
الدولية في األردن 

- مراجع حسابات لدي شركة أرنست ويونغ 
- محاسب أول في سفارة دولة اإلمارات في الواليات 

المتحدة األمريكية 
- محاسب لدي شركة كابيتال فيرنينشر 

- محاسب في المشروع القومي في مصر 
- محاسب في فندق األندلسية بالرياض 

- رئيس المحاسبين في فندق العليا هاوس 
- المراجع الداخلي لقطاع الضيافة في مجموعة 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 
- مساعد المدير المالي اإلقليمي في مجموعة 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 
- المدير المالي اإلقليمي في مجموعة عبدالمحسن 

الحكير للسياحة والتنمية 
- مدير عام إدارة الشؤون المالية في مجموعة 

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية 

لديه خبرة أكثر من 19 سنة في 
تخطيط األعمال االستراتيجية 

والمالية وإدارة المخاطر والرقابة 
المالية، كما لديه خبرة كبيرة في 

إدارة النقد والتسهيالت البنكية 

لديه خبرة أكثر من
 28 سنة في مجال

 المحاسبة والشؤون المالية 

بكالوريوس علوم 
مزدوج في تخصص 
المحاسبة وتخصص 

علم اتخاذ القرارات

بكالوريوس في 
المحاسبة 

3

4

5
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ثانيًا: رواتب  ومكافآت كبار التنفيذيين عن عام  2018 م: -

ماجد الحكير

سامي الحكير

عمر سماره

سمير ابراهيم

مشعل الحكير

المجموع

المكافآت الثابتة
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المكافآت المتغيرة

1,450,800

1,224,300

1,007,100

529,774

456,900

4,668,874

130,000

148,500

34,762

71,800

55,000

440,062

0

0

0
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1,580,800

1,834,800

1,419,862

945,924

691,900

6,473,286

1,450,800

1,686,300

1,385,100

874,124

636,900

6,033,224

0

462,000

378,000

344,350

180,000

1,364,350
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ثالثًا: سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

تم إعداد »سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية« بمجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية الحكير )ويشار اليها هنا فيما بعد »المجموعة« أو »الشركة«( 
بهدف التوافق مع الفقرة )1( من المادة )61( من الئحة حوكمة الشركات الصـــــــادرة عن مجلـــس هيئـــة الســـوق الماليــــة بموجب القـــــرار رقم )2017-6-8( وتاريخ 1438/05/16 هـ 

الموافق 02/13/  2017 م، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بـ » إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضـــاء مجلـــــس اإلدارة واللجان المنبثقـــــــة عن المجلــــــــس  
واإلدارة التنفيذية« وتم إعتماد هذه السياسة من قبل مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رقم 16 الصادر بتاريخ 2017/11/27 م وتم الحصول على موافقـــــة الجمعية العموميــــــــة

 للشركة على هذه السياسة وذلك بتاريخ 1439/08/02 هـ الموافق 2018/04/18 م - و تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضـــاء 
اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة.

 وفقًا للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي :-
1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات الالزمة إلدارتها.

2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت باألداء على المدى الطويل.
3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

4- تأخذ الشركة في االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافــآت، مع تفـــــــــادي ما قد ينشــــأ عن ذلك من ارتفــــاع غيـر مبـرر للمكافـآت 
       والتعويضات.

د المكافآت بناًء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهالت العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى األداء. 5- تحدَّ
6- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إلى األهداف المحـــــددة من    

       قبل مجلس االدارة المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
7- األخذ بعين االعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة و حجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة.

8- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.
9- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغــــيرها 

      من االعتبارات.
10- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة او لجان المجلس أو اإلدارة التنفيذيــــــــة؛ وذلك لمنـــــع 

          استغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
11- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديدا أم أسهما اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشـــراف 

          لجنة الترشيحات و المكافآت وبما يتوافق مع النظام األساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العالقة.

وقد حددت هذه السياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية وفق ما يلي :-
1- المكافآة السنوية لرئيس وعضو مجلس اإلدارة )250.000( ألف ريال باإلضافة إلى مبلغ )3.000 ( ريال بدل حضور عن كل إجتماع .

2-  المكافآة السنوية للجان )50.000( ألف ريال باإلضافة إلى مبلغ )3.000( ريال بدل حضو عن كل إجتماع علمًا بأن عضو مجلس اإلدارة / عضو اللجنة المشارك في أكثر من لجـنة من 
اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة يتم إحتساب مبلغ وقدره )50.000( ألف ريال عن كافة اللجان المشارك فيها .

3- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة المكافآة السنوية حسب المعايير المعتمدة وإعتمادها وتشمل مكافآت اإلدارة التنفيذية .



الحوكمة

النظام األساسي للشركة

حقوق المساهمين 

سياسة توزيع األرباح

إقرارات مجلس اإلدارة

كلمة ختامية
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الحوكمة 15

قامت الشركة في عام 2013 م بإعداد لوائح خاصة بحوكمة الشركة تماشيا مع المادة العاشرة فقرة) ج ( من الئحة حوكمة الشركات. وتم اعداد هذه اللـــوائح 
بما يتفق مع الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واالدراج الصادرة من قبل هيئة السوق المالية والنظام االساسي للشركة في حينه وكذلك بما يتماشى 
مع أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الحوكمة وبما ال يتعارض مع األنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العالقة في المملكة العربية السعــــودية. 
وقد تم اعتمادها )باستثناء اإلطار العام إلدارة المخاطر( من الجمعية العامة للمساهمين العادية وغير العادية بتاريخ 2013/06/02 م. كما قامـــــت الشــــــركة 
مؤخراً بتعديل الئحة الحوكمة الخاصة بها لتتماشي مع الئحة حوكمة الشركات الصـــــــادرة عن مجلـــس هيئـــة الســـوق المالية رقـــــــم )8-16-2017( وتاريــــــخ 

05/16/ 1438 هـ الموافق 2017/02/13 م وتشتمل على ما يلي: - 

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

موافقة الجمعية العمومية للشركة على تلك السياسيتين وذلك بتاريخ 1439/04/02 هـ الموافق 2018/04/18 م.

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 )8 -16 -2017( وتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13  م بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 

02/28/ 1438  هـ.

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.
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المادة الخامسة / 2
الحقوق المرتبطة باألسهم

المادة الخامسة / 7
الحقوق المرتبطة باألسهم

المادة الخامسة / 8
الحقوق المرتبطة باألسهم

المادة التاسعة / ج
الحصول على أرباح

المادة الثانية عشر / 8
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثانية عشر / 10
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثانية عشر / 11
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثانية عشر / 12
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عن التصفية

مساءلة أعضاء مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعــــــن ببطــــالن قــــرارات جمعــــيات المساهمـــين 
العامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظام الشركة األساس.

أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العــادية العمل بحق األولوية  
إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس ، وفقًا للمادة األربعين بعد المائة من نظام الشركات.

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع األرباح على المساهمين، أو قرار مجلــــــــــــس 
اإلدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقًا لما هو منصوص علـــيه 

في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

البت في اقتراحات مجلس اإلدارة بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية.

النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي صعوبات ، يخطرها بهـــا 
مراجعو حسابات الشركة ، تتعلق بتمكين مجلس اإلدارة أو إدارة الشركة لهم من االطالع على الدفاتر والسجالت وغيرهـــــــــا من 

الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن.

وقف تجنب احتياطي الشركة النظامي متي ما بلغ )30 %( من رأس مال الشركة المدفوع، وتقرير توزيـع مـــا جــاوز منـــه هــــذه 
النسبة على مساهمي الشركة في السنوات المالية التي ال تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية.

استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال عدم تخصيصه لغرض معين، على أن يكون استخدام هذا االحتياطي بنـــــاًء على 
اقتراح من مجلس اإلدارة وفي األوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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المادة الثانية عشر / 13
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثانية عشر / 14
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثانية عشر / 15
 اختصاصات الجمعية العامة

العادية

المادة الثالثة عشر / هـ
جمعية المساهمين

المادة الرابعة عشر / أ
جدول أعمال الجمعية العامة

المادة الرابعة عشر / د
جدول أعمال الجمعية العامة

المادة التاسعة عشر / ج
انتهاء عضوية مجلس اإلدارة

تكوين احتياطات أخرى للشركة، بخالف االحتياطي النظامي واالحتياطي االتفاقي والتصرف فيها.

اقتطاع مبالغ من األرباح الصافية للشركة إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هـــذه 
المؤسسات، وفقًا لما ورد في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام الشركات

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

موافقة الجمعية العامة غير العادية 

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

على مجلس اإلدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات التي يرغــــب المساهمــــون فـــي 
إدراجها، ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة )5 %( على األقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال 

الجمعية العامة عند إعداده.

للهيئة إضافة ما تراه من موضوعات إلى جدول أعمال الجمعية العامة

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

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

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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المادة الثانية والعشرون / 8
 الوظائف األساسية لمجلس

اإلدارة

  المادة السادسة والعشرون
 اختصاصات اإلدارة التنفيذية

ومهامها

المادة الثامنة والعشرون
 تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء

خدماته رئيسًا
لمجلس اإلدارة 

المادة الثالثة والثالثون
ملحوظات أعضاء

 مجلس اإلدارة 

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

ب. تطوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

تزويد مجلس اإلدارة بالمعلومات الالزمة لممارسة اختصاصاته وتقديم توصياته حيال ما يلي:
أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

ب. حل الشركة قبل األجل المحدد في نظامها األساس أو تقرير استمرارها.
ج. استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة.

د. تكوين احتياطيات إضافية للشركة.
هـ. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

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 مغايراً لقرار المجلس، فيجب إثباته بالتفصل في محضر اجتماع المجلس.

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

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المادة السابعة والثالثون / ب
أمين سر المجلس

ال ينطبقال يجوز عزل أمين السر مجلس اإلدارة إال بقرار من مجلس اإلدارة.

المادة الثامنة واألربعون
رفض تجديد الترخيص

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح بموجب المادتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين من نظام الشركات 
والمادة السادسة واألربعين من هذه الالئحة، فعلي عضو مجلس اإلدارة تقديم استقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، 

وإال عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقًا 
لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

ال ينطبق
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المادة التسعون / 5
تقرير مجلس اإلدارة

المادة السادسة والخمسون
 حدوث تعارض بين لجنة

المراجعة  ومجلس اإلدارة

المادة السابعة والخمسون / ج
اجتماعات لجنة المراجعة

المادة الثانية والثمانون / 2
واجبات مراجع الحسابات

المادة الثانية والثمانون / 3
واجبات مراجع الحسابات

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه ، وبخاصة غير التنفيذيين … علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 
حيال الشركة وأدائها.

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.

للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

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

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجلس عليه. ويكون مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي 
يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عملـــــه، وإذا تعدد المراجعـــــون واشتركوا في 

الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن.

ال ينطبق

المادة التسعون / 21
تقرير مجلس اإلدارة

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ال ينطبق
حيث أن الشركة تتبع 

معايير المحاسبة الدولية 
)IFRS( وذلك من بداية 

عام 2017 م وذلك حسب 
اعتماد الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق
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المادة التسعون / 25
تقرير مجلس اإلدارة

المادة التسعون / 28
تقرير مجلس اإلدارة

المادة التسعون / 29
تقرير مجلس اإلدارة

المادة التسعون / 30
تقرير مجلس اإلدارة

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشــــــركة وكـــــــبار 
التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجـــــــــيل واإلدراج، وأي 

تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

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.

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.

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

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

المادة التسعون / 35
ال ينطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.تقرير مجلس اإلدارة

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

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

المادة التسعون / 41
تقرير مجلس 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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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: -

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

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 ايضًا النظام 
األساس للشركة ومع ذلك 

فقد عقد المجلس أربعة 
اجتماعات خالل عام  2018 م 

المادة الثامنة والثالثون / 1
شروط أمين السر

شروط أمين السر أن يكون حاصاًل 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 ستة سنوات

المادة التاسعة والثالثون / 2
التدريب

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 و اإلدارة التنفيذية 
المعينين حديثًا فقط للتعريف 
يسير عمل الشركة و أنشطتها

المادة السبعون
تشكيل لجنة إدارة

المخاطر 

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمي )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسًا وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس 
اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

لم تطبق 
لم يتم تشكيل لجنة خاصة 
بإدارة المخاطر ولكن تقوم 
اللجنة التنفيذية ببعض من 
اختصاصات لجنة المخاطر 
كما تقوم لجنة المراجعة 
بتقييم أداء إدارة المخاطر
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة الحادية والسبعون
 اختصاصات لجنة إدارة

المخاطر

 تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي :-
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها    

    وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليها والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.

- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة.
- اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقية ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك   

     لتحديد أجل القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري) من خالل إجراء اختبارات التحمل عل سبيل المثال( .

- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنها قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

- التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

- 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

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
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أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة الخامسة والثمانون /2
تحفيز العاملين

المادة السابعة والثمانون
المسؤولية االجتماعية

المادة الثامنة والثمانون
مبادرات العمل االجتماعي

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن ، بصفة خاصة ، ما يلي: -
 برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق

على تلك البرامج

تضع الجمعية العامة العادية ، بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة ، سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي 
يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: -

- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات 
    النشاط المشابه.

- اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبانها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم.
- اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

لم تطبق

لم تطبق

 المادة الخامسة والتسعون
تشكيل لجنة حوكمة الشركات

 في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة
 الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة،

.سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها
لم تطبق

لم تطبق
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة باإلضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية 
  في  الشركة

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا لالئحة المراجعة الداخلية 
المعتمدة من مجلس إدارة الشركة. وقامت ادارة المراجعة الداخلية بتنفيذ عدد من اعمال المراجعة الداخلية خالل العام وفقا لخطة مراجعة داخلية معـــــده 
على أساس المخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة، مع التركيز على االنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية بما يساعد في تحقيـــق أهــــداف الشركــــة 
وحماية اصولها. وبهذا الصدد، تم تنفيذ عددا من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتم ابالغ نتائجها الـــــى 

االدارات المعنية من اجل معالجة الملحوظات ووضع االجراءات التصحيحية الالزمة ومتابعة تنفيذها وابالغ ذلك الى لجنة المراجعة دوريًا.
واطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام واألعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت و تم اختبارها من قبل إدارة 
المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي واإلدارة التنفيذية على نتائج األعمال الربع سنوية والسنوية، لم يتبين للجنــة المراجعـــــــة 
وجود ما ينبغي اإلشارة اليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيــث ال يمكـــن إعطـــاء تأكيـــد لفاعليــــة 

أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الموثوقية التامة. 

وال توجد اية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة او ان مجلس اإلدارة رفض أيا من التوصيات التي تقدمت بها لجنــــة المراجعـــة الـــى 
المجلس خالل عام 2018 م. 
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النظام األساسي للشركة  16

حقوق المساهمين 17

ال يوجد أي إضافة أو تعديل على النظام األساسي خالل عام 2018 م

حقوق المساهمين

حصول المساهمين على المعلومات 

اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة علمًا بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها 

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقًا لسياسات اإلفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقًا 
للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات االختصاص دون تميز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم 

على أكمل وجه بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية )تداول( وموقع 
الشركة اإللكتروني.

قد اتخذت الشركة عدد من اإلجراءات إلحاطة أعضاء مجلس اإلدارة ، وبخاصة غير التنفيذيين ، بمقترحات المساهمين وذلك على النحو التالي: -

 خصصت الشركة إدارة مختصة باستقبال مقترحات المساهمين وهي إدارة عالقات المستثمرين وبعد ذلك يتم تزويد تلك المقترحات إلى مجلس اإلدارة من خالل 
اجتماعات مجلس اإلدارة ليتم اتخاذ القرار المناسب.

 كما أن الشركة أتاحت لمساهميها مناقشة أعضاء مجلس اإلدارة عن أداء الشركة خالل انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وضعت الشركة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق باإلفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب 
بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات االستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات.

وتلتزم الشركة بالسياسات واإلجراءات التي يضعها مجلس اإلدارة بناء على األنظمة ذات العالقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات 
االختصاص بهدف تعزيز مستوي الشفافية واإلفصاح.

تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات 
الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها والتصرف في األسهم ومراقبة أعمال المجلس ورفع 
دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس واالستفسار وطلب معلومات بما ال يضر الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبما يتماشى 

مع نصوص الئحة الحوكمة للشركة.

17.1

17.2

17.3

17.4
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سياسة توزيع األرباح18

نصت المادة 48 من النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: -
1- يجنــب )10 %( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 

المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع.
2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )10 %( من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.

3- للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى 
المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن 

ــات. ــذه المؤسس ه
4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل )1 %) على األقل من رأس مال الشركة المدفوع.

كمــا يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقــًا للضوابــط الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وذلــك بنــاء 
علــى تفويــض صــادر مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة يجــدد ســنويًا .

ال يوجد أي قرارات صادرة من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل هذا العام.

سياسية توزيع األرباح للشركة: -

قرارات مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل العام المالي 2018 م: -

18.1

18.2
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إقرارات مجلس اإلدارة  19

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.

ــال أو  ــي األعم ــة ف ــن مصلح ــار التنفيذيي ــي أو كب ــر المال ــذي أو المدي ــس التنفي ــس اإلدارة أو للرئي ــاء مجل ــن أعض ــد ألي م ــر، ال يوج ــذا التقري ــي ه ــره ف ــم ذك ــا ت ــدا م ع
العقــود مــع الشــركة.

لــم تقــم الشــركة خــالل عــام 2018 م بإصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو أي مذكــرات 
حــق اكتتــاب أو أي حقــوق مشــابهة.

لم تقم الشركة خالل عام 2018 م 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.

يقر مجلس اإلدارة بما يلي: -



157

كلمة ختامية: - 20

يســـر مجلـــس إدارة الشـــركة أن ينتهـــز هـــذه الفرصـــة ليتقـــدم لمقـام خـــادم الحرميـن الشـــريفين، وولـى عهـــده األمين - يحفظهـم اهلل -بخالـص الشـــكر والتقديـر لمـا 
يقدمونـه مـن جهـود حثيثـة لتحقيـق رفاهيـة وأمـن هـذا الوطـن، كمـا يتقـدم المجلـس بخالـص شـكره وتقديـره إلـى حكومـة خـادم الحرميـن الشـريفين الرشيدة علـى 

دعمهـــا ورعايتهـا المسـتمرة لشـركات القطـاع الخـاص.

كمــا نتمنـــى بـــأن يكـــون العـــرض المقـــدم لكــم فــي التقريــر الســـنوي لشـــركة مجموعــة عبدالمحســن الحكيــر للســياحة والتنمية عــن نتائج األعمال للســـنة الماليـــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســـمبر 2018 م واضحــًا وشــاماًل.

وفــي الختــام يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة »مجموعــة الحكيــر« بالشــكر لموظفــي المجموعــة والمســاهمين والمورديــن والعمــالء والبنــوك والجهــات الحكوميــة 
وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر. والشـــكر موصـــول أيضــا إلــى جميع شـــركاؤنا في النجاح علـــى دعمهـــم المتواصـــل. متمنيـــن بـــأن يكون عام 2019 م عـــام 
خيــر عليكــم وعلـــى المجموعــة. كمـــا إننـــا ملتزمـــون ببـــذل كافـــة الجهــود التــي تضمــن أن تســـاهم خطــة التحول في رســـم مالمح مســـتقبل أكثر إشـــراقًا للشـــركة، 
وتعظيــم قيمــة اســـتثمارات مســـاهميها إلـــى أقصـــى حـــد، والمحافظـــة علـــى الثقــة الغاليـــة التــي وضعهــا عمالؤنــا فـــي مختلــف عالمتنــا التجاريــة منــذ مـــا يزيــد 

علــى 41 عامــا، وســوف تســتمر المجموعــة بعــون اهلل وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا فــي التوســع ونمــو المبيعــات.

واهلل ولي التوفيق،

مساعد عبدالمحسن الحكير
    رئيس مجلس اإلدارة








