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                                                                                                                                   هـ                                                       12/10/1442التاريخ 

 م 24/05/2021املوافق 

 
 

 املحترمين  مساهمي الشركة األخوة /  
 

 تقرير عن األعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة املوضوع /  
 

 ..,,السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 

ـــــ ـة امل   يـة     ـــ ـــ ـــــركـة خالل الســ ـــ ـــ ـــــم ر    31قـامـا الشــ ـــ ـــ ــاء مجلس   بعض م بـجرراء معـامالم م 2020ديســ ـــ ـــ ـــ ـــــرو  هـامل املعـامالم م  املـ   ين   اإلدارة،أعضــ ـــ ـــ وال تختلف شــ
ــة.والـ ان ين التجـاريين العـاد ين وال  ورـ  ليـا أ ـة م ا ـا   ـــ ـــ ـــ ـــــوم املل   رقم م/  خـاةــ ـــ ـــ ــادر بمورـ  املر ــ ـــ ـــ ـــ ـــــعود  ال ــ ـــ ـــ ـــــركـام الســ ـــ ـــ ــارة ات  وسـام الشــ ـــ ـــ ـــ بتـاريخ  3كمـا وود اإلشــ

ـــ،28/1/1437 ـــ ـــ ـــ ن لعضــو مجلس اإلدارة م ــمحة متاشــرة أو اير متاشــرة    األعمال والعقود ال ي (    حالة أن   و 71وخاةــة املتبلتام امل  ــوي علف ا    املادة    هـــ
 - ل : كما   الشركة،تتم لحساب 

 

ــــــاء مجلس اإلدارة وهم -1 ـــ ـــ ـــــركـة وبين كـر من أعضــ ـــ ـــ ــــــاعـ  الحكير ر   فيمـا  ل  بيـان بـاملعـامالم ال ي تمـا بين الشــ ـــ ـــ ووـانتـه / مـارـ  الحكير   نيس مجلس اإلدارة / مســ
حيث كاوا هامل املعامالم    م.2020عام   لخالوكتار الت فيا ين / مشعر الحكير    وعضو مجلس اإلدارة/ أمين الياس مكرزل   ام  الحكير   / العضو امل ت بو 

الحكير القابضـة   عت  الع ي    عت  املحسـنحيث  متل ون ببريقة اير متاشـرة    شـركة مجموعة مرخص ب ا من الجمعية العامة للشـركة   اتفاقية  49ضـمن  
 بأن هامل التعامالم لم تتم عن طريق  .الحكير املح ودة عت  الع ي   عت  املحسنوببريقة متاشرة    شركة  

ً
 وهامل العقود عل  ال حو التات :  امل افسة،علما

 

طتيعة التعاق  /   م 
 املعاملة 

طرف ذو   ا م 
 العالقة 

م ة   شرو  العق  
 العق  

  / 
ً
 اير قيمة العق    ويا

أن   .1 ـــــ    ــــيــ ــــولــ هــ ـــــ    ــــ ــ فــ
 كورويش الخ ر

ـــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ
ــــن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحســ ـــ ـــ ــــ املــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ عــ
ـــــ الــعــ يــ  الــحــكــيــر   عــتــ

 القابضة

 قر املؤرر بـأوـه  متلـل الحق    تـأرير العقـارام ويقر بـأوـه خـات   -1
 من أ ة موان  أو التزامام للغير.

ـــير -2 ـــتأرر تأرير املتمي كامال أو ر ء م ه للغير وتح ــ  حق للمســ
 شاال  أ  ر ء من العقار.القيم اإل جارية من 

ـــــتــأرر الغــاء أ  امتيــاز م حــه املؤرر للغير ويحق لــه -3 ـــ ـــ  حق املســ
 وض  عالماته التجارية الخاةة به.

ــاريف  -4 ــياوة املتمي وم ـ ــه وةـ ــاريف حرا ـ ــتأرر م ـ  تحمر املسـ
 الكيرباء وامليامل والياتف وايرها من الخ مام.

خر  واء بامليراث  لتزم املؤرر بأوه    حالة وقر ملكية املتمي لل -5
 أو التي  بأن  ل م املالل الج    با تمرار العق  ح ى ن ا ة م ته.

ــ  -6 ــالم  خبر أحـ  مـ
ً
ــا ــانيـ ــة تلقـ ــاللـ ــ  بمـــ ة أو مـــ د ممـ  جـــ د العقـ

البرفين براتته    ع م التج   ، و   حال را  املســتأرر تر  
 املتمي يس د ح ى ن ا ة الس ة اإل جارية الجارية.

ــالـــة او  ـــاء  -7 ـــــي ـــام والـــ   ورام     حـ ـــ ـــ العقـــ  بعت ر رمي  التحســ
 ملل للمؤرر.

 حق للبرف األول ارراء التع  الم عل  العقار بما ال  تســ    -8
 بأضرار للمتمى.

 اير 5,093,490   ة   8
% من ارمات   20أ  ما يعادل  

 اإل رادام

ـــــار    .2 ــــجــ ا ــ ـــــ   ــقــ ــ ــــى    عــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــ
ف    هولي    ب  ممحق  

 ان بوابه ر ة  ر ة(

ـــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ
ــــن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحســ ـــ ـــ ــــ املــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ عــ
ـــــ الــعــ يــ  الــحــكــيــر   عــتــ

  القابضة

 اير34,706   ة 20 (1وفس الشرو  املاكورة    ال قبة  
% من ارمات  15ا  مايعادل 

 اإل رادام  

ـــــ      .3 مـــكـــتــ ـــــار  ا ـــجــ ـــــ   عـــقــ
ادار  ومكتــ  دبمووــ   

 كارد  ال مام(

ـــ    ـــ ـــامــ ـــ ـــ ــ ـــ تــ ـــة  ـــ ــــركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ
ـــــ ودة  املــحــ ـــــة  الــعــربــيــ
ــــــل   ـــلــ ـــ ـــتــ ـــ ـــمــ ـــ تــ ـــي  ـــ ـــ ــ ـــ  والــ
ـــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ
ــــن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحســ ـــ ـــ ــــ املــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ عــ

يشــــمر قيمة اإل جار خ مام املياة واوارة املمرام واملســــاحام   -1
ـــــيـــــاوـــــة   ـــ ـــ ــــــه وال ــ ـــ ـــ ـــ الخـــــارريـــــة واملواقف وخـــــ مـــــام االمن والحرا ــ

 وال سافة العامة للمرك .
 ال  الكيرباء حس  قراءة الع اد  تحمر املستأرر قيمة ا    -2

 الخاي باملكت  

 57,500+  اير 726,000   وم 3
  مكت  دا موو (
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طتيعة التعاق  /   م 
 املعاملة 

طرف ذو   ا م 
 العالقة 

م ة   شرو  العق  
 العق  

  / 
ً
 اير قيمة العق    ويا

ـــــ الــعــ يــ  الــحــكــيــر   عــتــ
ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتــــة   القــــابضــ ـــ ـــ نســ

 ٪ فف ا(50

ـــــتــأرر  خل  العقــار    املوعــ    -3 ـــ ـــ    حــالــة أخالء العقــار فــأن املســ
ـــــليمـه   ـــ ـــ املحـ د واداء حمي  التزامـاتـه املـاليـة من ا جـار وكيربـاء وبســ

 بحاله ري ة و ليمه .

ــــــام    .4 ــــــ مــ خــ ــــــة  ــــــيــ ــــــاقــ ــــــفــ اتــ
ـــــغير   ـــ ـــ ـــــيـاوـة والتشــ ـــ ـــ ال ــ

 وال سافة 

ـــة   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــوعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ
ــــن   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحســ ـــ ـــ ــــ املــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ عــ
ـــــ الــعــ يــ  الــحــكــيــر   عــتــ

 القابضة

 لتزم مقــ م الخــ مــة بتــأمين العمــالــة ذام الكفــاءمل طيلــة فترة    -1
ــادمل او تقليـــر عـــ د  ــة ان  بلـــ  زيـ ــ مـ ــة , ويحق مل ود الخـ ــ مـ الخـ

 بما  ت ا   م  حجم الخ مة .
ً
 العمالة شيريا

ــتوت الخ مام ويقر بالتزامه  لتزم مق م    -2 ــمان مســ الخ مة بضــ
 ب افة املتبلتام ال سامية.

ـــــتوت   -3 ـــ ـــ املســ ـــــا رامل دون  مــ ـــــة االعتراو عل   ـــــ مــ الخــ  حق مل ود 
ـــــين الخ مام املق مه دون   ـــ ـــ املبلوب ويلتزم مق م الخ مة بتحســ

 اعتراو م ه .
 قوم م ود الخــ مــة بتوفير ارف ف ــ قيــه ملودف  املورد ع ــ     -4

ـــــعــار املتــ اولــة    البلــ  ويتم احت ـــ ـــ ــــ  اال ــ ـــ ـــ ـــ ــــاب القيمــة حســ ـــ ـــ ـــ ســ
 الف اد .

 
 
 اير 2,615.089   ويا

ـــــ     .5 ـــــ ريــ ـــــتــ الــ ـــــة  ـــــيــ ـــــاقــ ـــــفــ اتــ
 للمودفين 

ــــركة مي ا للتعليم   شــ
ــــوارد  ـــ املــ ــــة  ـــ ــيــ ــ ـــ ــمــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ وتــ
ـــــ    ـــــه  مــعـــيــ ــــريــ ـــ ـــ ـــ الــ شــ
عت املحســــن الحكير 

 للت ري  الف  ق (

ــال دورام    -1 ـــــين    مجـ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــ ـــ ــ  بتوفير مـــ ربين متخ ــ  لتزم املعيـ
 معا ير وضوابط اكاد مية ومي يه.ت ري يه ف  قية وفق 

ـــــتقباب واالختيار   -2 ـــ ــاع مل    عملي ي اال ــ ـــ ـــ ــاهم املعي  باملســ ـــ ـــ يســ
 ال ي تتوافق م  معا ير و يا ة التوديف .

  لتزم املعي  املادة الت ري ية امل ا تة لعملية الت ري  . -3
ــ ة    -4 ــا وملـ ــه املتفق علف ـ ــ  الـــ ورام التـــ ري يـ ــ  بعقـ  3 لتزم املعيـ

ا ام    اال ـتوع  5ارب   ـاعام ت ري يه  وميه ومل ة شـيور بواق   
 الواح  , وي ون الت ري     رمي  امل ن املتوار  فف ا املعي  .

 
ً
 اير 1,071,187   ويا

ـــــاب    .6 ــعــ الــ ــر  ــيــ ـــــارــ تــ ـــــ   ــقــ عــ
ـــــ  ـو رـيـم( ملـوقـ     الـفـيــ

 الحكير الو  

ـــــاو  ـــــريــ الــ ـــــة  ــركــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ
للمشاري  السياحية 
 والترفف يه والتجاريه 

ـــــ ر  تالنم م  طتيع  ا   -1 ـــ ـــــغير االلعاب بشــ ـــ ـــــتأرر بتشــ ـــ  لتزم املســ
ــــال    ويتل م بت اليف االةــ

ً
ــــتا  م ا ــ

ً
ــــتعماال ــــتعماليا ا ــ ويتعي  با ــ

 عن االعبال ال اتجة عن  وء اال تعمال .
ل ة بحالة  تعي  املستأرر بجعادة بسليم االلعاب ع   او  اء ا  -2

 ري مل .
ـــــتعماليا و     -3 ـــ ـــــوء ا ــ ـــ ـــــح  االلعاب    حال  ــ ـــ  حق للمؤرر ســ

 حالة تأخير دف  نس ته .
ـــــيـــــاوـــــة الالزمـــــة لاللعـــــاب طوال مـــــ ة   -4 ـــ ـــ  لتزم املؤرر بعمـــــر ال ــ

 العق .
ــاب  قوم   -5 ــال ورود عبــــر او خلــــر    االلعــ  لتزم املؤرر    حــ

ــحم ا من املوق  وت وي  املوق   بالعاب بعمر ب ــــورة بتغييرها وســ
 ري ة ويلتزم بتت  ر االلعاب من وقا الخر لتبوير املوق .

  اير 20.945   ة 2
  

ــــ   60ا    ـــ ـــ ــاتــ ــ ـــ ـــ ــمــ ــ ـــ ـــ ارــ ــــن  ـــ ـــ مــ  %
 اإل رادام  

 
 وتقتلوا  عادتكم وافر التحية والتق  ر .. ,, 

 
 نيس مجلس اإلدارة ر                                                                                                                                                                        

 
 
 

 عت املحسن الحكير   مار     


