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 : نتائج التصويت           

 م .  31/12/1202على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة املالية املنتهية في وافقة امل  .1

 م   2021/12/31على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في وافقة مل ا .2

 م . 31/12/2021املنتهية في على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية وافقة مل ا .3

على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة  وافقةمل ا .4

 م وتحديد أتعابه.  3202م  والربع األول من عام 2022وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 م.31/12/2021على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  وافقةمل ا .5

 م2021/ 31/12عن السنة املالية املنتهية في  ريال( مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 2,092,344على صرف مبلغ) وافقةمل ا .6

   م 31/12/2021عن السنة املالية املنتهية في   (الري  168,806على صرف مكافأة ألعضاء لجنة املراجعة مبلغ وقدره ) وافقةمل ا .7

على على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء   وافقةمل ا .8

( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/  السابقة الدورة  عن )  مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير

عقد إيجار فندق األندلسية علما بأن التعامالت للعام السابق هي  سامي الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن 

 % من إجمالي اإليرادات.،بدون شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق( 20ريال ( أي ما يعادل 1,278,006)

س  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجل وافقةمل ا .9

(  واألستاذ/  ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  السابقة  الدورة عن) اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير 

الحكير و االستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الناصرية  علما بأن التعامالت للعام السابق  

 ط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( ريال( بدون شرو  2,165,000هي    )

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة  سامي الحكير  / واالستاذ  الشركةعلى األعمال والعقود التي تمت بين  وافقةمل ا .10

الحكير  (  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/ بندر السابقة الدورة  عن )  وهم األستاذ/ مساعد الحكير 

ريال( ريال أي ما    2,778,234وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الخبر علما بأن التعامالت للعام السابق هي )

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20يعادل 
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ز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزي وافقةمل ا .11

اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  

الحكير  واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن الخبر  علما بأن التعامالت للعام السابق هي  

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل  2,631,220)

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .12

رة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدو 

علما بأن التعامالت للعام السابق   فندق هوليدي أن كورنيش الخبر الحكير واألستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار 

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل   4,534,114هي )

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .13

اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  

% من إجمالي اإليرادات  20ة عن عقد إيجار فندق قصر البحر األحمر جدة بنسبة الحكير واالستاذ/ بندر الحكير  وهي عبار 

 ريال( ريال بدون شروط ومزايا تفضيلية. )مرفق( 898,783بحد أقص ى علما أن التعامالت للعام السابق هي )

)اململوكة من قبل شركة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تبوك للمشاريع التجارية والترفيهية  وافقةمل ا .14

عبداملحسن الحكير القابضة وشركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة  

وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واألستاذ/ بندر الحكير   

ريال( بدون شروط ومزايا   2,500,000عقد مركز تبوك التجاري )تبوك( علما بأن التعامالت للعام السابق هي ) وهي عبارة عن

 تفضيلية. )مرفق( 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة والتي والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .15

األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم 

ريال( بدون   400,000الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن فندق مينا الطائف علما بأن التعامالت للعام السابق هي )

 شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 

تي تمت بين الشركة وشركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة والتي والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود ال  وافقةمل ا .16

اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  
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ياض علما بأن التعامالت للعام السابق هي  الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد فندق سويت نوفتيل الر 

 ريال ( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(   1,150,000)

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبداملحسن الحكير وأوالده القابضة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة   وافقةمل ا .17

الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير  مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن 

واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى معرض مبيعات الجامعة الرياض علما بأن التعامالت للعام السابق  

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  50,000هي)

مت بين الشركة ومؤسسة سامي عبداملحسن الحكير والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة  على األعمال والعقود التي ت  وافقةمل ا .18

غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عند الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/  

(   ريال 65,790 ن التعامالت للعام السابق هي) بندر الحكير وهي عبارة عن عقد مبنى سكن موظفين هوليدي إن الخبر علما بأ 

 بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية املحدودة )والتي تمتلك فيها شركة مجموعة   وافقةمل ا .19

وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة  %( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة 50عبداملحسن القابضة نسبة 

السابقة( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق نوفتيل  

دون  % من إجمالي اإليرادات 20ريال ( أي ما يعادل  2,692,699 بزنس بارك  الدمام علما بأن التعامالت للعام السابق هي )

 شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تنامي العربية املحدودة )والتي تمتلك فيها شركة مجموعة   وافقةمل ا .20

%( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة  50عبداملحسن القابضة نسبة 

  عقد ايجار مكتب اداري قة( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن   الساب 

 ريال ( دون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  480,400 (علما بأن التعامالت للعام السابق هي الدمام- ومكتب دايموند كارد

ين الشركة وشركة مصنع بالستيك الرياض ) اململوكة لكل من عبداملحسن الحكير  على األعمال والعقود التي تمت ب  وافقةمل ا .21

% في شركة  35والتي تمتلك شركة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة   –وشركة كوزموبالست الرياض 

حكير ) عن الدورة السابقة(   كوزموبالست الرياض( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد ال 
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واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد توريد مواد بالستيكية علما أن  واألستاذ/ ماجد الحكير  

 )مرفق(   .ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية  321,869التعامالت للعام السابق هي )

تمت بين الشركة وشركة مصنع بالستيك الرياض ) اململوكة لكل من عبداملحسن الحكير  على األعمال والعقود التي   وافقةمل ا .22

% في شركة  35والتي تمتلك شركة مجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة نسبة   –وشركة كوزموبالست الرياض 

عد الحكير ) عن الدورة السابقة(   كوزموبالست الرياض( والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مسا

هناجر بمستودع    5واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد تأجير عدد 

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  200,000البركة بالرياض علما بأن التعامالت للعام السابق هي )

والتي ألعضاء مجلس  مجموعة عبد املحسن عبد العزيز الحكير القابضة  عمال والعقود التي تمت بين الشركة و على األ  وافقةمل ا .23

واألستاذ/ سامي  مباشرة وهم األستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة( غير اإلدارة مصلحة 

علما بأن التعامالت   .   ي عبارة عن عقد إيجار فندق بارك إن الدمامواألستاذ/ بندر الحكير مصلحة غير مباشرة وه   الحكير 

 . % من إجمالي اإليرادات ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20أي ما يعادل  ريال( 2,203,948 هي)     للعام السابق 

ة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن الحكير القابض وافقةمل ا .24

مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير  

ريال(   605,742واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مجمع صحاري الخبر علما بأن التعامالت للعام السابق هي )

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20عادل أي ما ي 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .25

ماجد الحكير واألستاذ/ سامي   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/

الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن  اتفاقية إدارة وتشغيل ملركز الحكير تايم الربوة بالرياض علما بأن التعامالت  

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  4,500,000للعام السابق هي)

على األعمال والعقود التي تمت الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .26

اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير  ) عن الدورة السابقة( واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  

يجار سكن موظفين فندق راديسون بلو جازان علما بأن التعامالت للعام  الحكير واالستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إ

 ريال( دون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  600,000السابق هي)
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على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد املحسن عبد العزيز الحكير والتي ألعضاء مجلس اإلدارة   وافقةمل ا .27

ألستاذ/ مساعد الحكير ) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير  مصلحة غير مباشرة وهم ا

واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة  عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري الظهران علما بأن التعامالت للعام 

 و مزايا تفضيلية. )مرفق(بدون شروط أ اإليرادات إجمالي  من % 20 يعادل  ما أيريال(  2,780,208السابق)

كانت لعضو مجلس   والتي ) عن الدورة السابقة( مساعد الحكير /على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألستاذ  وافقةمل ا .28

األستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/   والعضاء مجلس االدارة  مصلحة مباشرة  االدارة االستاذ/مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

  تري  دبل وهي عبارة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون الحكير واالستاذ/بندر الحكير مصلحة غير مباشرة سامي 

 ( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( ريال 585,000)الظهران علما بأن التعامالت للعام السابق

كانت لعضومجلس االدارة االستاذ/مساعد   والتيعلى األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألستاذ/ مساعد الحكير  وافقةمل ا .29

األستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير   والعضاء مجلس االدارة  مصلحة مباشرة  الحكير )عن الدورة السابقة(

ة عن عقد إيجار سكن موظفين فندق هيلتون دبل تري الرياض علما بأن  واالستاذ/بندر الحكير مصلحة غير مباشرة  وهي عبار 

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 900,000التعامالت للعام السابق)

على األعمال والعقود التي تمت  بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء  مجلس   وافقةمل ا .30

) عن الدورة السابقة(  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير 

الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هيلتون دبل تري املروج الرياض علما أن التعامالت للعام  

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ل ريال( أي ما يعاد  6,924,605السابق هي)

على األعمال والعقود التي تمت  بين الشركة ومطبعة ماجد الحكير والتي لعضو مجلس اإلدارة االستاذ/ ماجد الحكير   وافقةمل ا .31

  112,710ت للعام السابق هي )مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن عقد توريد أعمال التصاميم والطباعة، علما بأن التعامال 

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية )مرفق( 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .32

اذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  واألست   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

  11,719الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق ريجنس ي جدة علما أن التعامالت للعام السابق هي)

 % من اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل 
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ة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت ين الشرك وافقةمل ا .33

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

التعامالت للعام السابق   الحكير واألستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار فندق جولدن توليب الجبيل علما أن

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل  163,566هي)

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .34

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األست 

  2,871,666الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق الحمراء جدة علما أن التعامالت للعام السابق هي)

 . )مرفق( % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية20ريال( أي ما يعادل 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .35

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار فندق فندق راديسون بلو جازان علما أن التعامالت للعام السابق  الحكير واألستاذ/ بندر 

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل   3,470,614هي)

الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز وافقةمل ا .36

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

الحكير واالستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو بالزا جدة علما أن التعامالت للعام السابق  

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل   2,552,246)هي

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .37

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي   ورة السابقة(اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الد

الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق هوليدي إن السالم جدة علما أن التعامالت للعام السابق  

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل   1,685,399هي)

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   ةوافقمل ا .38

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(
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د إيجار فندق هوليدي إن بوابة جدة علما أن التعامالت للعام السابق  الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عق

 % من إجمالي اإليرادات  بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال ( أي ما يعادل   4,149,619هي)

عضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي أل  وافقةمل ا .39

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

الحكير واألستاذ/ بندر الحكير  وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى ملحق بفندق هوليدي إن بوابة جدة علما أن التعامالت للعام  

 % من إجمالي اإليرادات  بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 15أي ما يعادل  ريال (  14,491السابق هي )

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .40

األستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي  و   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار فندق راديسون بلو الكورنيش جدة علما أن التعامالت للعام السابق  

 % من إجمالي اإليرادات ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(20أي ما يعادل   ريال(  5,751,216هي)

األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعبد املحسن عبد العزيز الحكير  والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة   على وافقةمل ا .41

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واألستاذ/   غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير  )عن الدورة السابقة(

ريال( بدون شروط أو   25,732ا بالزا دبي علما أن التعامالت للعام السابق هي)بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة  فندق مين 

 مزايا تفضيلية. )مرفق( 

على األعمال والعقود التي تمت  بين الشركة  و عبد املحسن عبد العزيز الحكير والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة   وافقةمل ا .42

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير واألستاذ/    الدورة السابقة(غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن 

ريال( بدون   91,477بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إدارة مينا الشقق الفندقية دبي علما أن التعامالت للعام السابق هي)

 شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 

شركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت بين ال  وافقةمل ا .43

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

ن التعامالت للعام السابق  الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عمارة مرحبا سكن موظفين علما أ

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  800,000هي)
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على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .44

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    (اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة

(  25,506الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار سكن للعاملين بالخبر علما أن التعامالت للعام السابق هي ) 

 ريال  بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 

داملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عب وافقةمل ا .45

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

الحكير تايم   الحكير واالستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار مبنى هنجر عظم مطور بجازان إلقامة وتشغيل مركز

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  1,200,000علما أن قيمة اإليجار السنوي هي) 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .46

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    )عن الدورة السابقة(اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير 

الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار عقد فندق نوفوتيل ينبع علما أن قيمة اإليجار السنوي هي)  

 % من إجمالي اإليرادات بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق( 20ريال( أي ما يعادل  2,280,064

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   فقةوامل ا .47

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي   اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

قد إيجار سكن العامالت الرياض علما أن التعامالت للعام السابق  الحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن ع

 ريال( بدون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  200,000هي)

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس   وافقةمل ا .48

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األست 

( ريال بدون شروط أو  1,500,000الحكير  واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن عقد إيجار املكتب الرئيس ي للشركة بالرياض ) 

 مزايا تفضيلية. )مرفق( 

الشركة ومجموعة عبداملحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي ألعضاء مجلس  على األعمال والعقود التي تمت بين  وافقةمل ا .49

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي    اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(
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( ريال بدون شروط أو  1,197,471)  فةاتفاقية خدمات الصيانة والتشغيل والنظاالحكير واألستاذ/ بندر الحكير وهي عبارة عن 

 مزايا تفضيلية. )مرفق( 

)وهم بندر خالد   عبداملحسن الحكير وورثة خالد الحكير   ماجد /على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألستاذ  وافقةمل ا .50

لتي ألعضاء مجلس اإلدارة  وا  بن عبداملحسن الحكير، وبدر خالد بن عبداملحسن الحكير، وأحمد خالد بن عبداملحسن الحكير(

واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير    مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة(

، علما بأن التعامالت     عقد إيجار أرض مقام عليها مستودع بطريق الخرج، الرياض واالستاذ/بندر الحكير ، وهي عبارة عن  

 ي ) بدون ( بدون شروط ومزايا تفضيلية. )مرفق( للعام السابق ه 

لكل من أ/ عبد    ململوكة)ا  شركة الحكير لتصنيع األلعاب  الترفيهيةو على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  وافقةمل ا .51

 غير    ( والتي ألعضاء مجلس االدارة مصلحةمساعد الحكير وماجد الحكير وسامي الحكير  ومشعل الحكير و املحسن الحكير

واألستاذ/ بندر    سامي الحكير  األستاذ/ماجد الحكير و   واالستاذ/  )عن الدورة السابقة(مساعد الحكير مباشرة وهم األستاذ/ 

 دون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(   . علما بأن التعامالت للعام السابق هي)بدون(   عقد صيانة األلعابالحكيروهي عبارة عن  

شركة مينا للتعليم وتنمية املوارد البشرية " معهد عبد املحسن الحكير  و على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة  وافقةمل ا .52

شركة عبد املحسن عبد العزيز  و لكل من مجموعة عبداملحسن عبد العزيز الحكير القابضة   ململوكة)ا  للتدريب الفندقي"

    مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة( ، والتي ألعضاء مجلس اإلدارةالحكير املحدودة ( 

. علما بأن   اتفاقية التدريب للموظفين واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحكير  واالستاذ/بندر الحكير، وهي عبارة عن  

 ق( ريال ( دون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرف  228,984  التعامالت للعام السابق هي) 

لكل من أ/ عبداملحسن  )اململوكة  شركة شاطئ منتجع نصف القمرعلى األعمال والعقود التي تمت بين الشركة و  وافقةمل ا .53

   والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة غير مباشرة وهم األستاذ/ مساعد الحكير )عن الدورة السابقة( (الحكير و شركاه

إتفاقية إستثمار وتشغيل فندق  ير  واالستاذ/بندر الحكير ، وهي عبارة عن  واألستاذ/ ماجد الحكير واألستاذ/ سامي الحك

 ريال ( دون شروط أو مزايا تفضيلية. )مرفق(  4,556,469  . علما بأن التعامالت للعام السابق وهي) شاطئ نصف القمر

 ألعمال الشركة.)مرفق(على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ:/ ماجد الحكير في عمل منافس  وافقةمل ا .54

 على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ:/ سامي الحكير في عمل منافس ألعمال الشركة. )مرفق( وافقةمل ا .55

 على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ:/ بندر الحكير في عمل منافس ألعمال الشركة.)مرفق(  وافقةمل ا .56
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 شركة مجموعة عبد املحسن الحكير للسياحة والتنمة/ مساهمة عامة 

Abdulmohsin Al Hokair Company for Tourism and Development/Joint Stock.Co. 

   .C.R 1010014211س.ت .   .29753C.Cإشتراك الغرفة 

 Capital SR 650,000,000رأس املال ر.س.

P.O. Box 57750 .ص.ب Riyadh 11584 الرياض KSA اململكة العربية السعودية    

Tel +966 11 413 4444 هاتف Fax +966 11 413 1111 فاكس 

E-mail: info@alhokair.com إلكتروني   بريد  www.alhokair.com 
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