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مجموعة ســيرا القابضة هي مجموعة رائدة في مجال خدمات الســفر 
والســياحة في الشــرق األوســط تمتد أنشــطتها لتشمل وحدات أعمال 

أساســية وهي خدمات ســفر وســياحة األفراد وإدارة ســفر األعمال وخدمات 
الحج والعمرة وإدارة الوجهات الســياحية، ووحدتي أعمال مســاندة وهي 

تأجير الســيارات والفندقة، باإلضافة إلى وحدة اإلســتثمارات.

ــا  رؤيـتـنـــــ
أن نكــون المجموعــة الرائــدة فــي قطــاع خدمات الســفر 

والســياحة، مــن خــالل محفظــة قوية مــن العالمات 
التجاريــة الموثوقــة والمعروفــة بخدماتهــا المتمّيــزة 

التــي تتجــاوز توقعــات عمالئها بإســتمرار.

نبــذة عــن المجموعة وأنشــطتها
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رســالــة
رئيـــس مجـلـــس اإلدارة

المهنــدس محمــد بن صالــح الخليل
رئيــس مجلــس اإلدارة
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 إننا نقف اليوم على أسس متينة تتيح لنا إدارة األزمة أقوى من قبل بإذن الله 
وذلك بفضل ما يتوفر لدينا من السيولة النقدية واإلجراءات العديدة التي اتخذناها 

 لتحويل اتجاه إستراتيجياتنا واالستفادة من الفرص الجديدة واإلستثمار في 
التقنيات المبتكرة والفرص الواعدة التي تحقق االستدامة بإذن الله.

السادة المساهمون الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مقدمة
لقد فرضت جائحة )كوفيد-١٩( قيودًا شديدة 

على الحركة والتنقل حول العالم خالل عام 
٢٠٢٠ وكان لها تأثيٌر غير مسبوق على قطاع 

السياحة والسفر والعطالت العالمي، إذ أدت 
القيود المختلفة التي فرضتها الحكومات على 

السفر وإجراءات اإلغالق الُمّتخذة للحد من 
إنتشار الفيروس إلى تأثر حجوزات السفر لدى 
مجموعة "سيرا"، كما أدت إلى إلغاء العديد 

منها على مدار العام. 

وبالرغم من أن العديد من الدول بدأت 
تنفيذ برامج تطعيم وطنية، إال أن التحديات 

اللوجستية الكبيرة التي تنطوي عليها عملية 
نقل وتخزين اللقاحات والمدة الزمنية المطلوبة 
لمنح التطعيمات، قد ُتعيق التحول السريع إلى 

مرحلة التعافي اإلقتصادي. وبالرغم من عدم 
إمكانية التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، إال 
أننا نؤكد على إلتزامنا التام بتحقيق التطلعات 

واآلمال المعقودة على قطاع السفر والسياحة 
في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ 

وحكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين وسمو ولي عهده األمين٠ يحفظهما 

الله وسنواصل، كما كنا دائمًا، القيام بدور 
محوري ورائد في مسيرة تحول وإزدهار قطاع 

السفر والسياحة بإذن الّله.

األداء المالي والتجاري
كان لجائحة )كوفيد-١٩( تأثيٌر كبير على أعمالنا 
بوجه عام في عام ٢٠٢٠، إذ إنخفضت القيمة 

اإلجمالية للحجوزات )GBV( للمجموعة بالكامل 
بنسبة ٦٤٪ تقريبًا لتتراجع من ١٠,٨ مليار ريال 

سعودي في عام ٢٠١٩ إلى ٣,٩ مليار ريال 
سعودي في عام ٢٠٢٠. 

ومع ذلك، فإننا نقف اليوم على أسس متينة 
تتيح لنا إدارة األزمة أقوى من قبل بإذن الله 

وذلك بفضل ما يتوفر لدينا من السيولة النقدية 
واإلجراءات العديدة التي إتخذناها لتحويل إتجاه 

إستراتيجياتنا واإلستفادة من الفرص الجديدة 
واإلستثمار في التقنيات المبتكرة والفرص 
الواعدة التي تحقق اإلستدامة بإذن الله. 

فحينما توقَف السفر الدولي وُفرضت 
القيود على رحالت العمرة، حّولنا تركيزنا تجاه 

الفرص المحلية وعززنا من جهودنا في هذا 
الجانب، ومن تلك الجهود التعاون بين شركتنا 

المتخصصة في إدارة الوجهات )اكتشف 
السعودية( ووحدتنا المتخصصة في خدمات 

سفر وسياحة األفراد )المسافر( لتطوير عروض 
محلية وخلق سوق رائدة لألنشطة المحلية في 
جميع أنحاء المملكة، ومن بينها إطالق أول باقة 

في المملكة للرحالت البحرية في البحر األحمر. 

ورغم أن القيمة اإلجمالية للحجوزات قد 
إنخفضت في جميع خطوط أعمالنا، إال أن وحدة 

تأجير السيارات )لومي( حققت نموًا في تلك 
القيمة بنسبة ٢٧٪، ويرجع ذلك في األساس 

إلى تقديم خدمات تأجير السيارات للشركات 
والدوائر الحكومية، باإلضافة إلى بيع أسطول 

سيارات اإليجار غير المستغلة بسعر أعلى مقارنًة 
بالعام الماضي، على الرغم من الظروف المليئة 

بالتحديات التي شهدناها خالل العام.

وكّثفت المجموعة جهودها لتطوير منتجاتها 
وخدماتها إستعدادًا لتعافي قطاع السفر. ومن 
المشاريع التي نفذتها في هذا السياق إعتماد 

شركة "المسافر" لتطبيق "واتساب" لتوفير 
تجربة متكاملة للعمالء وتقديم المشورة لهم 

بخصوص إجراءات السفر والسالمة بشكل 
فوري، وإطالق منصة متقدمة إلدارة إجراءات 
السفر بهدف تلبية احتياجات السفر المتطورة 
والمعقدة من الناحية التشغيلية لشركائنا من 
الشركات والدوائر الحكومية، ودمج منصات 

التوزيع الخاصة بالمجموعة ضمن بوابة "مقام" 
للوصول إلى وكاالت السفر وشركات السياحة 

العالمية لتقديم خدمات الحج والعمرة. 

كذلــك، خصصنــا المــوارد الالزمة لإلســتثمار في 
الفــرص الرقميــة الجديــدة، ومــن بينها توفير 
منصــة بديلــة لتأجيــر أماكــن اإلقامة تعتمد 

 ،)C2C( علــى نمــوذج التواصــل بين األفراد
وتنفيــذ أنشــطة رائــدة فــي المملكة لتعزيز 
الرحــالت والفعاليــات والجوالت والتجارب 

الترفيهيــة فــي معالــم الجذب الســياحي المحلية، 
وتوفيــر حــل لتمكيــن المســافرين من الدفع 

ببطاقة "المســافر" مســبقة الدفع، وتطوير 
قنــاة "لومــي" لتأجيــر الســيارات من أجل توفير 

تجربــة حجــز أكثــر سالســة وتكاماًل للعمالء، 
وتطوير حل رقمي لبيع الســيارات المســتعملة، 
وتطويــر منصــة توزيــع إلكتروني تتيــح لمجموعة 
"ســيرا" العمل كوســيط لتوفير محتوى الســفر 

الســعودي عبر القنــوات اإللكترونية.

شكر وثناء 
ختامــًا نتقــدم بخالــص الشــكر واإلمتنان إلى 

حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خادم الحرمين 
الشــريفين وولــي عهده األميــن، يحفظهما 
اللــه، علــى مــا بذلوه مــن جهد وما إتخذوه 

مــن قــرارات حكيمــة خالل عام إتســم بتحديات 
إســتثنائية ودعم على مســتوى قطاعنا 

وإقتصــاد المملكــة ككل، حيــث كان الدعــم 
الالمحــدود الــذي قدمته حكومــة المملكة 

العربيــة الســعودية طــوال فتــرة الجائحة، وال 
ســيما من خالل برنامج "ســاند"، دوٌر محوري 

فــي تمكيننــا مــن اإلحتفاظ بكوادرنا الســعوديين.

ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أوّد 
أن أعرب عن عميق تقديرنا وشكرنا لفريق 

اإلدارة التنفيذية والموظفين على تضحياتهم 
والتزامهم بالعمل طوال عام ٢٠٢٠. كما 

أتوجه بالشكر لمساهمينا الكرام وشركائنا 
اإلستراتيجيين لثقتهم بنا ودعمهم وتعاونهم 

المستمر معنا حتى نخرج جميعًا من هذه األزمة 
أقوى من أي وقت مضى بإذن الله.

والله نسأل التوفيق والسداد.

 المهندس محمد بن صالح الخليل
رئيس مجلس اإلدارة
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 الســادة المســاهمون الكرام،
الســالم عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه وبعد،،

المقدمة
شــّكل العــام ٢٠٢٠م حقبــة إســتثنائية أثقلــت 

فيهــا جائحــة كوفيــد-١٩ كاهــل المجتمــع 
العالمــي بأكملــه. وفــي ظــل القيــود التــي تم 
فرضهــا علــى حركــة األشــخاص محليــًا ودوليًا 

كجــزء مــن اإلجــراءات اإلحترازيــة المتخــذة للحد 
مــن إنتشــار الفيــروس، فقــد أثر ذلك بشــدة 
علــى النشــاط اإلقتصــادي فــي جميــع أنحاء 

العالــم، وعلــى وجــه الخصــوص، قطاع الســفر 
والســياحة العالمــي الــذي واجــه إنكماشــًا غير 

مســبوق خــالل العــام المذكور. 

وحالهــا حــال جميــع الشــركات العاملــة في 
قطــاع الســفر، فقــد تأثــرت "ســيرا" بالقيود 

المفروضــة علــى حركــة الســفر وحــاالت اإلغالق 
التــي فرضتهــا الحكومــة، األمــر الــذي أثر بدوره 

علــى حجــوزات الســفر وأدى إلــى عــدد غير 
مســبوق مــن اإللغــاءات علــى مدار العام. 

وفــي حيــن أن العديــد مــن الــدول بدأت حمالت 
التطعيــم ضــد الفيــروس، فــي ظــل التحديات 

اللوجســتية وعــدم تأكيــد فعاليــة التطعيمــات 
الحاليــة علــى المــدى الطويــل، ال يمكــن التنبــؤ 

بالظــروف المســتقبلية. ومــع ذلــك، نحــن 
نــرى بصيــص أمــل يلــوح فــي األفق، ولكن 

مــن الواضــح أنــه ال زال أمامنــا فتــرة حافلة  
بالتحديــات بينمــا نجتــاز هــذا الوضــع الراهن.

األداء المالي
أثــرت جائحــة كوفيــد-١٩ بشــكل كبيــر على 

أعمالنــا فــي عــام ٢٠٢٠م. ومــع ذلــك، فقد 
ســاعدتنا الســيولة القويــة لمجموعــة "ســيرا" 

واإلجــراءات التــي اتخذناهــا للتخفيــف مــن تأثير 
الجائحــة فــي التغلــب علــى هــذه التحديات 
وتعزيــز موقعنــا لمعــاودة عملياتنــا بشــكل 

أقــوى عندمــا يتعافــي قطاع الســفر. 

إنخفضــت القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات علــى 
مســتوى المجموعــة بحوالــي ٦٤٪ مــن ١٠.٨ 

مليــار ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٩م إلى ٣.٩ 
مليــار ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠٢٠م، في حين 

َنمــت أعمــال وحــدة تأجيــر الســيارات "لومي" 
بنســبة ٢٧٪ خــالل هــذه الفتــرة. وقــد تم 

تعويــض اإلنخفــاض اإلجمالــي فــي اإليرادات 
مــن خــالل الميزانيــة العموميــة القويــة ووضع 
الســيولة التــي تــم تعزيزهــا مــن خــالل التخارج 

الناجــح للمجموعــة مــن إســتثمارها فــي شــركة 
"كريــم" وبيــع حصتهــا البالغــة قيمتهــا ١.٧٨ 
مليــار ريــال ســعودي إلــى شــركة "أوبر" في 

الربــع األول مــن عام ٢٠٢٠م. 

لقــد بذلنــا جهــودًا حثيثــة لتعزيــز نمــوذج عملنــا 
التشــغيلي مــن أجــل التوســع بشــكل فعال 

بالتــوازي مــع بــدء تعافي نشــاط الســفر. 
وتوجهنــا نحــو ترشــيد التكاليــف واالســتفادة 
مــن الدعــم الحكومــي بمــا في ذلــك برنامج 

"ســاند" الــذي يتكفــل بدفــع نســبة محــددة من 
األجــور الشــهرية للموظفيــن.

أداء األعمال
أثــرت الجائحــة بشــكل كبيــر علــى المجموعــة. 

ولمواجهــة تداعياتهــا، قمنــا بمواءمــة 
إســتراتيجياتنا وعملنــا علــى تعزيــز إمكاناتنــا 

إســتعدادًا لمرحلــة إنتعــاش الســفر خالل 
الســنوات القادمــة. وطيلــة فتــرة الجائحــة، 

عملنــا جنبــًا إلــى جنــب مع المســؤولين 
الحكومييــن وشــركات الطيــران لتنســيق رحــالت 

العــودة إلــى الوطــن وتقديــم خدمــات الحجر 
الصحــي إلــى وزارة الصحــة مــن خــالل وحدة 
الفندقــة التابعــة لنــا. كمــا عملنــا علــى تنميــة 
قاعــدة موردينــا مــن خــالل توقيــع اتفاقيات 

مــع عالمــات تجاريــة عالميــة مــن الفنادق 
والمنتجعــات مثــل "شــانغريال" و"أتالنتــس" 

و"ون آنــد أونلــي" و"حيــاة" و"هيلتون". 

لقــد دفعتنــا الجائحــة أيضــًا إلــى تحويــل تركيزنــا 
الفــوري مــن الســفر الدولي إلى الســفر 

المحلــي، وســاعد عــام ٢٠٢٠م على تســريع 
خططنــا المتعلقــة باألصــول والبنيــة التحتيــة 

والشــراكات وجــودة الخدمــة بهــدف تلبية 
إحتياجــات الســوق المحليــة المزدهــرة.

إســتثمرنا وقتنــا وجهدنــا أيضــًا فــي تطوير 
منتجاتنــا التكنولوجيــة عبــر وحــدات أعمالنــا، 
وتعزيــز كفــاءة منصاتنــا، وإطــالق حــل جديد 

بالكامــل لســفر الشــركات والحكومــات، 
باإلضافــة إلــى إدخــال تحســينات كبيــرة على 

منتجــات وخدمــات ســفر األفراد.

رســالة الرئيــس التنفيذي 
وملخــص األداء التنفيــذي

 عملنــا علــى تحســين الكثيــر مــن تقنياتنــا الســابقة، 
 باإلضافــة إلــى المشــاريع التقنيــة التــي تركــز على 

تحســين الكفــاءات عبــر المجموعــة.

عبداللــه بــن ناصر الداود
الرئيــس التنفيــذي
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وقــد إســتثمرنا الوقــت الــذي تباطــأت فيه 
األعمــال كفرصــة إلدخــال تحســينات مكثفــة 

علــى المنتجــات والخدمــات التــي ســتكون 
ضروريــة عنــد تعافي الســفر.

كمــا عملنــا علــى تحســين الكثيــر مــن تقنياتنــا 
الســابقة، باإلضافــة إلــى المشــاريع التقنيــة التــي 

تركــز علــى تحســين الكفــاءات عبــر المجموعــة. 
ولعبــت أتمتــة العمليــات دورًا رئيســيًا فــي 

االســتعداد للتعامــل مــع موجــة ثانيــة محتملــة 
أو أزمــة أخــرى بهــذا الحجم. 

 يســرني الخــوض فــي التفاصيــل المحددة 
حــول التأثيــرات واإلجــراءات المتخــذة في 

وحــدات أعمالنا:

خدمات ســفر وســياحة األفراد – 
"المســافر" و"تجّول"

بالنظــر إلــى طبيعــة عمــل هــذه الوحدة 
التــي تضــع األفــراد فــي صميــم إهتماماتها، 
فقــد تأثــرت عالمتينــا التجاريتيــن "المســافر" 

و"تجــّول" بشــدة مــن الجائحــة حيــث إنخفضت 
القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات مــن ٣.٩ مليــار 
ريــال ســعودي إلــى ١.٢ مليــار ريال ســعودي 
بإنخفــاض قــدره ٦٤٪ مقارنــة بعــام ٢٠١٩م. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا اإلنخفاض في 
الحجــوزات، فقــد واصلنــا اإلســتثمار في 

مســتقبل تقنياتنــا ومنتجاتنــا وخدمــة العمــالء.

أجرينا دراستين شاملتين حول آراء العمالء 
لفهم التغيير في سلوك السفر أثناء وبعد 

الجائحة ولتطوير المنتجات والخدمات التي 
تلبي إحتياجات المسافرين في الوضع الطبيعي 

الجديد. وقد أثرت الدراستان، التي شملتا أكثر 
من ٣٠٠٠ شخص، إلى حد كبير في إستراتيجية 

األعمال والتسويق لشركة "المسافر".

إطالق قناة واتســاب
شــّكل إطالقنا لقناة "واتســاب" للمســافرين 

فــي المنطقــة خطــوة محوريــة في إســتراتيجية 
التوســع المســتمر لشــركة "المســافر" والتحول 
مــن وكالــة ســفر إلكترونيــة إلــى مزود لخدمات 
الســفر متعــدد القنــوات. ومــع إطالقها كقناة 
تواصــل للعمــالء لتلقــي نصائــح الســفر، وإجراء 

الحجــوزات وتغييــر الطلبــات، ســرعان مــا أصبحت 
جــزءًا ال يتجــزأ مــن حلول "المســافر" الشــاملة.

تطويــر منصــة إستشــارات توفر مســتجدات 
ســالمة الســفر واإلجــراءات المطبقــة فيما 

 يتعلــق بكوفيــد-19 لتعزيــز الثقــة العامة 
في الســفر

كجــزء مــن جهودها المســتمرة إلســتعادة 
الثقــة فــي الســفر وتعزيــز الســياحة في 

المملكــة العربيــة الســعودية بعــد الجائحــة، 
تبــذل "المســافر" جهــودًا مكثفــة مــن ضمنها 
تدريــب الــوكالء لتزويــد العمالء بإستشــارات 

ليبقــوا علــى إطــالع بأحدث إرشــادات الســالمة. 
باالضافــة إلــى إطــالق منصــة مخصصة 

إلرشــادات الســالمة من شــأنها أن تزود 
معلومــات محدثــة حــول اإلرشــادات الخاصة 

بدولــة المغــادرة والمتطلبــات فــي دولة 
الوجهــة عنــد كل مراحــل إدارة حجــوزات الســفر.

مــع القيــود المفروضــة على الســفر الدولي، 
بــرزت فرصــة محليــة لدعــم نمو الســياحة في 

المملكــة العربيــة الســعودية.
حولــت شــركة "المســافر" تركيزهــا إلــى فرص 

الســياحة المحليــة داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية بمــا فــي ذلــك طــرح أول عرض 

للرحــالت البحريــة عبــر البحــر األحمــر في 
المملكــة وتطويــر باقــات وجوالت وأنشــطة 

تضــم وجهــات بــارزة في الســعودية، في 
محاولــة لتعزيــز مكانتنــا الرياديــة في ســوق 

الســياحة المحليــة فــي المملكــة. 

التطويــر المســتمر لمنصاتنــا اإللكترونيــة بمــا 
فــي ذلــك إطــالق خدمة محفظة "المســافر"

تــم إطــالق محفظة "المســافر" كوســيلة 
للعمــالء لكســب المكافــآت والدفــع مقابــل 

حجــوزات الســفر بســهولة، فــي محاولــة لزيادة 
القيمــة المقدمــة للعمــالء، وتعزيــز والئهــم 

والمحافظــة علــى قاعــدة عمالئنــا الواســعة. 

كمــا واصلــت "المســافر" اإلســتثمار فــي تطوير 
مستشــاري الســفر إلعــداد الجيــل القادم 

مــن مستشــاري الســفر مــن خــالل أكاديمية 
"المســافر". ومنــذ إطالقهــا، قدمــت أكاديميــة 

"المســافر" حوالــي ٢٠,٠٠٠ ســاعة تدريــب 
ألكثــر مــن ٨٠٠ مواطــن ســعودي لتزويدهم 

بمجموعــة متنوعــة مــن المهــارات التــي تتراوح 
مــن المبيعــات وتجربــة العمــالء إلــى العمليــات 

التشــغيلية والمهــارات القياديــة.

إدارة ســفر األعمال – إيالء
مع توقف نشــاط الســفر بالنســبة لمعظم 

عمالئنــا مــن الشــركات والقطــاع الحكومي، 
والــذي نجــم عنــه إنخفاض القيمــة اإلجمالية 
للحجــوزات مــن ٢.٩ مليــار ريال ســعودي في 

عــام ٢٠١٩م إلــى ١.5 مليــار ريال ســعودي في 
عــام ٢٠٢٠م بنســبة إنخفــاض تقــارب 5٠٪، واصل 
ســفر القطــاع الصحــي الحكومــي نشــاطه نتيجة 

لجهــود القطــاع فــي مكافحــة الجائحة.

وكان الســفر مدفوعًا بشــكل أساســي 
بالخدمــات المقدمــة إلــى وزارة الصحــة لدعــم 
الوفــد الصينــي ومجموعــة جينومكــس بكيــن 
)BGI Group( فــي إطــار الجهــود المشــتركة 

لمســاعدة الحكومــة الســعودية فــي مســاعيها 
المتعلقــة باختبــارات كوفيــد-١٩.

وعمــدت "إيــالء" إلــى االســتفادة إلــى أقصــى 
حــد مــن توقــف العمليــات الناجــم عــن القيــود 

المطبقــة علــى الســفر أثنــاء الجائحــة مــن خــالل 
رقمنــة عمليــات الســفر وتبســيطها ومواصلــة 
عمليــات التحســين واإلبتــكار لصالــح الشــركات 
الشــريكة. وشــّكل إطــالق حــل متقــدم إلدارة 

الســفر خطــوة نوعيــة فــي دعــم جاهزيــة 
"إيــالء" لتقديــم خدمــات أكثــر تعقيــدًا وتعزيــز 
القــدرة التشــغيلية لعمالئنــا فــي القطاعيــن 

الحكومــي والمؤسســي.

ومّثلــت المنصــة الجديــدة المحّســنة حــاًل 
شــاماًل إلدارة الســفر مــن خــالل الربــط الرقمي 

لكافــة إحتياجــات العمــالء ودعمهــم في 
الوضــع الطبيعــي الجديــد فــي ظــل تغير 
سياســات وهيــاكل وإســتراتيجيات إدارة 

الســفر بعــد جائحــة كوفيــد-١٩. فبــات بمقدور 
المســتخدمين تخصيــص حلــول "إيــالء" بمــا 

يتــالءم مــع متطلباتهــم، وإســتخدامها لمتابعــة 
اإلمتثــال لسياســات الســفر واإلطــالع على 

تقاريــر وبيانــات الســفر علــى نحــو يضمــن رعاية 
أمن المســافرين.

"لومي" نمو 

٪٢٧
الميزانيــة العمومية 

 القوية ووضع 
السيولة

التخــارج من شــركة "كريم"

١.٧٨مليار ريال
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خدمــات الحج والعمرة – مواســم
إنخفضــت القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات بنســبة 

٩٢٪ مــن ١٧٠ مليــون ريــال ســعودي إلــى ١٤ 
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة للتعليــق المؤقــت 

للحــج والعمــرة وحظــر الســفر الــذي فرضته 
الحكومــة طــوال أغلــب العام ٢٠٢٠م. 

ومــع ذلــك، يعتبــر قطــاع الحــج والعمرة واعدًا 
للغايــة مــع وجــود فــرص نمــو كبيرة في 

الســنوات المقبلــة مدفوعــة برؤيــة المملكــة 
٢٠٣٠ التــي تســتهدف زيــادة عــدد الــزوار إلى ٣٠ 

مليــون زائــر بحلــول عام ٢٠٣٠.

في عام ٢٠٢٠م، ســجلت "مواســم" إنجازًا 
هامــًا تمثــل فــي دمــج منصــات الحجز مع 

نظــام محــرك الحجــز المركــزي للحــج والعمرة 
"مقــام"، حيــث أصبحــت "مواســم" مزودًا 
معتمــدًا رســميًا لخدمــات "مقام" الـــذي 

أطلقتــه وزارة الحــج والعمـــرة كبوابــة للحصــول 
علــى أرقــام الحجــوزات المرجعيــة المطلوبــة 

إلجــراء معامــالت تأشــيرات العمــرة لـ ١5٧ 
جنســية. وســيتيح هذا األمر لشــركة "مواســم" 
توفيــر منتجاتهــا وخدماتهــا إلــى وكالء الســفر 
ومنظمــي الرحــالت الســياحية العالميــة فــي 

األســواق الرئيســية بمجــرد رفــع قيود الســفر.

وطــورت "مواســم" بوابــة إلكترونية للشــركات 
ســتتيح لــوكاالت الســفر مــن جميــع أنحــاء العالم 
الوصــول إلكترونيــًا إلــى مختلــف منتجــات الســفر 

بمــا فيهــا حجــوزات الفنــادق والمواصالت 
والجوالت الســياحية.

 إدارة الوجهــات الســياحية  – 
اكتشــف السعودية

تم إنشــاء شــركة إدارة الوجهات الســـياحية 
في عام ٢٠١٩م لتنشــيط الســياحة الداخلية 

دعمــًا لرؤيــة ٢٠٣٠ وأهــداف إســتراتيجية تنمية 
قطــاع الســياحة تزامنــا مع فتح أبــواب المملكة 
العربية الســعودية أمام الســياح األجانب ألول 

مــرة. وخصصــت المملكــة مــوارد كبيرة لبناء 
البنيــة التحتيــة للســياحة والترفيــه مع مالحظة 

اإلهتمام المتزايد من قبل الســائحين إلكتشــاف 
المواقــع الثقافيــة فــي المملكة. وبشــكل عام، 

أنشــطة الشــركة كانت محدودة في عام 
٢٠٢٠م بســبب القيود المطبقة على الســفر.

قدمــت "اكتشــف الســعودية" خدمــات النقــل 
واإلقامــة للمنظميــن والمتنافســين فــي "رالــي 

داكار" )Dakkar Rally( الــذي أقيــم فــي 
المملكــة فــي ينايــر ٢٠٢١م، وعقــدت شــراكات 

مــع شــركات عالميــة للســفر الفاخــر بمــا فــي 
 )XO Private( "ذلــك "إكــس أو برايفــت

و"كونيكشــنز" )Connections( و"ترافيلــر 
ميــد" )Traveller Made( لتحظــى بامتيــاز 

الوصــول إلــى وكالء الســفر فــي الخــارج وضمــان 
الجاهزيــة لتلبيــة إحتياجــات الســوق عنــد 

إســتئناف الســفر الدولــي.

وكشــريك داعم لوزارة الســياحة، شــاركت 
"اكتشــف الســعودية" في العديد من المبادرات 

والحمــالت التــي أطلقتهــا الهيئة العامة 
للســياحة، بما في ذلك الجوالت الســياحية 

المحليــة والنــدوات اإلفتراضيــة الهادفة إلى 
الترويــج للســياحة الداخلية والمســتقبلية.

كمــا تعاونــت مــع شــركة "المســافر" لتطوير 
وتشــغيل أنشــطة محليــة ورحــالت إلــى معالم 

طبيعيــة وجــوالت ثقافيــة فــي جميــع أنحاء 
المملكــة فــي ســعيها لتوســيع عروضهــا 

لألنشــطة المحليــة داخــل المملكــة.

تأجيــر الســيارات – لومي
حققــت وحــدة أعمــال تأجيــر الســيارات "لومي" 

أداًء فــاق التوقعــات خــالل عــام ٢٠٢٠م، في 
حيــن إنخفضــت اإليــرادات المســجلة في 

معظــم قطاعــات أعمــال المجموعــة، ســجلت 
الشــركة نمــوًا بواقــع ٢٧٪ مــن ٣٤٣ مليــون ريال 

ســعودي خــالل عــام ٢٠١٩م إلــى ٤٣٤ مليون 
ريــال ســعودي خــالل عــام ٢٠٢٠م فــي القيمة 

اإلجماليــة للحجــوزات.

وتراجعــت مســتويات تأجيــر الســيارات عبــر 
فروعنــا فــي مطــارات المملكــة الرئيســية 

بســبب القيــود المطبقــة علــى الســفر، 
بالرغــم مــن األداء القــوي لشــركاء التأجيــر مــن 

المؤسســات. وقــد دفعنــا أيضــًا بيــع ٣ آالف 
مركبــة بهــدف تقليــص معــدالت اإلهــالك 

فــي ميزانيتنــا العموميــة والحــد مــن النفقــات 
الناجمــة مــن األســطول الغيــر المســتغل 
بالكامــل. وحتــى مــع بيــع عــدد كبيــر مــن 

الســيارات وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 
١5٪، تمكنــت "لومــي" مــن زيــادة ســعر بيــع 

الســيارات مقارنــة بالعــام الســابق.

وتمكنــت "لومــي" أيضــًا مــن تخفيــف أثــر 
إنخفــاض اإليــرادات مــن خــالل توفيــر خدمات 

التأجيــر التشــغيلي للقطاعيــن المؤسســي 
والحكومــي مــع تســليم أكثــر مــن ٣ آالف 

ســيارة جديــدة خــالل عــام ٢٠٢٠م، لترتفــع بذلــك 
القيمــة التعاقديــة المتبقيــة إلــى أكثــر مــن 5٠٠ 

مليــون ريــال ســعودي. وقد اســتفادت الشــركة 
مـــن السياســـات الحكوميـــة التـــي تخلـــت 

عـــن شـــراء المركبـــات لصالح عقـــود اإليجـــار 
ــات. التشــغيلية للمركبـ

الفندقة
ســجلت القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات فــي 

وحــدة أعمــال الفندقــة إنخفاضــًا بنســبة ٦٤٪ 
إلــى 5٤ مليــون ريــال ســعودي خــالل عام ٢٠٢٠م 

كنتيجــة إلغــالق العمليــات التجاريــة. وكانــت 
نســبة اإلشــغال المســجلة خالل عام ٢٠٢٠م 

مؤيــد بشــكل أساســي بــأداء فندق "موفنبيـــك 
ســـيتي ســـتار" )جــدة( الــذي حجزتــه وزارة الصحــة 
بالكامــل إلســتخدامة فــي جهــود الحجــر الصحي 

للمصابيــن بمــرض كوفيــد-١٩.

وتمتلــك وتديــر وحــدة أعمــال الفندقــة 5 فنــادق 
بمــا فــي ذلــك "شــيراتون جبــل الكعبــة" )مكة 
المكرمــة( و"موفنبيــك ســيتي ســتار" )جــدة( 
باإلضافــة إلــى ثالثــة فنــادق أخــرى في مكة 
المكرمــة بســعة إجماليــة تبلــغ ١٨٨٠ غرفــة. 

وتعرضــت فنــادق المجموعــة المتواجــدة فــي 
مكــة المكرمــة لتأثيــرات حــادة بســبب قيود 

الســفر وتعليــق العمــرة خــالل عام ٢٠٢٠م.

وبالرغــم مــن ذلك، نحن نواصل اإلســتثمار 
فــي أعمــال الفندقة بهــدف تقديم الدعم 

الــالزم لجهــود تطويــر البنية التحتية الســياحية 
في المنطقة بالشــراكة مع فنادق "تشــويس 

هوتيلــز". ولقــد أكملنــا مشــاريع تطوير ثالثة 
فنــادق فــي الريــاض وجــدة تتواجد على أراٍض 
مملوكــة مــن قبــل المجموعة، وســوف نقّيم 

الجدوى التجارية إلســتمرار عمليات بناء وتشــييد 
ثالثــة فنــادق أخــرى تبعًا لظروف األعمال.

وحدة اإلســتثمارات
نحــن نواصــل العمــل علــى دمــج جميع الشــركات 

والمشــاريع غيــر األساســية أو اإلســتراتيجية 
تحــت مظلــة وحــدة اإلســتثمارات بهــدف تحقيق 

أقصــى اســتفادة ممكنــة منهــا علــى صعيد 
القيمــة والدخــل. وقمنــا بوضــع إســتراتيجيات 

محــددة وفقــًا لطبيعــة اإلســتثمار، والتــي 
شــملت التخــارج الفــوري من اإلســتثمارات 

وزيــادة القيمــة علــى المــدى القصير والمتوســط 
مــن أجــل التخــارج مســتقباًل بعوائــد أعلى.

ويتجّســد أحــد أكبــر إســتثماراتنا باإلســتثمار 
فــي "مجموعــة بورتمــان للســفر المحــدودة" 

التــي تعتبــر حاليــًا واحــدًة مــن أكبــر مجموعــات 
الســفر المتخصصــة فــي المملكــة المتحــدة. 

وينــدرج إســتثمارنا فــي مجموعــة بورتمــان تحــت 
الفئــة الثانيــة إلســتراتيجيات اإلســتثمار، حيــث 
نســعى لتحقيــق نمــو عضــوي مــن العمليــات 

التشــغيلية باإلضافــة لإلســتحواذ علــى شــركات 
بريطانيــة رائــدة فــي قطــاع الســفر لإلســتفادة 

مــن إقتصاديــات الحجــم المتنامــي، ومــن ثــم 
التخــارج بقيمــة أعلــى. 

وباإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن نتولى مســؤولية 
إدارة وتشــغيل مركــز واجهــة الريــاض للمعــارض 
والمؤتمــرات، المركــز األكبــر لتنظيــم المعــارض 

والمؤتمــرات فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
ومــع مســاحته التــي تزيــد عــن ٢٠٠ ألــف متر 

مربــع، يوفــر هــذا المركــز فرصــًا رائعــًة لتنظيم 
وإســتضافة المؤتمــرات والفعاليــات والمعــارض 

الدوليــة واإلقليميــة. 

رســالة الرئيــس التنفيــذي وملخــص األداء التنفيــذي
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وتشــتمل قائمــة أبــرز الفعاليــات التــي أقيمــت 
فــي مركــز واجهــة الريــاض خــالل الفتــرة التي 

ســبقت تطبيــق القيــود المتعلقــة بجائحــة 
كوفيــد-١٩ علــى كل مــن موســم الريــاض 

وعــرض "ســيرك دو ســوليه – بــازار" ومعــرض 
الصقــور والصيــد الســعودي. ومــع تعافــي 
اإلقتصــاد، سيســتمر مركــز واجهــة الريــاض 

باســتضافة الفعاليــات الهامــة بمــا فــي ذلــك 
"ليــب"، فعاليــة التكنولوجيــا العالميــة التــي 

ســتقام تحــت رعايــة وزارة االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات فــي أواخــر عــام ٢٠٢١م، إلــى جانب 

العديــد مــن الفعاليــات األخــرى.

المشــاريع والمبــادرات الرقمية
يشــكل اإلســتثمار فــي الحلــول الرقميــة 

القائمــة علــى التكنولوجيــا ركيــزة جوهريــة 
للنمــو المســتقبلي وتعزيــز قدراتنــا التنافســية. 

وتشــتمل قائمــة أبــرز المشــاريع علــى مــا يلي:

حلول اإلقامة البديلة لألفراد
تعمــل شــركة "المســافر" علــى تطوير ســوق 

رقمــي لتوفيــر حلــول اإلقامــة البديلــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية بهــدف االســتفادة 
مــن التوجهــات الجديــدة فــي قطــاع الســفر بما 

يشــمل الســياحة الداخليــة واإلقبــال المتزايــد 
علــى أماكــن اإلقامــة المخصصــة للعطــالت 

الطويلــة ومرافــق االســترخاء وأماكــن اإلقامة 
المخصصــة لعطــالت نهايــة األســبوع. 

وســيتم تطويــر البوابــة الرقميــة لتمكيــن مالكــي 
اإلســتراحات والشــاليهات مــن تحميــل جوالت 

افتراضيــة ثالثيــة األبعــاد وصــور لعقاراتهــم 
وتحديــد األســعار وإدارة الحجــوزات ومزامنــة 

الحجــوزات مــع الموظفيــن. كمــا ســيتمكن 
الضيــوف مــن اســتخدام منصة "المســافر" 

للبحــث عــن خيــارات اإلقامة واســتعراض 
العقــارات والمرافــق وطــرح األســئلة على 

الضيوف الســابقين وحجز وتســديد رســوم 
اإلقامــة. كمــا ســيتيح التطبيــق إمكانيــة إجــراء 

التقييمــات المتبادلــة بيــن المضيفيــن والضيــوف.

األنشــطة السياحية
تعمــل عالمــة "المســافر" الرائــدة فــي مجال 

خدمــات الســفر والســياحة لألفــراد علــى إبرام 
شــراكات محتملة لتوســيع ســوق األنشــطة 

التــي تقدمهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
وخارجهــا لتوفيرهــا علــى نطــاق عالمــي للســياحة 

الوافــدة والمحليــة والدوليــة.

الحلــول المالية
مــن خــالل توظيــف خبراتنــا المتميــزة فــي مجال 

الدفــع اإللكترونــي، تستكشــف "المســافر" 
الفــرص المتاحــة فــي مجــال التكنولوجيــا 

الماليــة لتطويــر حلــول دفــع مبتكــرة لعمالئنــا. 
وباعتبارهــا عالمــًة تجاريــًة رائــدة تركــز في 

المقــام األول علــى التكنولوجيــا الرقميــة، 
ســتقوم "المســافر" بتوفيــر بطاقــات مســبقة 

الدفــع للعمــالء مــن أجل االســتفادة من 
المكافــآت والخصومــات المقدمــة مــن قبــل 
شــركائنا العالمييــن أثنــاء الســفر، وفــي ذات 

الوقت كســب نقاط "المســافر" واالســتفادة 
مــن مكافــآت االســترداد النقدي. وســتوفر 
طريقــة الدفــع هــذه إمكانيــة الوصــول إلى 

المزيــد مــن بيانــات وتفضيــالت الســفر، بحيث 
يمكننــا مواصلــة تخصيــص تجــارب الســفر 

لعمالئنــا واالرتقــاء بجودتهــا.

تأجير الســيارات
تســتعد "لومــي" إلحــداث نقلــة نوعيــة على 

مســتوى تجربــة تأجيــر الســيارات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن خــالل مجموعــة متنوعــة 

مــن المبــادرات فــي مجــال الحلــول الرقمية 
متعــددة القنــوات بمــا فــي ذلك التحســين 

الشــامل لمنصــات الحجــز إلكترونيــًا عبــر التطبيــق 
والموقــع اإللكترونــي. وســتمكن منصــات 

الحجــز هــذه العمــالء مــن إكمــال عمليــة االختيار 
والتســجيل والدفــع ببضــع نقــرات بســيطة، ممــا 
يــؤدي إلــى تقليــل أوقــات االنتظــار بشــكل كبير 

فــي نقــاط البيــع فــي المطــارات وفي فروع 
التجزئــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

وعــالوًة علــى ذلــك، يتمّثــل جزء مــن القيمة 
التــي تقدمهــا "لومــي" فــي التزامهــا بتوفير 
أســطول من أحدث الســيارات التي ال يزيد 

عمرهــا عــن العاميــن للعمــالء لقطاعــي األفراد 
والمؤسســات، مما يســهم في االرتقاء 

بمســتوى تجربــة العمــالء وزيــادة كفــاءة التكلفة 
عندمــا يتعلــق األمــر بصيانــة وخدمة الســيارات. 

ومــن أجــل تخفيــف الخســائر الناجمة عن 
إنخفــاض قيمــة الســيارات مــع مــرور الوقت، تبيع 

"لومي" حاليًا الســيارات المســتعملة للشــركاء 
مــن المؤسســات. ونخطــط خــالل عامي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٢م إنشــاء ســوق متكامل لبيع الســيارات 

المســتعملة لألفــراد مــن مصــدر موثوق.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل "لومــي" حاليًا 
علــى توســيع خدمــات الــورش المتنقلة 

للشــركات واألفــراد مــن خــالل تطبيــق مخصص 
يجــري العمــل علــى تطويــره حاليــًا، حيــث أثبتت 
تلــك الــورش نجاحهــا فــي دعــم عمالء خدمات 

التأجيــر التشــغيلي.

التوزيــع اإللكتروني
مــن أجــل تحقيــق الدخــل مــن إمكانات التوريد 

وقاعــدة المورديــن القويــة التــي نمتلكها، 
نحــن نعمــل علــى تطويــر منصــة توزيــع المتعلق 
بالفنــادق وخدمــات النقــل واألنشــطة المحلية 

متاحــًا علــى نطــاق عالمــي مــن خالل ربط واجهة 
برمجــة التطبيقــات مــع شــركاء الســفر الدوليين. 

وتســهم هــذه الخطــوة في ترســيخ مكانة 
"ســيرا" كوســيط رائد لتوزيع محتوى الســفر 

الســعودي علــى القنــوات اإللكترونيــة بما في 
ذلــك وكاالت الســفر اإللكترونيــة ومنظمــي 

الرحالت الســياحية ووكاالت الســفر وشــركات 
الغــرف الفندقيــة وغيرها.

نحــن نشــهد اهتمامــًا قويــًا بالســفر إلــى المملكة 
العربية الســعودية، ال ســيما مع إســتثمارات 

المملكــة فــي تطويــر مناطــق الجذب الســياحي 
والمواقــع التراثيــة، وســتكون "ســيرا" فــي طليعة 

الشــركات المواكبــة لهــذا االهتمــام وإتاحة 
أرقــى تجــارب الســفر للمســافرين في جميع 

أنحــاء العالــم وتعريفهــم بالعروض الســياحية 
والوجهــات الجذابــة التــي توفرهــا المملكة.

الخالصــة والتصور المســتقبلي
مــن الواضــح أن جائحــة كوفيد-١٩ ســتواصل 

فــرض تأثيراتهــا علــى قطاع الســفر والســياحة، 
والتــي ال يمكــن التنبــؤ بمداهــا فــي الوقــت 

الراهــن، لكننــا متفائلــون بمســاهمة حمــالت 
التطعيــم العالميــة فــي التخفيــف مــن حــدة 

هــذه التأثيــرات. وتمتلــك "ســيرا" القدرات 
والســيولة القويــة لمواصلــة تمويــل عملياتهــا، 

وســوف نتخــذ جميــع الخطــوات الالزمة إلدارة 
هــذا الوضــع المتغيــر بحكمــة وروية. 

وكما يوحي اسم مجموعتنا، نحن مستمرون في 
رحلتنا نحو المستقبل والتي قطعنا منها شوطًا 

كبيرًا من خالل إعادة هيكلة محفظة أعمالنا 
والعمل بنموذج الشركات الناشئة لنتمكن من 

المنافسة في أسواق أكبر واالستفادة من 
فرص أوسع. ومن المؤكد أننا سنواجه المزيد 
من الظروف غير المواتية خالل مسيرتنا، لكن 

ما زلنا نشعر بالتفاؤل حيال المستقبل وسنبقى 
ملتزمين باإلستثمار في منصات التكنولوجيا 

والمواهب البشرية، بينما نوجه "سيرا" في مسار 
يتيح لها اغتنام جميع الفرص الجديدة التي 

ستولد من رحم هذه األزمة.

واللــه ولــي التوفيق.

عبداللــه بن ناصر الداود
الرئيــس التنفيذي
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المهنــدس محمــد بن صالــح الخليل
رئيــس مجلــس اإلدارة

أحمــد ســامر بــن حمدي الزعيم
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

د. ســليمان بــن علــي الحضيف
عضــو مجلــس اإلدارة

عبــد اللــه بــن عبد الرحمــن العياضي
عضــو مجلــس اإلدارة

ماجــد بن عائــض النفيعي
عضــو مجلــس اإلدارة

مــازن بن أحمــد الجبير
عضــو مجلــس اإلدارة

يزيــد بن خالــد المهيزع
عضــو مجلــس اإلدارة

إبراهيــم بن عبدالعزيز الراشــد
عضــو مجلــس اإلدارة

عبــد اللــه بن ناصر الداود
 عضــو مجلــس اإلدارة

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

أعضــاء مجلس اإلدارة
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عبداللــه بــن ناصر الداود
 عضــو مجلــس اإلدارة

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل علي
 نائــب الرئيــس التنفيــذي

تقنيــة المعلومــات

يوســف موسى يوسف
 نائــب الرئيــس التنفيــذي

اإلدارة الماليــة

مزمل حســين
 نائــب الرئيــس التنفيــذي 

خدمات ســفر وســياحة األفراد

ســيد محمد أزفر شــكيل
 نائــب الرئيس

تأجير الســيارات

طارق خاطري 
 نائــب الرئيــس التنفيــذي

مركــز االمتياز

ســعيد بن حســين الفريح
 نائــب الرئيس

إدارة ســفر األعمــال - القطــاع الحكومــي والشــركات

ريدموند والش
 نائــب الرئيــس التنفيــذي 

مجموعــة بورتمــان للســفر

فهــد بن محمــد العبيالن
 نائــب الرئيس

خدمــات ســفر وســياحة األفــراد - التجزئة

اإلدارة التنفيذيــة
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لويــز بليك
 نائــب الرئيس
مركــز البيانات

روس ماكولي
 نائــب الرئيس

التســويق والتواصل

محمــد خالد
 نائــب الرئيس

اإلدارة الماليــة

ماهــر بــن فهد القوفي
 نائــب الرئيس

المشــتريات وإدارة المنشــآت

الوليــد بــن عبدالعزيز الناصر
 نائــب الرئيس

الشــؤون القانونية

معتــز محمد صفوت
 مديــر إدارة أول

المراجعــة الداخليــة

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

وحــدات الخدمات المركزية المشــتركة

اإلستثماراتوحــدات األعمال اإلســتراتيجية )الداعمة(وحدات األعمال اإلســتراتيجية )األساســية(

 محفظــة متنوعــة مــن وحــدات األعمال التي تســتهدف شــرائح عمــاء مختلفة 
عبــر تقديــم خدمــات ُمصممــة خصيصا لهم.

مركــز االمتياز مركــز البيانات الشؤون 
القانونية

التسويق 
والتواصل اإلستراتيجية المالية تقنية 

المعلومات
الطاقات 
البشرية

إدارة الوجهات 
السياحية الحــج والعمرة خدمات سفر 

األفراد وسياحة 
 إدارة سفر
اإلستثمارات األعمال تأجير الســيارات الفندقة

الهيــكل التنظيمــي للمجموعــة وأبــرز العالمــات التجاريــة

أبرز العالمــات التجارية
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القسم ١ 
 النمــو التــاريخـي 

 واألداء المالي
والشركات التابعة
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اإليــرادات )ماليين الرياالت( 

2020

 2019

2018

2017

2016

904

2,190

2,301

2,107

2,144

صافــي األربــاح )ماليين الرياالت(

2020

 2019

2018

2017

2016

11

)142 (

489

816

189

)خســارة( / ربــح تشــغيلي )مالييــن الرياالت(

2020

 2019

2018

2017

2016

)533 (

339

613

808

905

2020

 2019

2018

2017

2016

حقــوق المســاهمين )مالييــن الرياالت(

5,877

5,844

5,991

5,633

5,635

 النمــو التاريخــي ألهــم المؤشــرات المالية لفترة خمســة أعوام

20162016مم20172017مم20182018مم20192019مم20202020مم الموجــودات )ماليين الرياالت( الموجــودات )ماليين الرياالت(

٢,١٣٩٢,٣٦٣٢,٧٤١٣,٣١٣٣,٣5٩الموجــودات المتداولة
5,٦٦٦5,٩١55,٢5٢٦,٠٣٠٦,٠١٧الموجــودات الغير متداولة

7,8058,2787,9939,3439,376مجموع الموجودات

20162016مم20172017مم20182018مم20192019مم20202020م م  المطلوبــات )ماليين الرياالت( المطلوبــات )ماليين الرياالت(

١,٣٦٧١,٧٧5١,٧٦٣٢,٣٦٨٢,٧٧٦المطلوبــات المتداولة
5٦١٦5٨5٩٦٩٨٣٩٦٦المطلوبــات الغيــر متداولة

المطلوبات 1,9282,4332,3593,3513,742مجموع 

٢٠١٦٢٠١٦مم٢٠١٧٢٠١٧مم٢٠١٨٢٠١٨مم٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠م م   

٩٠٤٢,١٩٠٢,٣٠١٢,١٠٧٢,١٤٤اإليــرادات )ماليين الرياالت(
٣٣٩٦١٣٨٠٨٩٠5)5٣٣()خســارة( / ربح تشــغيلي )ماليين الرياالت(

٤٨٩٨١٦)١٤٢(١١١٨٩صافــي األرباح )ماليين الرياالت(
5,٨٧٧5,٨٤٤5,٦٣55,٩٩١5,٦٣٣حقــوق المســاهمين )ماليين الرياالت(

المتداولة الموجودات   
الغير متداولة الموجودات   

الموجودات  مجموع 

المتداولة المطلوبات   
متداولة الغير  المطلوبات   

المطلوبات مجموع   

 الموجودات 
)مالييــن الرياالت( 

 المطلوبات 
)مالييــن الرياالت( 

9,376
6,017
3,359

1,928

1,367
561

2,433

1,775
658

2,359

1,763
596

3,351

2,368
983

3,742

2,776
966

7,805
5,666
2,139

7,993
5,252
2,741

9,343
6,030
3,313

 النمــو التاريخي

20202020

20192019

20172017

20182018

20162016

8,278
5,915
2,363
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األداء المالــي خــالل عام ٢٠٢٠م

1 إجمالــي قيمــة الحجــوزات وفقــًا لوحــدات وقطاعات األعمال اإلســتراتيجية
كان لجائحــة )كوفيــد-١٩( تأثيــٌر ســلبي ملمــوس علــى أعمالنــا بوجــه عــام فــي عــام ٢٠٢٠، إذ إنخفضــت القيمــة اإلجماليــة للحجــوزات )GBV( للمجموعــة بالكامــل 

بنســبة ٦٤٪ تقريبــًا لتتراجــع مــن ١٠,٨ مليــار ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ٣,٩ مليــار ريــال ســعودي فــي عــام ٢٠٢٠بإســتثناء خدمــات تأجيــر الســيارات التــي شــهدت 
إرتفــاع ملموســًا خــالل عــام ٢٠٢٠م وذلــك علــى النحــو التالي:

٪٪٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠ممالبيان البيان 

)٦٩٪(١,٢٠٦,٧١١,٠٠5٣,٩٠١,٢٧١,5٧٨خدمات ســفر وســياحة األفراد
)5٠٪(١,٤5٢,٩٠٠,٣٧٩٢,٨٧٨,٨٩٤,٠٣٢إدارة ســفر األعمال

)٩٢٪(١٣,٨٦٨,٠٧5١٦٩,٦١٧,5٠٣الحــج والعمرة
٦٩٨٪٢٣,٩٢٦,١١١٣,٠٠٠,٠٠٠إدارة الوجهات الســياحية

)٦٤٪(5٤,١٧٩,٢٣١١5٠,٠٠5,٧٨٠الفندقة
٢٧٪٤٣٤,٨٦١,٦٨٠٣٤٣,٢٩٢,٢٠٣تأجير الســيارات

)٧٨٪(٧٣٨,٠5٢,١٦٦٣,٣٩٧,٧٩5,٤٢٤اإلستثمارات
)64%(3,924,498,64710,843,876,520اإلجمالي

2 اإليــرادات وفقــًا ألنشــطة المجموعة الرئيســية والخدمــات المقدمة
٪٪٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠ممالبيان البيان 

)٨٨٪(١١٣,٢٠٤,٢٦٠٩٣٦,٨٢٢,٨٦٢إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكر الطيران
)55٪(٢٦5,٤5٢,٤555٩٢,٩٤٠,5١١إيــرادات عمولــة حجــز الفنادق وحزم العطالت

٣٠٪٤٢٣,٤٠١,٣٨٠٣٢5,٢٨١,٧٨٠إيرادات تأجير الســيارات
)٣١٪(5٤,٢٧٩,٢٣١٧٨,٤5٠,٠٨٨إيــرادات تأجيــر العقارات والغرف

)٨١٪(٤٨,٢5٦,5٣٦٢5٦,٧5٨,٠٨٣إيــرادات الخدمات األخرى
)59%(904,593,8622,190,253,324اإلجمالي
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األداء المالــي خــالل عام ٢٠٢٠م

3 التحليــل الجغرافــي لإليــرادات وفقــًا ألنشــطة المجموعــة الرئيســية والخدمــات المقدمة
٪٪٢٠٢٠٢٠٢٠اإليرادات حســب الدول اإليرادات حســب الدول 

٧٩٪٧١٣,٤١٧,٣٠١المملكــة العربية الســعودية
١٨٪١٦٢,٢٣٨,٣5٠المملكــة المتحدة

٠.٣٪٣,٠٧٢,٠٦٩جمهوريــة مصــر العربية
٢.٧٪٢5,٨٦٦,١٤٢أخرى

100%904,593,862اإلجمالي

4 الفروقــات الجوهريــة في نتائج التشــغيل
تتمثــل الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م لتعكــس المتغيــرات اإلقتصاديــة والســوقية نتيجــة اإلنخفــاض 

الملمــوس فــي نتائــج وحــدات األعمــال اإلســتراتيجية المتاثــرة بعوامــل جائحــة كوفيــد ١٩ المســتجد والــذى أثــر ذلــك بشــكل ملمــوس علــى صناعــة الســفر والســياحة 
واعــالن حــاالت القيــود علــى الســفر فــي كافــة بلــدان العالــم بدايــة مــن منتصــف الربــع االول مــن عــام ٢٠٢٠م، وفيمــا يلــي أبــرز الفروقــات الجوهريــة لبنود اإليرادات 

ومجمــل الربح.

أ اســتعراض الفروقــات الجوهريــة فــي اإليــرادات ومجمل الربح
الجــدول )١(: التغييــرات فــي اإليــرادات ومجمــل الربح:

٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

٪٪قيمةقيمة

)5٩٪()١,٢٨5,٦5٩,٤٦٢(٩٠٤,5٩٣,٨٦٢٢,١٩٠,٢5٣,٣٢٤اإليرادات
)٣5٪()٣١٩,٦١٤,٦٢١()٩١٧,٢5٠,٤٩5()5٩٧,٦٣5,٨٧٤(تكلفــة اإليرادات

)76%(306,957,9881,273,002,829966,044,841مجمل الربح

بلــغ صافــي اإليــرادات المحققــة خــالل عــام ٢٠٢٠م مبلــغ ٩٠٤ مليــون ريــال ســعودي مقابــل إيــرادات بلغــت٢,١ مليــار ريال ســعودي عن العام الســابق وذلــك بإنخفاض 
ملمــوس قــدره )١.٢( مليــار ريــال ســعودي بمعــدل )5٩٪( ليعكــس أثــر التغيــرات فــي القيمــة اإلجماليــة نتيجــة إنخفــاض الحجــوزات بنســبة )٦٤٪( خــالل الســنة المالية 

مــن العــام ٢٠٢٠م مقارنــة مــع العــام ٢٠١٩م نتيجــة تاثــر قطــاع الســفر والســياحة بجائحــة كوفيــد ١٩ والتــي اثــرت بشــكل مباشــر علــى قطاع الســفر والســياحة في 
كافــة انحــاء المملكــة العربيــة الســعودية وكافــة البلــدان واغــالق فــروع الشــركة خــالل فتــرة االجــراءات االحترازيــة وفقــًا للتعليمــات الصادرة من الجهــات المختصة. 

بإســتثناء زيــادة فــي إجمالــي حجــوزات تأجيــر الســيارات التــي قــد زادت خــالل العــام الحالــي بنســبة ٢٧٪ بالمقارنــة مــع العــام الســابق نتيجــة زيادة عقــود التأجير مع 
الشــركات والجهــات الحكوميــة ويتمتــع هــذا القطــاع بنمــو متســارع انطالقــًا مــن إســتراتيجية المجموعــة للتركيــز علــى قطــاع تأجير الســيارات.

المملكــة العربيــة الســعودية  ٪٧٩ 
المملكــة المتحــدة  ٪١٨ 

جمهوريــة مصــر العربيــة  ٪٠.٣ 
أخرى  ٪٢.٧ 

 التحليل الجغرافي لإليرادات 
 وفقًا ألنشطة المجموعة الرئيسية 

والخدمات المقدمة

 مساهمة األنشطة الرئيسية 
في اإليرادات لعام ٢٠٢٠م

 مساهمة األنشطة الرئيسية 
في اإليرادات لعام ٢٠١٩م

%2.7%0.3

%79

%18

التحليل الجغرافي 
لإليرادات 2020م

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران  ٪٤٣ 
إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت  ٪٢٧ 

إيــرادات تأجير الســيارات  ٪١5 
إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف  ٪٤ 

إيــرادات الخدمات األخرى  ٪١١ 

إيــرادات عمولــة وحوافــز تذاكــر الطيران  ٪١٣ 
إيــرادات عمولــة حجــز الفنــادق وحــزم العطالت  ٪٢٩ 

إيــرادات تأجير الســيارات  ٪٤٧ 
إيــرادات تأجيــر العقــارات والغرف  ٪٦ 

إيــرادات الخدمات األخرى  ٪5 
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ب الفروقــات الجوهريــة فــي )خســارة( / ربح التشــغيل
الجــدول )٢(: الفروقــات الجوهريــة فــي )خســارة( / ربــح التشــغيل:

٢٠١٩٢٠١٩م م ٢٠٢٠٢٠٢٠ممالبيان البيان 

التغييرالتغيير

٪ ٪ القيمةالقيمة

)٧٦٪()٩٦٦,٠٤٤,٨٤١(٣٠٦,٩5٧,٩٨٨١,٢٧٣,٠٠٢,٨٢٩مجمــل الربح
)٢٣٪(٩٣,١٨5,٢5٤)٤١١,٠٤٦,٩٣١()٣١٧,٨٦١,٦٧٧(مصروفــات بيع

٠.٢٪١,٠٢٧,٤٦٣)5١١,٠١١,٨٠٤()5٠٩,٩٨٤,٣٤١(مصروفات إدارية
١٪٢٩٦,٨٢٩)٢5,٣٤5,٨٧٩()٢5,٠٤٩,٠5٠(الهبوط في ذمم مدينة تجارية وأخرى

)٢١٪()٣٩٩,٦٣٧(١,٤٦١,٨٣5١,٨٦١,٤٧٢صافي المكاسب من اإلستثمارات
)٢٢٪()٣,١٢٩,٧5٤(١٠,٩٣٢,٩٩٨١٤,٠٦٢,٧5٢إيرادات أخرى

٩٧٪١,٩٧٤,١٢٢)٢,٠٤٠,٤٩٧()٦٦,٣٧5(مصروفات أخرى
)5٧٪()١٩٤,١٢٦,٦٨٠(٣٣٩,٤٨١,٩٤٢)5٣٣,٦٠٨,٦٢٢()خســارة( / ربح التشــغيل

حققــت المجموعــة خســارة تشــغيلية خــالل عــام ٢٠٢٠م بلغــت )5٣٤( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بربــح تشــغيلي بلــغ ٣٣٩ مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام ٢٠١٩م 
وذلــك نتيجــة تأثــر قطــاع الســفر والســياحة بجائحــة كوفيــد-١٩ التــي أثــرت بشــكل ملمــوس حــول عمليــات المجموعــة األمــر الــذى تتطلــب مــن إدارة المجموعــة 

بمبــادرة تخفيــض وترشــيد كافــة بنودالنفقــات البيعيــة واإلداريــة والتــي مــن أبرزهــا:

•  ترشــيد وتخفيــض كافــة مصروفــات البيــع والدعايــة بمــا يتماشــي مــع إجمالــي الحجــوزات المحققــه خــالل عــام ٢٠٢٠م مقارنــة بالعــام الســابق. 
•  تخفيــض وترشــيد تكاليــف الموظفيــن مــن خــالل إعــادة تنظيــم ســاعات العمــل وفقــًا لمقتضيــات العمــل واإلســتفادة مــن الدعــم الحكومــي "مبــادرة ســاند" 

للحفــاظ علــى الكوادر الســعودية.
•  ترشــيد كافــة مصروفــات رحــالت العمــل ومصروفــات اإلتصــاالت والتأميــن واإليجارات...إلــخ وفقــًا ألولويــات العمل. 

•  ترشــيد مصروفــات تقنيــة المعلومــات المتعلقــة بمنصــات البيــع اإللكترونــي ومنصــات األنظمــة الداعمــة بهــدف ضمــان إســتمرارية أعمــال المجموعــة 
ومتطلبــات العمــل.

•  تم دعم الهبوط في قيمة أرصدة العمالء التجاريون وذلك وفقًا لدراسة أرصدة العمالء المتوقفين عن السداد وبما يتماشي مع معايير التقارير الدولية في إحتساب 
قيمة الخسارة التقديرية اإلئتمانية المتوقعة وبناًء على ذلك تم دعم مخصص هبوط العمالء بقيمة ٢5 مليون ريال سعودي.

ج الفروقــات الجوهريــة فــي صافــي ربح العام
الجــدول )٣(: صافــي ربــح العام:

٢٠١٩٢٠١٩م م ٢٠٢٠٢٠٢٠م م البيان البيان 

التغييرالتغيير

٪ ٪ القيمةالقيمة

)5٧٪()١٩٤,١٢٦,٦٨٠(٣٣٩,٤٨١,٩٤٢)5٣٣,٦٠٨,٦٢٢()خســارة( / ربح التشــغيل
)٤٣٪()١,١٠٣,٨٢٦(١,٤٦١,5٣٢٢,5٦5,٣5٨ايرادات تمويل
)٣٣٪(٢٢,٩٧5,5٠5)٦٩,5٢٢,١5٩()٤٦,5٤٦,٦5٤(تكاليــف تمويل

٠٪)١٦,٦٣٤,٣١٦()١٦,٦٣٤,٣١٦(–خسائر استبعاد شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
)١٠٠٪()١٣,٣٣٤,٧٦٣(–)١٣,٣٣٤,٧٦٣(خســارة من عمالت اجنبية من هبوط قيمة الشــهرة 

١٠٠٪١,5٧٢,5٩٣,٢٧5–١,5٧٢,5٩٣,٢٧5مكاســب اســتبعاد موجودات محتفظ بها للبيع
٢٨٢٧٪)٩٢٢,٩٠5,٧55()٣٢,٦٤٩,٨٨٧()٩55,555,٦٤٢(خســائر الهبــوط في القيمة 

الحصة في أرباح/ )خســائر( شــركات مســتثمر فيها بطريقة 
حقــوق الملكيــة بعــد خصم الضريبة

٧,١٨(١١,٤٠٨,٢٢٣5,(٤,٢٢٣,٠١٠)٢١٣٪5٩(

)١٩٪(٦,١٤٧,٢٩٢)٣٢,٨٠٦,٦5٢()٢٦,٦5٩,٣٦٠(مصــروف الــزكاة وضريبة الدخل
)٢٩١٧٪()٦,٨٧٧,٩5٤(٢٣5,٧٩٣)٧,١١٣,٧٤٧(الدخل )الخســارة( / الربح من عمليات غير مســتمرة

)5١٪()٨,٤5٩,٤٧٠(١٦,٦٦٠,٦١٦ ٨,٢٠١,١٤٦مكاســب عن اســتبعاد عمليات مســتمرة
مكاســب / )خســائر( فروق عمالت اجنبية عمليات غير 

مستمرة 
١٠٠٪)١١,٢٧٢,٧٩١()١١,٢٧٣,٢٦٩(٤٧٨

)٩٤٪()١٧٨,٠٢٦,٣٤٧(١٠,٨٤5,٨٦٦١٨٨,٨٧٢,٢١٣صافــي ربح العام 

بلــغ صافــي ربــح المجموعــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م مــا يقــارب ١١ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة ١٨٩ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة ليعكــس 
أبــرز اثــر التغييــرات فــي قيمــة األربــاح المســتلمة مــن تخــارج المجموعــة مــن إســتثماراتها فــي شــركة كريــم بعــد اســتكمال شــركة أوبــر العالميــة صفقــة اإلســتحواذ 

بقيمــة مكاســب بلغــت ١,5 مليــار ريــال ســعودي. 
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كذلــك أثــر اإلنخفــاض فــي األصــول الفندقيــة المتأثــرة بجائحــة كوفيــد-١٩ وغيرهــا وفقــا لمتطلبــات معاييــر المحاســبة ومعاييــر التقاريــر الدوليــة كذلــك إعــادة تقييم 
كافــة األصــول غيــر ملموســة واألصــول الثابتــة واإلســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكيــة للشــركات المتاثــرة بجائحــة كوفيــد-١٩ خــالل عــام ٢٠٢٠م والتي قــدرت بقيمة 
انخفــاض بلــغ ٩55 مليــون ريــال ســعودي إضافــة الــي المكاســب المحققــة مــن بيــع وإســتبعاد بعــض الشــركات التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودولة لبنان 

بقيمــة ٨ مليــون ريال ســعودي.

كمــا إنخفضــت األعبــاء التمويليــة مــن المرابحــات والتمويــل قصيــر األجــل وفقــًا للشــريعة اإلســالمية بنســبة )٣٣٪( وذلــك نتيجــة لزيــادة المتحصــالت المجموعــة 
مــن التخــارج مــن شــركة كريــم بعــد إســتحواذ شــركة أوبــر تكنولوجيــا العالميــة واســتفادة المجموعــة مــن النقــد المحصــل فــي تمويــل رأس المــال العامــل وســداد 

اإللتزامــات وبعــض المرابحــات البنكيــة قصيــرة األجــل األمــر الــذي ترتــب عليــه إنخفــاض األعبــاء التمويليــة; 

إنخفــاض مصروفــات الــزكاة عــن العــام نتيجــة إنخفــاض اإليــرادات وصافــي أربــاح العــام ممــا أثــر بشــكل ملمــوس حــول إحتســاب بنــود الوعاء الزكوي.

5 ربحيــة الســهم من األرباح 
الجــدول )٤(: ربحيــة الســهم مــن أربــاح العام:

٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠م م البيان البيان 

التغييرالتغيير

٪ ٪ القيمةالقيمة

)٩٠٪()٠.5٦(٠.٠٦٠.٦٢ربحية السهم

حققــت المجموعــة ربحيــة ســهم بقيمــة ٠.٠٦ مــن صافــي ربــح العــام للســنة الماليــة المنتهيــة في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م ليعكس أثــر التغيرات في بنود قائمة الدخل.

6 المرابحات اإلســالمية 
أ مرابحــات إســالمية قصيــرة األجل 

الجــدول )5(: مرابحــات إســالمية قصيــرة األجل:
الضمانات الضمانات رصيد رصيد المســدد خالل العامالمســدد خالل العاممدة زمنيةمدة زمنيةقيمــة المرابحةقيمــة المرابحةالبنك البنك مم

سندات إذنية١٤٠ مليون ريال ســعودي١٨5 مليون ريال ســعودي٦ أشهر٣٢5 مليون ريال ســعودي مؤسســة مالية ١١
سندات إذنية١٠٠ مليون ريال ســعودي 5٨٠ مليون ريال ســعودي٦ أشهر٦٨٠ مليون ريال ســعوديمؤسســة مالية ٢٢
سندات إذنية٩٧ مليون ريال ســعودي 5٦٨ مليون ريال ســعودي ٦ أشهر٦٦5 مليون ريال ســعوديمؤسســة مالية ٣٣
سندات إذنية١٠٠ مليون ريال ســعودي–٦ أشهر١٠٠ مليون ريال ســعوديمؤسســة مالية ٤٤

تتمثــل المرابحــات اإلســالمية بصفــة جوهريــة فــي قيمــة إتفاقيــات بنكيــة وفقــًا للشــريعة اإلســالمية قصيــرة األجــل لتمويــل بعــض مــن متطلبــات رأس المــال 
العامــل للمجموعــة والتــي تتــم مــن خــالل مرابحــات إســالمية وعقــود تــورق وفقــًا لمتطلبــات الشــريعة اإلســالمية، وأيضــًا تخضــع كافــة المعامــالت البنكيــة 

لُعمــوالت ومعــدالت متفــق عليهــا وفقــًا ألســعار معلنــة مــن كافــة البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أو البنــوك األخــرى المتواجــدة فــي البلــدان 
للشــركات األجنبيــة التابعــة.

ب  مرابحــات إســالمية طويلــة األجل 
الجــدول )٦(: مرابحــات إســالمية طويلــة األجل:

رصيد رصيد المســدد خالل العام المســدد خالل العام مدة زمنية مدة زمنية قيمــة المرابحة قيمــة المرابحة البنك البنك مم

٣٩٢,٩ مليون ريال ســعودي ٧٨,5 مليون ريال ســعودي٧ سنوات ٤٧١,٤ مليون ريال ســعوديمؤسســة مالية ١ ١
٧5,٦ مليون ريال ســعودي٢٣,٢ مليون ريال ســعودي5 سنوات ٩٨,٨ مليون ريال ســعوديمؤسســة مالية ٢٢

خــالل عــام ٢٠١٨م تــم الحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل )تــــورق( مــــن أحــد البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية لتمويــل عمليــة توســعات علــى فندق 
شــيراتون جبــل الكعبــة فــي مكــة المكرمــة وبضمــان الفنــدق، تــم منــح المرابحــة بإســتخدام معــدل وعمولــه متفــق عليــه ووفقــــًا للمعــدالت المعلنــــة مــن البنــوك 

المحليــة )ســايبور( باإلضافــة إلــى هامــش محــدد فــي إتفاقيــة المرابحــة.

ج مرابحــات إســالمية أخرى
تتمثــل طبيعــة البنــد فــي قيمــة المرابحــات اإلســالمية )التــورق( لتمويــل متطلبــات رأس المــال العامــل والتــي بصفــة رئيســية يتــم الحصــول عليهــا مــن البنــوك 

المحليــة فــي بلــدان الشــركات التابعــة بمعــدل عمولــه متفــق عليــه وقــد بلغــت قيمتهــا ١ مليــون ريــال ســعودي مقارنــة 5 مليــون ريــال ســعودي.

األداء المالــي خــالل عام ٢٠٢٠م
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7 التغيــرات فــي التدفقــات النقدية
حققــت المجموعــة صافــي تغيــر فــي أرصــدة النقديــة ومــا فــي حكمهــا بقيمــة )٩٨( مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن التغيــرات فــي بنــود قائمــة التدفقــات النقديــة 

وذلــك علــى النحــو التالي:

الجــدول )٧(: التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة:
٢٠١٩٢٠١٩مم٢٠٢٠٢٠٢٠ممالبيان البيان 

١٠٣)٢٣٣( صافــي التدفقــات النقديــة )المســتخدم فــي( الناتج من األنشــطة التشــغيلية 
)٤٠٨(٣٨٧صافي النقد الناتج من )المســتخدم في( اآلنشــطة اإلســتثمارية 

٤٠٤)٢5٢(صافــي النقــد )المســتخدم فــي( الناتج من اإلنشــطة التمويلية 

أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية يرجــع بصفة رئيســية إلى:
صافــي التغيــرات فــي النقــد المســدد لمــزودي الخدمــات التجاريــة وغيــر تجاريــة مبلــغ )٢١٩( مليــون ريــال ســعودي.  -

صافــي المدفوعــات لمبلــغ )٤٧( مليــون ريــال ســعودي األعبــاء التمويليــة نظيــر إقتــراض مرابحــات إســالمية.  -
صافــي التغيــر فــي اإللتزامــات التعاقديــة للعمــالء بقيمــة )٤5( مليــون ريــال ســعودي.  -

النقــد المســدد لهئيــة الــزكاة والضرائــب بقيمــة )٤5( مليــون ريــال ســعودي.  -

أبــرز التغيــرات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة يرجــع بصفة رئيســية إلى:
-  صافــي التغييــرات مــن النقــد ليعكــس إجمالــي المســتلم مــن إبــرام عقــود تمويليــة مطابقــة للشــريعة اإلســالمية خــالل العــام بقيمــة ١,١ مليار ريال ســعودي 

وســداد ما يقارب )١,٤(مليار ريال ســعودي لمؤسســات مالية.

أبــرز التغيــر ات فــي بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة اإلســتثمارية يرجــع بصفة رئيســية إلى:
١,٣ مليــار ريــال ســعودي يمثــل قيمــة النقــد المحصــل مــن شــركة أوبــر نظيــر إســتحواذ شــركة أوبــر العالميــة ألســهم إســتثمارات المجموعــة فــي شــركة كريــم.   -

-  ٩٧ مليــون ريــال ســعودي يمثــل قيمــة النقــد المحصــل مــن مبيعــات الســيارات المســتبعدة مــن أســطول المجموعــة لتجديــد األســطول وفقــًا لسياســة 
المجموعــة البيعيــة باإلضافــة إلــى بيــع الســيارات خــالل جائحــة كوفيــد ١٩ وتحقيــق مكاســب ماليــة.

)٣٦٢( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات مقابــل شــراء ســيارات لدعــم وحــدة أعمــال المجموعــة اإلســتراتيجية تأجيــر الســيارات "لومــي".  -
)5٤١( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات مقابــل اســتثمارات.  -

)١٢٨( مليــون ريــال ســعودي مدفوعــات لبنــود مشــروعات تحــت التنفيــذ ذات عالقــة بمشــروعات المجموعــة اإلســتثمارية.  -
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لبنان
شركتان

المملكة العربية السعودية
23 شركة

اإلمارات العربية المتحدة
شركتان

المملكة المتحدة
6 شركات

إسبانيا
شركتان

الكويت
شركة

مصر
6 شركات

الشــركات التابعة

الــدول وعــدد الشــركات التابعــة في كل دولة
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تســتعرض القوائــم التاليــة الوضــع الحالــي للشــركات التابعــة وأهــم التغيــرات فيما يتعلــق بعملية اإلســتحواذ واإلندماج.

عدد الشــركات التابعة عدد الشــركات التابعة الدولةالدولةمم

٢٣المملكــة العربية الســعودية١
٦المملكــة المتحدة٢
٦مصر٣
٢اإلمــارات العربية المتحدة٤
١الكويت5
٢لبنان*٦
٢إسبانيا٧

٤٢اإلجمالي

الشــركات التابعــة فــي المملكــة العربية الســعودية 

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة المكتب الوطني للســياحة والســفر المحدودة١
٨٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة الصرح للســفر والســياحة المحدودة٢
شــركة وكالة إيالء للنقل الجوي المحدودة )ســابقًا: شــركة وكالة الطيار ٣

العالميــة للنقــل الجوي المحدودة(
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحة

شــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة المحدودة)ســابقًا: شركة عطالت ٤
الطيار للســفر والســياحة المحدودة(

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحة

شــركة إيالء للســفر والســياحة والشــحن المحدودة )ســابقًا: شــركة الطيار 5
للســفر والســياحة والشحن المحدودة(

١٠٠٪أعمال ســفر وشحن

١٠٠٪خدمات االتصاالتشــركة تقنيتــك لتقنيــة المعلومات٦
شــركة ســيرا للضيافة )ســابقًا: شــركة الطيار للتطوير واإلســتثمار ٧

الســياحي والعقاري(
١٠٠٪أعمــال فنادق وعقارات

١٠٠٪أعمال تأجير الســياراتشــركة لومي للتأجير )ســابقًا: شــركة الطيار لتأجير الســيارات(٨
١٠٠٪أعمال نقلشــركة الســرعة الفائقة للنقل المحدودة٩

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة تجول للســفر والســياحة المحدودة١٠
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة الموســم للسفر والســياحة المحدودة١١
5١٪أعمال ســياحةشــركة جولة لتنظيم الرحالت الســياحية*١٢
5١٪أعمال ســياحةشــركة مواســم للســياحة وخدمات المعتمرين المحدودة١٣
خدمات الرســائل القصيرة فــالي أي تي١٤

والوســائط المتعددة
٪٦٠

١٠٠٪أعمــال تأجير عقاراتشــركة مثمرة لإلســتثمار العقاري١5
١٠٠٪تملك وتشــغيل طائراتشــركة النخبــة لخدمــات الطائرات الخاصة١٦
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة وكالة فيفا للســفر والســياحة١٧
١٠٠٪خدمات إدارة المناســباتالشــركة الســعودية لســياحة المؤتمرات والفعاليات١٨
٨٠٪أعمال تأجير الســياراتشــركة هناي للتجارة١٩
١٠٠٪أعمال ســياحةشــركة المسافر للســياحة والسفر٢٠
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة اكتشــف السعودية للســياحة والسفر٢١
١٠٠٪فنادقشركة ســيرا الفندقية٢٢
١٠٠٪فنادقشــركة شيراتون مكة٢٣

* تــم البيــع خــالل عام ٢٠٢٠م.
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الشــركات التابعــة فــي المملكــة المتحدة 

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةمجموعــة بورتمــان الدولية١
١٠٠٪أعمال ســياحةشــركة إليجينــت ريزورتــس المحــدودة والشــركات التابعة لها٢
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة يان آالن المحدودة٣
١٠٠٪خدمات نقلشــركة مواســم المحدودة )ســابًقا: كو - اب للســفر المحدودة(٤
١٠٠٪أعمال ســياحةشــركة إف أونلــي هوليدايــز المحدودة5
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة مواســم للسفر والســياحة المحدودة٦

الشــركات التابعــة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة 

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

١٠٠٪أعمال ســياحةشــركة ســيرا للســفر والســياحة )ســابقًا: شركة الطيار للســفر والسياحة(١
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة تجــول للتجــارة العامة )ذ.م.م(٢

الشــركات التابعــة في الكويت 

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةالمســافر للســفر والسياحة١

الشــركات التابعــة فــي جمهورية مصــر العربية

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

٧٠٪أعمال ســياحةشــركة الهنوف للســياحة والخدمات ١
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةعطــالت الطيــار ترافل جروب٢
١٠٠٪أعمال ســياحةشــركة الطيار للشــحن والتخليص الجمركي٣
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة عطالت ســيرا للســفر والســياحة )سابقًا:شــركة نايل هوليداي للســياحة(٤
–أعمال تأجير الســياراتشــركة إي الطيار للســياحة5
١٠٠٪أعمال تأجير الســياراتشــركة الطيار لتأجير الســيارات٦

الشــركات التابعــة في لبنان

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

5١٪أعمال ســفر وسياحةشــركة كونكتينــغ للتجــارة والخدمات*١
١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةشــركة لينا للســفر والسياحة*٢

الشــركات التابعة في إســبانيا

٪٪األنشطةاألنشطةاسم الشــركة التابعةاسم الشــركة التابعةمم

١٠٠٪أعمال ســفر وسياحةســيرا جروب ترافل أي تي إســبانيا )مجموعة بي تو بي للســفر(١
١٠٠٪أعمــال رياضيةشــركة ســيرا للرياضة اسبانيا٢

* تــم البيــع خــالل عام ٢٠٢٠م.

الشــركات التابعة
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القسم ٢ 
 مجلــس اإلدارة 

والحـــوكــمـــــة
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مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة  .1
أ. مجلس اإلدارة 

يتولــى إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )٩( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة كل ثــالث ســنوات، وحاليــًا تــم تعييــن ٩ أعضــاء فــي 
الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٨م ويتولــى المجلــس كافــة الصالحيــات الالزمــة إلدارة المجموعــة وحــدد النظــام األساســي للمجموعــة 

مســئوليات المجلــس تحديــدًا واضحــًا.

الجــدول )8(: أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة التــي تنتهي في 28 مارس2021م:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

المهندس/ ١
محمــد بن صالح 

الخليل

- رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة ســيرا 

القابضة
- رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة اللجيــن القابضة

- عضــو مجلــس إدارة غرفة 
الريــاض وعــدد من اللجان في 
غرفــة الريــاض ومجلس الغرف

- بكالوريــوس هندســة بمرتبة 
الشرف 

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجاالت اإلســتثمار والعقارات والســفر 
والســياحة والبتروكيماويــات والقطــاع الصناعــي. وشــغل عدة مناصب 

كرئيــس لمجلــس اإلدارة أو عضــًوا فــي مجلــس إدارة العديد من شــركات 
الســياحة والســفر، والبتروكيماويات والعقارات.

األســتاذ/ أحمد بن ٢
ســامر الزعيم

- نائــب رئيــس مجلس 
إدارة مجموعة ســيرا 

القابضة
-شــريك ورئيس مجلس 

المديرين- الشــركة 
الدوليــة الخليجية 

للتجارة واإلســتثمار 
العقاري 

- رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة السعودية 

الحديثــة لصناعة 
المعــادن والكابالت 

والبالستيك

- عضــو لجنــة بالغرفــة التجارية 
الصناعيــة بالريــاض ومجلس 

الغرف الســعودية

- بكالوريــوس إقتصاد
- بكالوريــوس إدارة أعمــال

- عضويــة مجالــس إدارة فــي عــدد مــن الشــركات واللجــان المنبثقة منها 
والشــركات التابعة لها 

- عضويــة اللجــان فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض ومجلس الغرف 
السعودية.

الدكتور/ ســليمان ٣
بــن علي الحضيف

- نائــب رئيــس مجموعة 
اإلســتراتيجية وتميز 
األعمــال - مصرف 

اإلنماء

- المديــر التنفيــذي للموارد 
البشــرية والتطويــر - مصرف 

الراجحي
- الرئيــس التنفيذي لشــركة 

عالــم النخبة لالستشــارات 
اإلداريــة والتنظيمية

- بكالوريــوس إدارة
- ماجســتير عالقات دولية

- ماجســتير إدارة
- دكتــوراه إدارة أعمال

- أحــد أبــرز مســؤولي المــوارد البشــرية التنفيذييــن فــي المملكة العربية 
الســعودية، وليــس أدل علــى ذلــك مــن خبرتــه التــي تمتد ألكثر من ٣٠ 

عاًمــا فــي مجــال الحوكمــة المؤسســية والتنفيذيــة التــي تتضمن – من 
بيــن أمــور أخــرى – النمــاذج والعمليــات التنافســية ألعمال الموارد 

البشــرية، واالتصال المؤسســي، وإدارة وإعادة هندســة التغيير، والتعاون 
فــي تطويــر األعمــال، والتخطيــط والتصميم اإلســتراتيجي للموارد 

البشــرية، والتطويــر التنظيمــي، والتدريــب التنفيــذي، والتقييــم وتطوير 
الكفــاءة، واختيــار أبــرز المواهــب اإلدارية، واقتناء وتعاقــب الموظفين، 
واستشــارات المشــاريع. وعــالوًة علــى ذلــك، فقد تولــى عملية وضع 

العديــد مــن مبادرات الموارد البشــرية

األســتاذ/ ماجد بن ٤
عائــض النفيعي

- المدير العام لشــركة 
مواســم للسياحة وخدمة 

المعتمرين

- نائب رئيس قســم 
اإليرادات- شــركة مكة 

لإلنشــاء والتعمير

- بكالوريوس محاســبة
- دبلــوم متقــدم في إدارة 

الفنادق

- يشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة الهنوف للســفر
- شــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكــة مــن عام ١٩٩٩ إلى عام ٢٠٠٤. 

- عضويتــه فــي إدارة مجالــس عــدد مــن الشــركات العاملــة في مجال 
الســياحة والخدمــات الفندقية.

األســتاذ/ مازن بن 5
أحمــد الجبير

- عضو منتدب - شــركة 
جوارس

- رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة الوطنيــة للتنمية 

الزراعية )نادك(
- رئيــس مجلــس إدارة 

صنــدوق الصناديق )جدا(

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - 
شــركة أموال الخليج

- مستشــار لشــركة ماكنزي

- بكالوريــوس إقتصــاد مع 
مرتبة الشــرف من كلية 

هارفــرد، حيــث تلقى زمالة 
كل مــن جــون هارفارد وكلية 

هارفــارد للتميــز األكاديمي
- ماجســتير إدارة أعمال مع 

امتياز

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - شــركة أمــوال الخليج
- تقديم استشــارات لشــركة ماكنزي

- عضويــة مجالــس إدارة فــي شــركات متعــددة من المنظمــات الحكومية 
البارزة، والشــركات الخاصة، والمشــاريع االجتماعية

- مســتثمر نشــط في المنشــآت الصغيرة والمتوســطة وشــركات النمو 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والواليات المتحدة.

األســتاذ/ عبدالله ٦
بــن عبدالرحمن 

العياضي

- مدير عام الشــؤون 
القانونية في مؤسســة 

محمــد بن ســلمان الخيرية 
)مســك الخيرية(

- مستشــار قانوني في عدد 
من الشركات

- عضــًوا فــي الفريق 
التنفيــذي لواحدة من أشــهر 

الشــركات في المملكة 
)مجموعــة الفيصلية(

- نائــب الرئيــس التنفيذي 
المكلف لدى مؤسســة 
الملــك عبداللــه العالمية 

لألعمال اإلنســانية

- درجــة البكالوريوس 
في القانون 

- ماجســتير في القانون 
التجــاري الدولي

- مستشــار قانوني في عدد من الشــركات
- خبــرة ألكثــر مــن ٢٠ عاًمــا فــي كاًل مــن المجــاالت القانونيــة واإلدارية في 

مؤسســات مرموقة
- يعد عضوًا رئيســيًا في المفاوضات في واحدة من أســرع الشــركات 

نمــوًا فــي منطقــة الخليج )أكوا(.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة
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الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ إبراهيم ٧
بن عبدالعزيز الراشــد

- مدير رئيســي- شــركة 
كوليــرز العالمية

- مستشــار في عدد من 
الشركات

- بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن
- الزمالــة الثانويــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهــارات والعالقات الشــخصية من الدرجة 
األولى في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" – العمليات الســعودية حيث 

كان أحد مؤسســيها.
- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ١5 عاًمــا في العديد من 

المجاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" في قســم التدقيق في شــركة 
"إرنســت اند يونغ" – الرياض

األســتاذ/ يزيد بن ٨
خالــد المهيزع

- مســاعد المدير العام 
ومدير األســواق العالمية 

العامة - شــركة حصانة 
اإلستثمارية

- مدير األســواق العالمية 
العامة- شــركة حصانة 

اإلستثمارية

- ماجســتير إدارة مالية 
- بكالوريــوس إدارة ماليــة 

- ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
- شــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم األســواق الدولية في 

شــركة حصانة اإلســتثمارية منذ عام ٢٠١٤. 
- عمل كمحلل إســتثمارات بقســم إدارة المحافظ في المؤسســة العامة 

للتأمينــات االجتماعيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عام ٢٠٠٧ إلى 
عام ٢٠١٤.

األســتاذ/ عبدالله ٩
بــن ناصر الداود

- الرئيــس التنفيذي 
لشــركة مجموعة سيرا 

القابضة 
- رئيــس مجلــس إدارة 

شركة مشــاريع الترفيه 
السعودية 

- رئيــس مجلــس إدارة 
شــركة الرائدة للتمويل

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية للشركات 

منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في دويتشــة 

بنك

- بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- ماجســتير في العلوم 
السياســية والعالقات 

الدولية

- خبــرة تزيــد عــن ١١ عاًمــا فــي الخدمات المصرفية اإلســتثمارية، شــغل 
خاللهــا العديــد من المناصــب التنفيذية 

- نائب رئيس المصرفية اإلســتثمارية للشــركات - منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك

- عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول( 
سابقًا

- عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة رؤى المدينــة القابضة.
- عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد مــن الشــركات البارزة مثل كريم.

- الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســيرا القابضة

أ.1 تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحو التالي:
الجــدول )9(: تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائه:

التصنيفالتصنيفالصفة الصفة االسماالسممم

مستقلرئيــس مجلس اإلدارةالمهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل١
غيــر تنفيذينائــب رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم ٢
مستقلعضــو مجلس إدارة الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف ٣
غيــر تنفيذي عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي ٤
غيــر تنفيذي عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 5
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي ٦
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد ٧
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع ٨
عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود٩

الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 
تنفيذي

أ.2 اجتماعــات مجلــس اإلدارة
خصــص أعضــاء المجلــس وقتــًا كافيــًا لإلضطــالع بمســؤولياتهم والتحضيــر الجيــد الجتماعــات المجلــس ولجانــه وحرصهــم علــى حضورهــا، ولــم يســبق أن تقــدم 

أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقــد اجتماعــات طارئــة للمجلــس خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م ولــم يســبق أن اعتــرض أي 
عضــو مــن األعضــاء علــى جــدول أعمــال المجلــس وقراراتــه. وحــرص المجلــس علــى جدولــة جلســاته فــي مواعيــد محــددة والتحضيــر الدائــم الجتماعــات المجلس 

قبــل الجلســات والتأكــد مــن التــزام جميــع أعضــاء المجلــس بحضــور االجتماعــات ومناقشــة كافــة بنــود األجنــدة المطروحــة فــي االجتمــاع وتدويــن نتائــج 
االجتمــاع فــي محضــر ينــاط بأميــن ســر المجلــس ومتابعــة تنفيــذ ماتضمنــه المحضــر مــع اإلدارة التنفيذيــة للمجموعــة، وحــرص المجلــس علــى متابعــة المهــام 
الموكلــة لــكل عضــو مــن أعضــاءه والتأكــد مــن تنفيذهــا وفقــًا لمــا قــرره المجلــس فــي اجتماعاتــه، ومتابعــة لجــان المجلــس واجتماعاتهــا الدوريــة والتأكــد مــن 

قيــام أعضائهــا بواجباتهــم ومســؤولياتهم وتنفيــذ مــا تضمنتــه محاضــر الجلســات. 

وفــي ســبيل تســهيل ســير العمــل، فقــد فــوض النظــام األساســي المجلــس اتخــاذ القــرارات بالتمريــر علــى أن تعــرض علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تالــي 
العتمادهــا بصــورة نهائيــة، وقــد صــدر خــالل العــام ٢٠٢٠م عــدد مــن القــرارات المتخــذة بالتمريــر بعــد التشــاور المســبق بشــأنها وتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة 

حســب نــص الفقــرة )٤( مــن المــادة )١٨( مــن النظام األساســي.
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الجــدول )10(: ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة لعــام 2020م والبالــغ مجموعهــا )6( اجتماعات:

االسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )٦٦((

األولاألول
٠٢٠٢//٠٣٠٣//٢٠٢٠٢٠٢٠

الثانيالثاني
٠٧٠٧//٠٤٠٤//٢٠٢٠٢٠٢٠

الثالثالثالث
١٤١٤//٠٧٠٧//٢٠٢٠٢٠٢٠

الرابعالرابع
٢٤٢٤//٠٩٠٩//٢٠٢٠٢٠٢٠

الخامسالخامس
١٦١٦//١١١١//٢٠٢٠٢٠٢٠

السادسالسادس
اإلجمالياإلجمالي٢٠٢٠//١٢١٢//٢٠٢٠٢٠٢٠

نسبةنسبة
الحضورالحضور

١٠٠٪٦المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل١

١٠٠٪٦األســتاذ/ أحمد ســامر بن حمدي الزعيم٢

١٠٠٪٦الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف ٣

١٠٠٪٦األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير ٤

١٠٠٪٦األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 5

١٠٠٪٦األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي ٦

١٠٠٪٦األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٧

١٠٠٪٦األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع ٨

١٠٠٪٦األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود ٩

 لــم يحضر  حضــر 

أ.3 أهــم قــرارات مجلــس اإلدارة اإلســتراتيجية خــالل العام 2020م 
الموافقــة علــى القوائــم الماليــة الســنوية لعــام ٢٠١٩م.  .١

الموافقــة علــى التقاريــر الماليــة األوليــة خــالل عــام ٢٠٢٠م.  .٢
الموافقــة علــى الموازنــة المعدلــة لعــام ٢٠٢٠.  .٣

موافقــة المجلــس علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع صنــدوق التنميــة الســياحي.  .٤
موافقــة مجلــس اإلدارة علــى الموازنــة المقترحــة لعــام ٢٠٢١م.  .5

موافقــة المجلــس علــى اإلســتثمار فــي صكــوك الحكومــة الســعودية بالريــال الســعودي.  .٦

أ.4 ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ألســهم المجموعــة
الجــدول )11(: األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة عنــد بدايــة ونهايــة العــام 2020م ونســبتها من إجمالي عدد أســهم المجموعة شــاملة 

أســهم عضويــة المجلس:

أســماء أعضاء مجلس اإلدارةأســماء أعضاء مجلس اإلدارةمم

األســهم المملوكةاألســهم المملوكة

عدد األســهم عند عدد األســهم عند 
بدايــة العام بدايــة العام ٢٠٢٠٢٠٢٠

النســبة إلى إجمالي النســبة إلى إجمالي 
األسهماألسهم

عدد األســهم في عدد األســهم في 
نهايــة العام نهايــة العام ٢٠٢٠٢٠٢٠

النســبة إلى إجمالي النســبة إلى إجمالي 
توضيحتوضيحاألسهماألسهم

ملكية شــخصية ٠.٢٨٪٠.٢٨٨٤٢,٦٢٢٪٨٤٢,٦٢٢المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل١
ملكية شــخصية ٠.٠٠١٣٪٠.٠٠١٣٤,٠٨٣٪٤,٠٨٣األســتاذ/ أحمد بن ســامر حمدي الزعيم ٢

ملكية األســهم للشــركة الدولية الخليجية ٠.٣5٪٠.٣5١,٠5٦,٦١٦٪١,٠5٦,٦١٦
للمقــاوالت والتــي يديرهــا ويملك فيها 

ملكية شــخصية ٠.٠٣٤٪٠.٠٣٤١٠٢,٩٦٤٪١٠٢,٩٦٤الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف٣
ملكية شــخصية ٠.٠٠٣٪٠.٠٠٣٩,٨٠٠٪٩,٨٠٠األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي ٤
ملكية شــخصية ٠.٠٠٠٦٪٠.٠٠٠٦١,٨٦٦٪١,٨٦٦األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 5
-----األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي ٦
ملكية شــخصية ٠.٠٠٠٤٪٠.٠٠٠٤١,٤٠٠٪١,٤٠٠األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٧
ملكية شــخصية ٠.٠٠٠٧٪٠.٠٠٠٧٢,٣٣٢٪٢,٣٣٢األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود ٨
ممثــل للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية - - - - األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع ٩

التــي تملــك ١١,5٢٣,٨٦٤ ســهم تمثــل ٣,٨٤٪ من 
إجمالــي عدد أســهم المجموعة

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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 أ.  الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أداءه 
وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه وأداء أعضائــه 
ولجانــه وذلــك بنــاًء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة في سياســة 

وإجــراءات تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة 
التنفيذيــة المقترحــة مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات، حيــث راعــى 

المجلــس عنــد تحديدهــا عدالتهــا ومــدى تناســبها وانســجامها مــع نشــاط 
المجموعــة وإســتراتيجيتها وأهدافهــا ومــدى تفاعــل عضــو مجلــس اإلدارة 

وقدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، وقــد تضمنــت السياســة عدة 
عناصــر مــن أهمهــا اآلتي:

معاييــر قيــاس األداء لمجلــس اإلدارة ولجانــه أ 
١  تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبالــغ ماليــة وبــدل حضــور عن 

الجلســات وبــدل انتقــال وفقــًا لمــا يحــدده مجلــس اإلدارة وتوصيــة لجنــة 
المكافــآت وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات أو أيــة أنظمة أو 

قــرارات أو تعليمــات أو ضوابــط أخــرى صــادرة مــن الجهــات المختصــة. 
ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة 

علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل الســنة 
الماليــة مــن مكافــآت ماليــة وبــدل حضــور عــن الجلســات وبــدل انتقال 

ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل التقريــر المذكــور علــى 
بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا 
قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية للمجموعــة ســبق 

أن وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للمجموعــة كمــا يشــتمل علــى بيــان 
بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن 

تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
٢  مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف 

المجموعــة وخطتهــا اإلســتراتيجية وانعكاســها علــى المواضيــع 
المطروحــة خــالل العام.

٣  مــدى التــزام أعضــاء المجلــس ولجانــه باإلجــراءات المطلــوب تطبيقهــا 
فــي االجتماعات.

٤  مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبــل مجلس 
اإلدارة.

5  مــدى وجــود قنــوات اتصــال واضحــة ومفتوحــة أثنــاء اجتماعــات مجلس 
اإلدارة ولجانــه لتقديــم مشــاركات وقــرارات هادفــة.

٦  مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــًا، وإشــعار مختصــر 
عــن مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة كافيــة.

٧  مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة الميزانيــة الماليــة الســنوية، 
ومــدى مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة واإليــرادات 

والمؤشــرات الماليــة األخــرى لضمــان أن المجموعــة تعمــل ضمــن تحقيــق 
أهدافهــا المعتمــدة.

٨  مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء المجموعــة ومقارنة 
البيانــات ذات العالقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة.

٩  مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي المجموعة 
علــى المــدى الطويل.

١٠  مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي إعــداد 
السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة المجموعــة.

١١  دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد 
سياســة واضحــة ومفهومة.

١٢  مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة فــي 
المجموعــة فــي حــال شــغرت تلــك المناصب.

ب معاييــر قيــاس األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجان
١  تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات المجموعــة للتمكــن مــن اتخــاذ 

القــرارات بصــورة ســليمة. ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة واللجان 
لألمــور الفنية.

٢  قضــاء وقــت كافــي مــع الرئيــس التنفيــذي لفهــم الخطــط طويلــة المدى. 
وإمكانيــة تواصــل عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان مــع رئيــس مجلــس 
اإلدارة إذا تطلــب األمــر ذلــك ومــدى فهمــه واســتيعابه لقطاعــات 

المجموعــة والمجــال الــذي تعمــل فيه.
٣  مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن إســتراتيجية وتوجه 

المجموعــة متــى أصبــح ذلــك ضروريًا.
٤  مــدى موضوعيــة عضــو مجلــس اإلدارة فــي مواجهــة القــرارت الصعبــة. 

ومــدى قدرتــه علــى التعبيــر عــن رأيــه أثنــاء االجتمــاع حتــى إذا كانــت وجهة 
النظــر مختلفــة عــن أعضــاء المجلــس اآلخرين.

5  مــدى قــدرة عضــو مجلــس اإلدارة علــى جمــع المعلومــات الالزمــة حتى 
يكــون علــى اطــالع كافــي فــي حــال تغيبــه عن حضــور االجتماع.

٦  مــدى قيــام عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان باتخــاذ المبــادرة عندمــا يكــون 
ذلــك مناســبًا للحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالمجموعــة.

٧  مــدى تقبــل عضــو مجلــس اإلدارة مشــاركة أعضــاء المجلــس واللجــان 
اآلخريــن، ومــدى قدرتــه علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، ومدى 

تحفظــه علــى ســرية المعلومــات التــي يتلقاهــا.
٨  مســتوى خبــرة كافيــة لتقييــم اإلســتراتيجيات والسياســات والتطــورات 

الســوقية وخصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه المجموعــة علــى 
المــدى الطويل.

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

يتــم تقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بغــرض مراجعــة 
األهــداف اإلســتراتيجية واألهــداف التشــغيلية ومواءمتهــا مــع األهــداف 

الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا، وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا، 
وذلــك بشــكل دوري وفقــًا لمــا هو آت:

1  التخطيــط اإلســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر إســتراتيجية طويلــة 
المــدى، ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي احتياجــات أصحاب 

األســهم والعمــالء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي المجموعــة، 
ويضمــن كذلــك تقدمــًا متناغمــًا ومناســبًا فــي توقيتــه نحــو تحقيــق 
األهــداف اإلســتراتيجية. كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا 

بطريقــة تنســجم مــع األهــداف اإلســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر 
بطريقــة منتظمــة إلــى الرئيــس التنفيــذي/ مجلــس اإلدارة عــن التقــدم 
الــذي يتــم تحقيقــه نحــو المراحــل األساســية مــن الخطــة اإلســتراتيجية.
2  القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن قيــم 

وأهــداف المجموعــة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــًا وأنهــا تجــد الدعــم 
العريــض والتنفيــذ الفعــال داخــل المجموعــة. كمــا أنــه يقــوم بتعزيــز 

ثقافــة فــي المجموعــة تشــجع وتقــدر وتكافــيء القيــادة والتميــز 
واالبتــكار وكذلــك يضمــن المفاهيــم التــي ترتقــي باألعــراف األخالقيــة 

واالســتقامة الفرديــة والتعــاون الــذي يؤســس القيــم.
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3  النتائــج الماليــة: يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهــداف أداء مالــي مناســب 
ســنوي وطويــل المــدى، كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة أنظمــة مالئمة 

لحمايــة أصــول المجموعــة وأن يؤكــد علــى التحكــم الفعــال علــى 
العمليــات.

4  إدارة العمليــات: يضمــن أن تكــون للمجموعــة إدارة عاليــة المســتوى 
وفــي مســتوى مناســب مــن التكاليــف للقيــام باألعمــال اليوميــة 

للمجموعــة كمــا يشــجع تحســين مســتمر لجــودة وقيمــة وتنافســية 
منتجــات المجموعــة وأنظمــة أعمالهــا التجاريــة، وكذلــك يقــوم بتشــجيع 
ومكافــأة الحلــول اإلبداعيــة لألعمــال والتحديــات اإلداريــة التــي تواجههــا 

المجموعــة.
5  تخطيــط وتطويــر اإلدارة وتعاقــب المــدراء: يقــوم بتطويــر وجذب 

مجموعــة مــن كبــار المــدراء والمحافظــة عليهــم وتحفيزهــم وضمــان 
فعاليتهــم ووحدتهــم، وكذلــك يضمــن أن برامــج تطويــر اإلدارة وخطــط 

تعاقــب المــدراء لديهــا المــوارد المطلوبــة والتوجهــات لظهــور قيــادة 
مســتقبلية للمجموعــة.

6  المــوارد البشــرية: يضمــن اســتحداث برامــج فعالــة لتوظيــف وتدريــب 
ومكافــأة وإســتمرارية وتحفيــز الموظفيــن، وكذلــك يضمــن توفــر 
المــوارد البشــرية الالزمــة لتحقيــق أهــداف المجموعــة كمــا يقــوم 
بتأســيس ومراقبــة برامــج لالرتقــاء بتنــوع مــكان العمــل وأن يقــدم 

تقديــرًا مناســبًا إلنجــازات األفــراد والمجموعــات.
7  التواصــل: يعمــل كناطــق رســمي رئيســي باســم المجموعــة ويتواصــل 
بفعاليــة مــع مالكــي األســهم، والمســتثمرين والموظفيــن والعمــالء 

والمورديــن، كمــا يقــوم بتمثيــل المجموعــة بطريقــة فعالــة فــي العالقــات 
التــي تخــص نشــاطات المجموعــة والجهــات الحكوميــة واألوســاط 

المالية.
8  عالقــات مجلــس اإلدارة: يعمــل بصــورة لصيقــة مــع أعضــاء مجلس 

اإلدارة لضمــان علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بحالــة المجموعــة وأعمالهــا 
والمواضيــع الرئيســية ذات العالقــة بالمجموعــة، وعلمهــم بتقــدم 

المجموعــة نحــو تحقيــق الخطــة التشــغيلية والمراحــل األساســية لخطــة 
المجموعــة اإلســتراتيجية.

وذلــك فــي ضــوء قيــم مجموعــة ســيرا القابضــة على النحــو التالي:
بــث روح التعاون.  ١

العميــل أواًل.  ٢
الفعاليــة فــي اتخــاذ القرار.  ٣

التركيــز علــى القيمــة الفعليــة.  ٤
زيــادة الكفــاءة فــي بيئــة العمــل وتعزيــز اإلحســاس بالمســؤولية.  5

التفكيــر اإلســتراتيجي.  ٦
القيــادة الفٌعالة.  ٧

أ.6 مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الُمنبثقــة 
قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانه 

واإلدارة التنفيذيــة حيــث أكــد المجلــس أن تكــون المكافــآت منســجمة مــع 
إســتراتيجية المجموعــة وأهدافهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار القطاع الذي 
تعمــل فيــه المجموعــة وخبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة 

وايضــًا فــي ضــوء القوانيــن واللوائح الســائدة، وتنقســم سياســة المكافآت 
إلــى ثالثــة أجزاء وهي:

أ مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة:
تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور   ١

الجلســات أو بــدل مصروفــات ســفر أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن 
صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.

فــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو   ٢
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة 

ألــف ريــال ســنويًا، وذلــك وفقــًا لنظــام الشــركات والضوابــط التــي تضعهــا 
الجهــات المختصــة.

يجب أن يشــتمل تقرير مجلس اإلدارة الســنوي إلى الجمعية العامة   ٣
على بيان شــامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل الســنة 
الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات ســفر وغير ذلك من المزايا، وأن 

يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضه أعضــاء المجلس بوصفهم عاملين أو 
إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشــارات )إن وجدت(، 

وأن يشــتمل أيضًا على بيان بعدد جلســات المجلس وعدد الجلســات التي 
يحضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتماع للجمعية العامة.

ب مكافــآت أعضــاء اللجــان وأمانــة المجلــس واللجان:
يعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت اللجــان المنبثقــة عنــه - بإســتثناء لجنــة   ١
المراجعــة - وبــدل حضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنــاًء علــى توصيــة من 

لجنــة المكافــآت والترشــيحات.
تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن   ٢

مكافــأة ســنوية وبــدل حضــور االجتماع.
مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة   ٣

بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلس اإلدارة.
يراعــى عنــد تشــكيل اللجــان عــدد العضويــة التــي يمكــن لعضــو مجلــس   ٤

اإلدارة أن يشــغله، بحيــث ال يتجــاوز إجمالــي مــا يتقاضــاه العضــو مــن 
مكافــآت عــن عضويتــه فــي المجلــس واللجــان الحــد األعلــى المنصوص 

عليــه فــي نظــام الشــركات بالمملكــة العربيــة الســعودية.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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وقــد حــدد المجلــس مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانه وفق اآلتي:

الجــدول )12(: مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانه:

المكافأةالمكافأةالبيانالبيانمم

المكافآت الســنوية
٤٠٠ ألف ريال ســعودي رئيــس مجلــس اإلدارة ١
٣٠٠ ألف ريال ســعوديأعضــاء مجلس اإلدارة٢
5٠ ألف ريال ســعودياللجــان المنبثقــة مــن المجلــس بإســتثناء لجنة المراجعة٣

بــدل حضــور اجتماعات المجلس ولجانــه المنبثقة
5 آالف ريال ســعوديبــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة ٤
٤ آالف ريال ســعودي بــدل حضــور اجتماعات اللجان5

-  تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٨م.
-  تم تحديد مكافآت اإلدارة التنفيذية وفقًا لألسس المتبعة ضمن سياسة الموارد البشرية بالمجموعة ووسائل تقييم األداء وفقًا لمعايير األداء المذكورة 

سابقًا.

أ.7 مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
يوافــق مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات   ١

أنــواع المكافــآت التــي تمنــح لكبــار التنفيذييــن فــي المجموعــة - علــى 
ســبيل المثــال: المكافــآت الثابتــة، المكافــآت المرتبطــة بــاألداء، المكافــآت 
التشــجيعية بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة 

للشــركات المســاهمة.
تكــون مكافــآت كبــار التنفيذييــن متوافقــة مــع أهــداف المجموعــة   ٢

اإلســتراتيجية ومتناســبة مــع نشــاط المجموعــة والمهــارات الالزمــة 
إلدارتهــا، مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمل بــه المجموعة 

وحجمها.
تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة خطــط الحوافــز الخاصــة   ٣

بكبــار التنفيذييــن بشــكل مســتمر ورفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة 
العتمادها.

تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر الحالــة التنافســية المطلوبــة لجــذب   ٤
واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن ذو الكفــاءة والحفــاظ علــى المســتوى 

العالــي مــن المهــارات التــي تحتــاج إليهــا المجموعــة.
يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار   5
التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج التــي توصــي بهــا لجنــة المكافــآت 

والترشــيحات.

بينمــا يتــم تحديــد مكافــآت موظفــي المجموعــة طبقــًا للمعاييــر التاليــة:
يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف المجموعــة هو   ١

قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريخــه المهنــي بالمجموعــة طــوال خدمــة عملــه.
بالنســبة لموظفــي المجموعــة التنفيذييــن الجــدد أو المعينيــن حديثــًا   ٢

يتــم تحديــد رواتبهــم وفقــًا لسياســة المجموعــة المعتمــدة فــي التوظيــف 
وهيــكل المرتبــات المعتمــد وفقــًا للدرجــات الوظيفيــة.

بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة   ٣
مــن المبيعــات فيتــم تحديدهــا وفقــًا للوائــح الحوافــز الداخليــة.

يتــم تحديــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة بــاألداء مــن قبــل لجنــة   ٤
المكافــآت والترشــيحات وذلــك طبقــًا لتوصيــات وتقاريــر الرئيــس التنفيــذي 

فــي ضــوء وســائل تقييــم األداء وفقــًا لمعاييــر األداء المذكــورة ســابقًا.
بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج   5

التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك تعديــل الرواتــب والمزايــا األخــرى مــن قبل 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.

يتــم تحديــد بعــض البــدالت كنســبة مــن الراتــب األساســي كبدل الســكن   ٦
بنســبة ٢5 ٪ مــن الراتــب األساســي وبــدل االنتقــال بنســبة ١٠٪ كحــد 

أقصى.
يحصــل بعــض موظفــي المجموعــة بنــاًء علــى طبيعــة عملهــم علــى مزايــا   ٧
عينيــة مثــل توفيــر ســيارة وذلــك طبقــًا للشــروط والمعاييــر الموضوعــة مــن 
قبــل إدارة المجموعــة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق علــى توفيــر ســيارة 
لموظفــي المجموعــة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي. وفــي حالــة حصــول أي 
مــن موظفــي اإلدارة التنفيذيــة بالمجموعــة علــى ســيارة ال يســتحق بــدل 

االنتقال.
بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتف وذلك   ٨

وفقــًا لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة الموارد البشــرية.
بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي المجموعــة غيــر الســعوديين   ٩

وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة وطفليــن مــرة واحــدة فــي العام وذلك 
للموظفيــن المتعاقديــن مــع المجموعــة. 

تحقيــق النتائــج الماليــة واألربــاح بالنســبة لــإلدارات والوحــدات   ١٠
اإلســتراتيجية.

تحقيــق نتائــج برامــج التحــول اإلســتراتيجي.  ١١
تحقيــق نتائــج اإلدارة الســنوية فــي األعمــال التشــغيلية المناطــة حســب   ١٢

مهــام اإلدارة المعنيــة.
تقييــم اإلدارات لبعضهــا البعــض فيمــا يخــص المهــام المشــتركة   ١٣

ومســتوى التعاون.
جــودة نتائــج اإلدارة المعنيــة.  ١٤

١5 مــدى اإلســهام فــي تطويــر المجموعــة بشــكل عــام خــارج نطــاق مهــام 
ــة. اإلدارة المعني
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أ.8 مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة 
الجــدول )13(: مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة خالل العام 2020م: 

عضــو المجلسعضــو المجلس

المكافــآت المتغيرةالمكافــآت المتغيرةالمكافــآت الثابتةالمكافــآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المســتقلين 
 -5٠٠,٠٠٠ - - - - - - -5٠٠,٠٠٠ - - -٤٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليلالمهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل
 - ٣٩٢,٠٠٠ -  -  -  -  -  -  - ٣٩٢,٠٠٠ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠١٢,٠٠٠الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيفالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف

األســتاذ/ عبدالله بــن عبدالرحمن األســتاذ/ عبدالله بــن عبدالرحمن 
العياضيالعياضي

٤ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠5٤ -  -  -  -  -  -  - ٠,٠٠٠5٠,٠٠٠ - 

 - ٤٧٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  -  - ٤٧٠,٠٠٠ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠األســتاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشــداألســتاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشــد
 - ٤٠٨,٠٠٠ -  -  -  -  -  -  - ٤٠٨,٠٠٠ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزعاألســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع

ثانيــًا: األعضاء غيــر التنفيذيين
 - ٤5٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  -  - ٤5٠,٠٠٠ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم 

 - ٤٠٨,٠٠٠ -  -  -  -  -  -  - ٤٠٨,٠٠٠ -  -  - ٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 
 -٣٨٨,٠٠٠ -  - - - - - -٣٨٨,٠٠٠ - - -٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٨,٠٠٠األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعياألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي

ثالثــًا: األعضــاء التنفيذيين
 -٤٠٨,٠٠٠ -  - - - - - -٤٠٨,٠٠٠ - - -٣٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠األســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداوداألســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداود

 -٣,٨٧٤,٠٠٠ -  - - - - - -٣,٨٧٤,٠٠٠ - - -٢,٨٠٠,٠٠٠٢٧٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٢٠٤,٠٠٠المجمــوع الكلي

أ.9 عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخرى
الجــدول )14(: عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخــرى وفقــًا لإلقــرارات المقدمة خالل عام 2020م:

اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

المهنــدس/ محمد ١
بــن صالح الخليل

شــركة ذاخر لإلستثمار شركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةشــركة اللجيــن القابضة 
والتطويــر العقاري

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة تطويــر التعليم شركة ذات مسئولية محدودةداخــل المملكةشركة كانولي للصناعات الغذائية
القابضة 

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة 
محدودة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة شــركة منافع القابضة شركة مساهمة خاصةخــارج المملكةسمنترا
مقفلة 

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة أكوان العقارية 
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة تطوير المباني

شــركة فاد الدولية لإلســتثمار 
والتطوير

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

شــركة عنوان المكان لإلســتثمار 
والتطويــر العقاري

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشركة أطباء النخبة الطبية
شــركة أركان الصلــب لصناعة 

الحديد
–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة عنيزة اإلســتثمارية
–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة عنيزة الوقفية

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشركة التحالف العقاري
شــركة الوديان العقارية 

السعودية
شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكة

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

األســتاذ/ أحمد بن ٢
ســامر حمدي الزعيم

–––شركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةالراجحــي للتأميــن التعاوني

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة مجموعــة كابالت الرياض

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعــة المعــادن والكابالت 

والبالستيك

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكة

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعــة الكابــالت الهاتفية

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكة

الشركة السعودية الحديثة 
للكابالت المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

الشــركة الدوليــة الخليجية 
للمقــاوالت واإلســتثمار العقاري 

المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

الشركة الدولية لتجارة 
السيراميك

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

الشركة الدولية الخليجية 
لتجهيزات المنزل

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة تقنيــات اإلنارة المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة الكــروان الفضي للتجارة

الدكتور/ ســليمان بن ٣
علــي الحضيف

–––شركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةشــركة األندلس العقارية

–––شركة مساهمة مقفلة داخــل المملكةشــركة اإلنماء لإلستثمار

شركة مساهمة مقفلة داخــل المملكةشركة هامات

األســتاذ/ ماجد بن ٤
عائــض النفيعي

شركة مواســم للسياحة 
وخدمــات المعتمرين

شــركة عطالت سيرا شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة
ترافل جروب

شركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

شــركة مواسم التطوير 
لإلســتثمار والتطويــر العقاري

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة مواسم الرياضية

–––شركة ذات مسؤولية محدودةخــارج المملكةالهنــوف للســياحة والخدمات

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة تكامــل الدولية المحدودة 

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــيراتون مكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة مدد البركــة الفندقية 

شــركة "كريزما" الشــرق للتجارة 
المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

مجموعة مواســم لإلســتثمار 
الســياحي المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

الشــركة الســعودية لسياحة 
المؤتمــرات والحوافز

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة بيج للديكور

شــركة مواسم العصرية 
المحدودة

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

شــركة دارات العصريــة للتطوير 
العقاري

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

شــركة نقلــة لإلنتاج اإلعالمي 
المرئي المســموع

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكة

33



اإلسم اإلسم مم

 أســماء الشــركات التي يكون  أســماء الشــركات التي يكون 
 عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا  عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 
 فــي مجالــس إدارتها الحالية  فــي مجالــس إدارتها الحالية 

أو مــن مديريهاأو مــن مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

 أســماء الشركات التي  أســماء الشركات التي 
يكــون عضــو مجلس اإلدارة يكــون عضــو مجلس اإلدارة 
عضــوًا فــي مجالس إدارتها عضــوًا فــي مجالس إدارتها 

الســابقة أو من مديريهاالســابقة أو من مديريها
داخل/ خارج داخل/ خارج 

الكيــان القانونيالكيــان القانونيالمملكةالمملكة

األســتاذ/ مازن بن 5
أحمــد الجبير

شــركة الوطنيــة لتصنيع شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةديار الخزامى
وســبك المعادن 

)معدنية( 

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مدرجة 

 الشــركة الوطنيــة للتنمية 
الزراعية )نادك(

شــركة مساهمة داخــل المملكة الصقــر للتأمين شركة مساهمة مدرجة داخــل المملكة
مدرجة 

الشــركة الوطنيــة للرعاية مؤسسة حكوميةداخــل المملكةالمؤسســة العامــة للتقاعد
الطبيــة )رعاية( 

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مدرجة 

شــركة ماكسيس بيرهارد 
)ماليزيا(

شــركة البحر المتوسط شركة مساهمة مقفلةخــارج المملكة
الســعودية لإلستثمار 

)سعودي ميد(

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة محمد إبراهيم الســبيعي 
وأوالده لإلســتثمار

شــركة مساهمة خــارج المملكة كابيتــال بنك شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكة
مدرجة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة شــركة دراية المالية شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة مطارات الرياض
مقفلة 

شــركة مساهمة داخــل المملكةبوانشركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةصنــدوق الصناديق
مدرجة

شــركة مساهمة داخــل المملكةشــركة لفانا القابضةشركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة االسثمارات الرائدة
مقفلة

ســابك لإلســتثمار وتنمية 
المحتــوى المحلي

شــركة مساهمة داخــل المملكةنورثن ترســت السعوديةشركة مساهمة مقفلةداخــل المملكة
مقفلة

شركة كريم –داخــل المملكةشــركة المهباج الشــامية 
انكوربوريشن

مســاهمة مقفلة خــارج المملكة 

––––داخــل المملكةشــركة أبتك العربية الســعودية
شــركة العوجان للخدمات 

الصناعيــة والتوريدات
–––––

األســتاذ/ عبدالله بن ٦
عبدالرحمــن العياضي

––––––

األســتاذ/ إبراهيم بن ٧
عبدالعزيز الراشــد

–––شركة ذات مسؤولية محدودةداخــل المملكةشــركة سليب هاي
–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشركة مشــاريع الترفيه
–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة الرائدة للتمويل

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة مواكبة لإلســتثمار
محدودة

–––

شــركة غراس الخيرات والشــركات 
التابعــة لها

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

 –––

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة نبــر للتنمية العقارية
محدودة

–––

األســتاذ/ يزيد بن ٨
خالــد المهيزع

––––––

األســتاذ/ عبدالله بن ٩
ناصر الداود

شــركة ذاخر لإلستثمار شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةمشــاريع الترفيه الســعودية
والتطويــر العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة مثمرة لإلســتثمار شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة الرائدة للتمويل
العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة شــركة هناي للتجارةشركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة رؤى المدينــة القابضة
مقفلة 

MBC شــركة السوق المالية شركة مساهمة مقفلةخــارج المملكةمجموعة
الســعودية )تداول(

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة المسافر
–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة العال للتطوير

–––مجلس حكومي داخــل المملكةمجلــس التجــارة اإللكترونية
–––شركة مساهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة إدارة الفنادق
–––شركة مساهمة مقفلةخــارج المملكةكريم انكوربوريشــن 

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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ب. لجــان المجلس
1. اللجان 

شــكل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٨م لجانــه المنبثقــة التزامــًا منــه بالنظــام األساســي للمجموعــة ولوائــح الحوكمــة واإلدارة 
المثلــى وذلــك علــى النحــو التالي:

أ. اللجنــة التنفيذيــة
الجــدول )15(: رئيــس وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة وذلــك علــى النحول التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

 المهنــدس/ محمد ١
بــن صالح الخليل

- رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
ســيرا القابضة

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
اللجيــن القابضة

- عضــو مجلــس إدارة غرفة 
الريــاض وعــدد من اللجان 

فــي غرفــة الرياض ومجلس 
الغرف

- بكالوريــوس هندســة بمرتبة 
الشرف 

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــاالت اإلســتثمار 
والعقــارات والســفر والســياحة والبتروكيماويــات 

والقطــاع الصناعــي. وشــغل عــدة مناصــب كرئيــس 
لمجلــس اإلدارة أو عضــًوا فــي مجلــس إدارة العديــد 

مــن شــركات الســياحة والســفر، والبتروكيماويــات 
والعقارات.

األســتاذ/ مازن بن ٢
أحمــد الجبير 

- عضو منتدب - شــركة 
جوارس

- رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الوطنيــة للتنميــة الزراعية 

)نادك(
- رئيــس مجلــس إدارة صندوق 

الصناديــق )جدا(

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - 
شــركة أموال الخليج

- مستشــار لشــركة ماكنزي

- بكالوريــوس إقتصــاد مع 
مرتبة الشــرف من كلية 

هارفــرد، حيــث تلقى زمالة 
كل مــن جــون هارفارد وكلية 

هارفــارد للتميــز األكاديمي
- ماجســتير إدارة أعمال 

مع امتياز

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - شــركة أمــوال الخليج
- تقديم استشــارات لشــركة ماكنزي

- عضويــة مجالــس إدارة فــي شــركات متعددة من 
المنظمــات الحكوميــة البارزة، والشــركات الخاصة، 

والمشــاريع االجتماعية
- مســتثمر نشــط في المنشــآت الصغيرة 

والمتوســطة وشــركات النمــو فــي المملكة العربية 
الســعودية والواليــات المتحدة.

األســتاذ/ إبراهيم بن ٣
عبدالعزيز الراشــد

- مدير رئيســي - شــركة كوليرز 
العالمية

- مستشــار في عدد من 
الشركات

- بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن
- الزمالــة الثانويــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقات 
الشــخصية في شــركة "كوليرز إنترناشــونال" – 

العمليات الســعودية حيث كان أحد مؤسســيها
- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ١5 عاًما في 
العديــد مــن المجــاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" 

في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ" 
– الرياض

األســتاذ/ يزيد بن ٤
خالــد المهيزع

- مســاعد المديــر العــام ومدير 
األســواق العالمية العامة - 

شــركة حصانة اإلســتثمارية

- مدير األســواق العالمية 
العامة - شــركة حصانة 

اإلستثمارية

- ماجســتير إدارة مالية.
- بكالوريــوس إدارة ماليــة. 

- ممثــل المؤسســة العامــة للتأمينات االجتماعية
- شــغل منصب مدير عام مســاعد ورئيس قســم 

األســواق الدولية في شــركة حصانة اإلســتثمارية منذ 
عام ٢٠١٤. 

- عمل كمحلل إســتثمارات بقســم إدارة المحافظ 
في المؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية 

بالمملكة العربية الســعودية من عام ٢٠٠٧ إلى عام 
.٢٠١٤

األســتاذ/ عبدالله بن 5
ناصر الداود

- الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
مشــاريع الترفيه الســعودية 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
الرائــدة للتمويل

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية للشركات 

منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في 

دويتشــه بنك

- بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- ماجســتير إدارة أعمال 
بمرتبة الشــرف

- ماجســتير في العلوم 
السياســة والعالقــات الدولية

- خبــرة تزيــد عــن ١١ عاًمــا في الخدمــات المصرفية 
اإلســتثمارية، شــغل خاللها العديد من المناصب 

التنفيذية 
- نائب رئيس المصرفية اإلســتثمارية للشــركات 
- منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا في 

دويتشــه بنك
- عضو في مجلس إدارة شــركة الســوق المالية 

الســعودية )تداول( سابقًا
- عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة رؤى المدينة 

القابضة.
- عضــو فــي مجلــس إدارة العديد من الشــركات 

البــارزة مثل كريم.
- الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســيرا القابضة
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ب. لجنــة المكافآت والترشــيحات
الجــدول )16(: رئيــس واعضــاء لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلك علــى النحو التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

الدكتور/ ســليمان بن ١
علــي الحضيف

- نائــب رئيــس مجموعة 
اإلســتراتيجية وتميــز األعمال - 

مصرف اإلنماء

- المديــر التنفيــذي للموارد 
البشــرية والتطويــر - مصرف 

الراجحي
- الرئيــس التنفيذي لشــركة 

عالــم النخبة لالستشــارات 
اإلداريــة والتنظيمية

- بكالوريــوس إدارة
- ماجســتير عالقات دولية

- ماجســتير إدارة
- دكتــوراه إدارة أعمال

- أحد أبرز مسؤولي الموارد البشرية التنفيذيين في 
المملكة العربية السعودية، وليس أدل على ذلك من 
خبرته التي تمتد ألكثر من ٣٠ عاًما في مجال الحوكمة 

المؤسسية والتنفيذية التي تتضمن – من بين أمور أخرى 
– النماذج والعمليات التنافسية ألعمال الموارد البشرية، 

واالتصال المؤسسي، وإدارة وإعادة هندسة التغيير، 
والتعاون في تطوير األعمال، والتخطيط والتصميم 

اإلستراتيجي للموارد البشرية، والتطوير التنظيمي، 
والتدريب التنفيذي، والتقييم وتطوير الكفاءة، واختيار 

أبرز المواهب اإلدارية، واقتناء وتعاقب الموظفين، 
واستشارات المشاريع. وعالوًة على ذلك، فقد تولى 

عملية وضع العديد من مبادرات الموارد البشرية

األســتاذ/ ماجد بن ٢
عائــض النفيعي

- المدير العام لشــركة مواســم 
للســياحة وخدمــة المعتمرين

- نائب رئيس قســم 
اإليرادات- شــركة مكة 

لإلنشــاء والتعمير

- بكالوريوس محاســبة
- دبلــوم متقــدم في إدارة 

الفنادق

- يشــغل عضوية مجلس إدارة شــركة الهنوف للســفر
- شــغل منصــب مديــر أبــراج هيلتــون مكــة من عام ١٩٩٩ 

إلــى عام ٢٠٠٤. 
- عضويتــه فــي إدارة مجالــس عدد من الشــركات 
العاملــة فــي مجال الســياحة والخدمــات الفندقية.

األســتاذ/ إبراهيم بن ٣
عبدالعزيز الراشــد

- مدير رئيســي - شــركة كوليرز 
العالمية

- مستشــار في عدد 
من الشركات

- بكالوريوس محاســبة
- ماجســتير إدارة أعمال

- الزمالــة األوليــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن
- الزمالــة الثانويــة للهيئة 
الســعودية للمحاسبين 

SOCPA القانونييــن

- مديــر تنفيــذي فــي مجــال المهارات والعالقات 
الشــخصية من الدرجة األولى في شــركة "كوليرز 

إنترناشــونال" – العمليات الســعودية حيث كان أحد 
مؤسسيها.

- يتمتــع بخبــرة واســعة تمتــد ألكثــر مــن ١5 عاًما في 
العديــد مــن المجــاالت، حيث عمل "كمســؤول أول" 

في قســم التدقيق في شــركة "إرنســت اند يونغ" – 
الرياض

ت. لجنــة المراجعة
الجــدول )17(: رئيــس وأعضــاء لجنــة المراجعــة وذلك علــى النحو التالي:

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ عبدالله بن ١
عبدالرحمــن العياضي 

- مدير عام الشؤون القانونية 
في مؤسسة محمد بن سلمان 

الخيرية )مسك الخيرية(

- مستشــار قانوني في عدد 
من الشركات

- عضــًوا فــي الفريق 
التنفيــذي لواحدة من أشــهر 

الشــركات في المملكة 
)مجموعــة الفيصلية(

- نائــب الرئيــس التنفيذي 
المكلف لدى مؤسســة 
الملــك عبداللــه العالمية 

لألعمال اإلنســانية

- درجــة البكالوريــوس في 
القانون 

- ماجســتير في القانون 
التجــاري الدولي

- مستشــار قانوني في عدد من الشــركات
- خبــرة ألكثــر مــن ٢٠ عاًمــا فــي كاًل من المجاالت 

القانونيــة واإلداريــة في مؤسســات مرموقة.
- يعــد عضــوًا رئيســًيا فــي المفاوضــات في واحدة من 

أســرع الشــركات نموًا في منطقة الخليج )أكوا(.

األســتاذ/أحمد بن ٢
ســامر الزعيم

- نائــب رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة ســيرا القابضة.

- شــريك ورئيــس مجلــس المديرين- 
الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة 

واإلســتثمار العقاري.
- رئيس مجلس إدارة الشــركة 

الســعودية الحديثــة لصناعة 
المعــادن والكابالت والبالســتيك

- عضــو لجنــة بالغرفة 
التجاريــة الصناعيــة بالرياض 

ومجلس الغرف الســعودية

- بكالوريــوس إقتصاد
- بكالوريــوس إدارة أعمــال

- عضويــة مجالــس إدارة فــي عدد من الشــركات 
واللجــان المنبثقــة منهــا والشــركات التابعة بها.

- عضويــة اللجــان فــي الغرفــة التجاريــة الصناعية بالرياض 
ومجلس الغرف الســعودية.

الدكتــور/ صالح بن ٣
حمد الشــنيفي 

أســتاذ مشــارك - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك ســعود

أســتاذ مســاعد - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك 

سعود

دكتــوراه إدارة األعمال 
تخصــص محاســبة - جامعة 

فلوريــدا أتالنتك

عضويــة لجنــة المراجعــة في شــركات متعددة وعضوية 
مجلس اإلدارة بالهيئة الســعودية للمحاســبين 

القانونيين

األســتاذ/ عبدالله بن ٤
صايــل العنزي 

رئيــس إدارة المراجعــة الداخلية 
لمجموعــة االتصاالت الســعودية

مدير عام مراجعة الُشبه 
وأنظمة المعلومات – شركة 

االتصاالت السعودية

ماجســتير إدارة األعمال – 
جامعــة الملــك فهد للبترول 

والمعادن

تولــى عــدة مناصــب في مجالي المراجعة والمحاســبة 
فــي مجموعــة ســامبا الماليــة ومجموعة االتصاالت 

السعودية

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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2. مهــام اللجــان وحضــور االجتماعات
أ. اللجنــة التنفيذية

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد خمســة أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم )١٨( مــن هــذا التقريــر وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠٢٠م 
ســبعة اجتماعــات.

ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلي: 
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع أهــداف المجموعــة الماليــة واإلســتراتيجية وإقرارهــا.  •

التوصيــة بإقــرار الموازنــة الســنوية للمجموعــة.  •
•  الموافقــة علــى اإلســتثمار فــي المشــاريع أو عقــود إســتحواذ لشــركات تكــون المجموعــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة طرفــًا فيهــا والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا 

مبلــغ ١٠٠ مليــون ريال ســعودي.
•  اعتمــاد عقــود التأســيس واإلســتحواذ علــى الشــركات وشــراء األســهم والحصــص داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وبيــع األســهم والحصــص المملوكــة 

للمجموعــة داخــل الســعودية للمبالــغ التــي ال تتجــاوز 5٠٠ مليــون ريــال ســعودي.
•  اعتمــاد الدخــول فــي المشــاريع اإلســتثمارية والشــراكات الجديــدة أو المشــاريع التــي تســتهدف تنميــة وتطويــر النشــاطات الحاليــة للمجموعــة أو شــراء 

األصــول، بيــع أو شــراء العقــارات لصالــح المجموعــة حســب الصالحيــات الممنوحــة لهــم للمبالــغ التــي ال تتجــاوز 5٠٠ مليــون ريــال ســعودي.
اعتمــاد اإلســتثمار فــي الودائــع البنكيــة والصكــوك.   •

الجــدول )18(: أســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة.

الصفةالصفةاالسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )٧٧((

نســبة الحضورنســبة الحضور ٢٨٢٨//١٢١٢//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ١٠١٠//٠٩٠٩//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ٢١٢١//٠٧٠٧//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ١٢١٢//٠٧٠٧//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ٢٣٢٣//٠٦٠٦//٢٠٢٠٢٠٢٠مم٣٠٣٠//٠٤٠٤//٢٠٢٠٢٠٢٠مم٢٧٢٧//٠٢٠٢//٢٠٢٠٢٠٢٠م م 

١٠٠٪رئيــس اللجنة المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل ١

١٠٠٪عضــو اللجنة األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير ٢

١٠٠٪عضــو اللجنة األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٣

١٠٠٪عضــو اللجنة األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع ٤

عضــو اللجنة/ األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود5
١٠٠٪الرئيــس التنفيذي 
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ب لجنــة المكافآت والترشــيحات
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد ٣ أعضــاء، اثنيــن مــن األعضــاء مســتقلين وواحــد مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول 

رقــم )١٩( مــن هــذا التقريــر، وعقــدت اللجنــة ثالثــة اجتماعــات خــالل العــام ٢٠٢٠م وقــد أصــدرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عــدد مــن القــرارات عــن طريق 
تمريرهــا علــى األعضــاء. وتــؤدي اللجنــة دورهــا وصالحياتهــا مــن خــالل الئحتــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة، ومــن أبــرز مهــام عمــل اللجنــة مايلــي:

•  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة 
مخلــة بالشــرف واألمانة.

•  المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة المجلــس وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويتــه بمــا فــي 
ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

•  مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات بشــأن التغييــرات التــي يمكــن إجرائهــا وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي المجلــس 
واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة المجموعــة.

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين.  •
عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.  •

•  وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن مــع مراعــاة عنــد وضع تلك السياســات اســتخدام معايير ترتبط باألداء.

الجــدول )19(: أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة:

الصفةالصفةاالسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )٣٣((

نســبة الحضورنســبة الحضور ٠5٠5//٠٣٠٣//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ٠٢٠٢//٠٢٠٢//٢٠٢٠٢٠٢٠م م ١٢١٢//٠١٠١//٢٠٢٠٢٠٢٠م م 

١٠٠٪رئيــس اللجنةالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف ١

٦٦٪عضــو اللجنةاألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي ٢

١٠٠٪عضــو اللجنةاألســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد ٣
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ج لجنــة المراجعة
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد ٤ أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم ٢٠ مــن هــذا التقريــر، عضويــن مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين مــن 
خــارج المجلــس همــا الدكتور/صالــح الشــنيفي مختــص بالشــئون الماليــة والمحاســبية واألســتاذ/عبدالله العنــزي مختــص بالمراجعــة الداخليــة ومخاطــر تقنيــة 

المعلومــات، وقــد عقــدت اللجنــة خــالل العــام ٢٠٢٠م عــدد 5 اجتماعــات، وتــؤدي اللجنــة مهامهــا مــن خــالل صالحياتهــا المعتمــدة فــي الئحــة لجنــة المراجعــة 
المجــازة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمجموعــة المنعقــدة بتاريــخ ٢٨ مــارس ٢٠١٨م. ومــن أبــرز مهــام عمــل لجنــة المراجعــة مــا يلــي:

1. القوائــم الماليــة األولية والســنوية
دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي حولهــا والتوصية بشــأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشــفافيتها.  •

•  إبــداء الــرأي الفنــي فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التي تتيح للمســاهمين 
والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للمجموعــة وأدائهــا ونموذج عملها وإســتراتيجيتها.

دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة مــع اإلدارة التنفيذيــة ومراقب الحســابات.  •
البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام أو مراجع الحســابات الخارجي.  •

التحقــق مــن صحــة التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الواردة فــي التقارير المالية.  •
دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.  •

2. المراجعــة الداخلية
•  الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة، مــن أجــل التحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهــام 

المنوطــة بها.
دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا.  •

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والمالية.  •
تفعيــل آليــة سياســة اإلبــالغ للعامليــن بهــدف تقديــم مالحظاتهــم بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية.  •

اعتمــاد الئحــة عمــل المراجعــة والسياســات واإلجراءات.  •
اعتمــاد الخطــة الســنوية للمراجعــة الداخليــة المقترحــة مــن رئيــس المراجعــة الداخليــة.  •

التحقــق مــن اســتقالل إدارة المراجعــة الداخليــة، ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، بمــا يتناســب مــع المعاييــر ذات العالقــة.   •
مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.  •

3. المراجعــة الخارجية
مراجعــة خطــة عمــل مراجــع الحســابات وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة خارج نطــاق أعمال المراجعة، وإبــداء مرئياتها حيال ذلك.  •

التحقــق مــن مــدى اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، مع األخــذ في االعتبار القواعــد والمعايير ذات الصلة.  •
دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا ُاتخــذ بشــأنها.  •

4. مراجعــة االلتزام
مراجعــة العقــود والتعامــالت المقترحــة مــع األطــراف ذات العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.  •

التحقــق مــن االلتــزام باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة.  •
رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التي يتعيــن اتخاذها.  •

الجــدول )20( أســماء أعضــاء لجنــة المراجعــة ونســبة حضور اجتماعــات اللجنة:

الصفةالصفةاالسماالسممم

عــدد االجتماعات )عــدد االجتماعات )55((

نســبة الحضورنســبة الحضور ٢٩٢٩//١٠١٠//٢٠٢٠٢٠٢٠مم٠٧٠٧//١٠١٠//٢٠٢٠٢٠٢٠مم٢٤٢٤//٠٨٠٨//٢٠٢٠٢٠٢٠مم١٧١٧//٠٦٠٦//٢٠٢٠٢٠٢٠مم٠٢٠٢//٠٣٠٣//٢٠٢٠٢٠٢٠مم

١٠٠٪رئيــس اللجنةاألســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي١

١٠٠٪عضــو اللجنةاألســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم٢

١٠٠٪عضــو اللجنةد/صالــح بن حمد الشــنيفي٣

١٠٠٪عضــو اللجنةاألســتاذ/عبدالله بــن صايل العنزي٤

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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5. نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخليــة
1.5 الهيــكل التنظيمــي ونطــاق العمل

يلتزم مجلس إدارة مجموعة "سيرا" في أن تكون إدارة المراجعة الداخلية بالمجموعة إحدى اآلليات الهامة، لضبط وتحسين ومراقبة األداء على مستوى 
المجموعة ككل، وذلك من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة والرقابة بالمجموعة، حيث تعتبر إدارة المراجعة الداخلية "خط الدفاع الثالث" بالمجموعة، 

بمعنى أن دور إدارة المراجعة الداخلية ال يلغي مسؤوليات كبار التنفيذيين لوحدات األعمال اإلستراتيجية ولوحدات الخدمات المركزية المشتركة حيال واجباتهم 
الوظيفية؛ نظرا ألنهم يمثلون "الخطوط األولى للدفاع" في المجموعة بالنسبة للحد من المخاطر والتحقق من كفاءة وفاعلية الضوابط الرقابية المعتمدة من 

مجلس اإلدارة.

ينة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، كما أنها َتتبع إداريًا للرئيس التنفيذي  ترتبط إدارة المراجعة الداخلية وظيفيًا وترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة المعَّ
 ،)IIA(للمجموعة، وتلتزم إدارة المراجعة الداخلية باإلطار المهني الدولي لممارسة أعمال المراجعة الداخلية الذي أصدره المعهد الدولي للمراجعين الداخليين

والذي يشتمل على المعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، إضافة إلى المبادئ األساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، 
واإلرشادات التطبيقية والتكميلية وغيرها من العناصر.

تنتهج إدارة المراجعة الداخلية بمجموعة سيرا أسلوب مراجعة مبني على المخاطر، والذي يهدف إلى التركيز على المجاالت واألنشطة التي قد ُتشكل خطرًا 
أكبر على أداء المجموعة إن وجدت.

وبناء على ما تم ذكره سابقًا، فإن مهمة إدارة المراجعة الداخلية هي تعزيز وحماية القيمة التنظيمية، من خالل التأكيد والمشورة الموضوعية المستقلة، 
والمستندة على المخاطر ألصحاب المصلحة.

وفيما يلي ملخص أبرز أعمال وإنجازات إدارة المراجعة الداخلية خالل عام ٢٠٢٠م:

2.5 المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة الرقابــة الداخلية
قامت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على عدة مهام، والتي تعتبر من صميم اختصاصها وفقا للمعايير الدولية المهنية لمزاولة المراجعة الداخلية، تماشيا مع 

ميثاق المراجعة الداخلية المعتمد، حيث ساهمت بعضها في تعزيز الضوابط الرقابية، والحد من المخاطر، وتحقيق األهداف المرجوة منها، وهي كما يلي:

•  تنفيــذ خطــة المراجعــة التشــغيلية لعــام ٢٠٢٠م بنســبة إنجــاز ١٠٠٪، والتــي اشــتملت علــى مــا يقــارب ٢٢ عمليــة مراجعــة تأكيديــة رئيســية وأعمــال استشــارية 
تــم تنفيذهــا بنــاء علــى طلــب اإلدارة ولجنــة لمراجعــة، حيــث تــم خـــالل هـــذه المهــام مراجعــة العمليــات واألنشــطة التــي تــم تصنيفها سابقـــا وفقــًا لتقييم 

المخاطــر بالمجموعــة، للتحقــق مــن كفــاءة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة المفروضــة علــى تلــك العمليــات واألنشــطة والحــد مــن المخاطــر التــي تواجهها.
•  تنفيــذ متابعــة إجــراء عمليــات المتابعــة مــع رؤســاء الوحــدات اإلســتراتيجية ورؤســاء اإلدارات المركزيــة لجميــع النتائــج التــي وردت فــي تقاريــر المراجعــة الداخلية 

لســنة ٢٠٢٠م ومــا قبلها،بمــا يتفــق مــع توصيــات إدارة المراجعــة الداخليــة، لضمــان تنفيــذ تلــك اإلجــراءات التصحيحيــة المقترحــة فــي الوقــت المناســب.
•  تحديــث شــامل لتقييــم المخاطــر خــالل عــام ٢٠٢٠م لجميــع اإلدارات داخــل مجموعــة ســيرا وفقــًا لتحديــات )كوفيــد-١٩(، وتحديــث خطــة المراجعــة الداخلية 

التشــغيلية وخطــة المراجعــة الداخليــة اإلســتراتيجية لألعــوام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، وقــد تــم خــالل عمليــة التحديــث مناقشــة أصحــاب المصالــح الرئيســيين مثــل لجنــة 
المراجعــة ورؤســاء اإلدارات التشــغيلية واإلدارة العليــا وعكــس األمــور الهامــة بنــاء علــى تلــك المناقشــات فــي خطــة المراجعــة التشــغيلية. 

•  المشــاركة فــي أعمــال التحقيقــات ومتابعــة القضايــا المســتلمة بالمخالفــات بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة ودراســة نتائــج التحقيقــات وأســبابها بغــرض 
تعزيــز الضوابــط الرقابية. 

•  عمــل تقييــم داخلــي خــالل عــام ٢٠٢٠م لتقييــم جــودة المراجعــة الداخليــة؛ وذلــك لقيــاس مــدى التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باإلطــار المهني الدولي 
لممارســة أعمــال المراجعــة الداخليــة أثنــاء تنفيذهــا مهامهــا، وأظهــرت نتيجــة التقييــم المنهجــي التــزام إدارة المراجعــة الداخليــة باالطــار المهنــي الدولــي 

لممارســة أعمــال المراجعــة الداخلية.
•  اإلســتمرار فــي هيكلــة المــوارد البشــرية إلدارة المراجعــة الداخليــة وفقــا لإلطــار االسترشــادي لكفــاءات المراجعــة الداخليــة، والصــادر مــن معهــد المراجعين 

الداخلييــن، وذلــك عــن طريــق دعــم إدارة المراجعــة الداخليــة، وتعييــن عــدد مــن المراجعيــن الداخلييــن الجــدد ذوي الكفــاءة والخبــرة المهنيــة؛ لتغطيــة معظم 
األعمــال والمجــاالت الخاضعــة للمراجعــة بمــا فــي ذلــك التحــول الرقمــي للمجموعة.

 ،)Teammate( تعتمــد إدارة المراجعــة الداخليــة علــى برامــج التقنيــة اآلليــة الحديثــة الخاصــة بمجــال المراجعــة الداخليــة، عــن طريــق تطبيقهــا لبرنامــج الـــ  •
والــذي ســاعد إدارة المراجعــة الداخليــة علــى تغييــر توثيــق أعمــال المراجعــة مــن خالل محتــوى إلكتروني. 

•  قــام فريــق المراجعــة الداخليــة بحضــور مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المرئيــة والنــدوات المرئيــة المتخصصــة فــي مجــال المراجعــة الداخليــة خالل عام 
٢٠٢٠م، وذلــك لتحديــث واطــالع فريــق عمــل المراجعــة الداخليــة عــن التطــورات العلميــة والعمليــة فــي مجــال المراجعــة الداخلية.

•  تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــر ربــع ســنوى إلــى لجنــة المراجعــة والــذى يتضمــن نتائــج أداء وأنشــطة المراجعــة الداخليــة فــي المجموعــة وفقًا لمؤشــرات 
األداء المعتمــدة ويتــم مناقشــتها ضمــن اجتماعــات لجنــة المراجعــة مــع رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة بالمجموعــة.

3.5 القوائــم والتقاريــر الماليــة األولية والســنوية
•  تولــي إدارة المراجعــة الداخليــة اهتمامــا بالقوائــم والتقاريــر الماليــة األوليــة والســنوية لمجموعــة ســيرا، ولذلــك فقــد حرصــت علــى تخصيــص عدد ســاعات 

كاف مــن ضمــن خطتهــا التشــغيلية لذلــك األمــر، وبخصــوص هــذا الشــأن، قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بدراســة القوائــم الماليــة األولية والســنوية 
للمجموعــة قبــل عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتها وشــفافيتها.

•  مراجعــة أبــرز المخاطــر الهامــة بالقوائــم الماليــة والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثــال ) التقديــرات المحاســبية الهامــة – التغيــرات فــي السياســات المحاســبية 
وتحديــد األثــر المالــي علــى القوائــم الماليــة – االلتــزام بمعاييــر اإلفصــاح وفقــًا إلرشــادات معاييــر التقارير الدولية(.

مراجعــة األمــور الرئيســية ونتائــج تقريــر مراقــب الحســابات بشــكل دوري بمــا يتناســب مــع نطــاق عمله.  •
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4.5 أعمــال الحوكمة
قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بتنفيــذ بعــض المهــام المتعلقــة بنظــام الحوكمــة، والتــي بدورهــا أدت إلــى التحقق من كفــاءة وفاعلية الرقابة الداخلية وااللتزام 

بها. وذلك وفقًا لمعيار ٢١١٠ الذي يوضح بصورة خاصة مســؤولية المراجعة الداخلية في تقديم توصيات مناســبة لتحســين عمليات الحوكمة حيث قامت 
المراجعــة الداخليــة بمراجعة ما يلي:

قــرارات ومحاضــر مجلــس اإلدارة للتحقــق مــن إجــراءات وعمليــات اتخــاذ قــرارات راســخة وإســتراتيجية ومتناســقة.  •
إجــراءات فاعليــة إدارة األداء وتقييــم أداء وحــدات األعمــال اإلســتراتيجية لتحديــد مــا إذا كانــت مصممــة بشــكل مناســب.  •

تبليــغ المعلومــات المتعلقــة بالمخاطــر والرقابــة الداخليــة إلــى الجهــات المناســبة بالمجموعــة وبشــكل دوري.  •
تــم تفعيــل برنامــج نزيــه خــالل عــام ٢٠٢٠م لإلبــالغ عــن المخالفــات التــي قــد تنتج عنها اشــتباه في مخالفات مالية وغير ماليــة تتعلق بالمجموعة.  •

6. رأي لجنــة المراجعــة
اطلعــت اللجنــة خــالل اجتماعاتهــا علــى التقاريــر الدوريــة للمراجعــة الداخليــة، كمــا اجتمعــت مــع المراجــع الخارجــي، واطلعــت علــى التقاريــر الصــادرة من قبله. 

وتابعــت اللجنــة بشــكل دوري جهــود اإلدارة التنفيذيــة لضمــان معالجــة المالحظــات التــي تــم اكتشــافها ووضــع الضوابــط الكفيلــة التــي تحــد مــن تأثيرهــا على 
نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا يؤثــر علــى ســالمة وعدالــة القوائــم الماليــة علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة ال يمكــن أن يقــدم تأكيــدات مطلقــة بــل يقدم تأكيدات 

معقولــة عــن مــدى ســالمة وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، كمــا ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات وقــرارات لجنــة المراجعــة مع مجلس اإلدارة.

7. المراجعــة الخارجية
عينــت الجمعيــة العامــة العاديــة للمجموعــة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ٢٠ أبريــل ٢٠٢٠م بالموافقــة على تعيين مراجعي الحســابات شــركة الدكتور محمد العمري 

وشــركاه من بين المرشــحين كمراجع حســابات للســنة المالية المنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م بأتعاب قدرها ٩5٠ ألف ريال ســعودي.

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبــرى مكاتــب المراجعــة خــالل العــام المالــي ٢٠٢٠م وقــد تم عرضها على لجنة المراجعة وبعد مناقشــتها اســتقر رأي اللجنة على قائمة 
الترشــيحات التي تم اســتعراضها على مجلس اإلدارة ومن ثم الجمعية العامة وتعيين مراجع حســابات للســنة المالية ٢٠٢٠م.

3. مكافــآت وبــدالت لجــان المجلس
الجــدول )21(: مكافــآت وبــدالت لجــان المجلــس خالل العام 2020م:

االسماالسممم
المكافــآت الثابتة المكافــآت الثابتة 

المجموعالمجموعبدل حضور جلســاتبدل حضور جلســات)عدا بدل حضور الجلســات()عدا بدل حضور الجلســات(

أعضــاء اللجنــة التنفيذية
5٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٧٠,٠٠٠المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل١
5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠٧٨,٠٠٠األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير٢
5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠٧٨,٠٠٠األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٣
5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠٧٨,٠٠٠األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع٤
5٠,٠٠٠٢٨,٠٠٠٧٨,٠٠٠األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود5

250,000132,000382,000المجموع
أعضــاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

5٠,٠٠٠١٢,٠٠٠٦٢,٠٠٠الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف١
5٠,٠٠٠٨,٠٠٠5٨,٠٠٠األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي٢
5٠,٠٠٠١٢,٠٠٠٦٢,٠٠٠األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٣

150,00032,000182,000المجموع
أعضــاء لجنة المراجعة

١٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي١
١٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم٢
٢٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠الدكتــور/ صالــح بن حمد الشــنيفي٣
٢٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠األســتاذ/ عبداللــه بــن صايل العنزي٤

600,00080,000680,000المجموع
1,000,000244,0001,244,000اإلجمالي

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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ج. اإلدارة التنفيذيــة 
1. وظائــف ومؤهــالت وخبــرات كبــار التنفيذيين 

الجــدول)22( وظائــف ومؤهــالت وخبرات كبــار التنفيذيين: 

الخبراتالخبراتالمؤهالتالمؤهالتالوظائف الســابقةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةالوظائــف الحاليةاالسماالسممم

األســتاذ/ عبدالله ١
بــن ناصر الداود

- الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
مشــاريع الترفيه الســعودية 

- رئيس مجلس إدارة شــركة 
الرائــدة للتمويل

- نائــب رئيــس المصرفية 
اإلســتثمارية لشــركات منطقة 

الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 
في دويتشــه بنك

- بكالوريــوس إدارة أعمــال 
بمرتبة الشــرف األولى

- ماجســتير إدارة أعمــال بمرتبــة 
الشرف

- ماجســتير في العلوم 
السياســية والعالقــات الدولية

- خبــرة تزيــد عــن ١١ عاًما في 
الخدمــات المصرفية اإلســتثمارية، 

شــغل خاللهــا العديــد من المناصب 
التنفيذية 

- نائــب رئيــس المصرفية اإلســتثمارية 
للشــركات - منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيا في دويتشــه بنك
- عضو في مجلس إدارة شــركة 

الســوق المالية الســعودية )تداول( 
سابقًا

- عضو في مجلس إدارة شــركة رؤى 
المدينــة القابضة 

- عضــو فــي مجلــس إدارة العديــد من 
الشــركات البارزة مثل كريم.

- الرئيــس التنفيــذي لمجموعة ســيرا 
القابضة

األستاذ/ يوسف ٢
موسى يوسف

- نائــب الرئيــس التنفيــذي - اإلدارة 
المالية

- مديــر مراجعــة مكتب الراشــد 
محاســبون قانونيون

- مشــرف مراجعة داخلية شــركة 
فرايــزون لالتصاالت بوالية 

فرجينيــا/ الواليــات المتحدة 
األمريكية

- زمالــة المحاســبة األمريكية 
CPA

- عضويــة جمعية المحاســبين 
بواليــة فرجينيــا – الواليات 

المتحــدة األمريكية

- مديــر مراجعــة مكتب الراشــد 
محاســبون قانونيــون – الريــاض ١٩٩5 

٢٠٠٠ –
- نائــب المراقــب المالــي – مجموعة 

ماريــوت – واليــة فرجينيــا/ الوالية 
المتحــدة ٢٠٠٠ – ٢٠٠٣

األستاذ/ ٣
عبدالرحمــن بن 

عبدالعزيز آل علي

 -نائــب الرئيــس التنفيــذي- قطاع 
إدارة الســفر )إيالء( ورئيس قســم 

تقنيــة المعلومات 
- عضو مجلس إدارة شــركة 

المسافر
- عضو مجلس إدارة شــركات 

أخرى

 مستشــار تقنــي فــي مجموعة 
عذيب

- مؤســس شــركة عذيب 
لالتصاالت

- عضو مجلس إدارة في شــركة 
انترجراف الســعودية

 بكالوريوس علوم حاســب 
الجامعــة األمريكية – واشــنطن 

دي سي
- دبلــوم إدارة ماليــة معهد 

IRR لندن
- دبلــوم نظــم معلومات من 

جامعة الملك ســعود

 خبــرة تزيــد عــن ٢٨ عــام في مجال 
تقنيــة المعلومــات والتحــول التقني 

واالتصــاالت وخبــرة في اإلســتثمار في 
مجــال تقنيــة المعلومات

األستاذ/ طارق ٤
خاطري 

نائــب الرئيــس التنفيذي- مركز 
التميز 

دبلــوم فــي إدارة الفنادق نائــب الرئيــس - مركــز التميز 
وتكنولوجيــا تقديــم الطعام 

- كليــة Rizvi إلدارة الفنــادق 
وتكنولوجيــا المطاعم 

-مومباي

أكثــر مــن ٢٠ عامــًا خبــرة في صناعة 
الســفر، حيــث يبنــي خبرته في قيادة 

تجربــة العمــالء وتطوير األعمال 
ومبادرات الســوق الجديدة لدفع 

النجــاح التجاري.
حيث شــغل أدوار محورية في شــركات 

الســفر متعددة الجنســيات مثل: 
Cleartrip and Kuoni كجــزء مــن 

الفريــق المؤســس كليرتريب، قاد 
كذلك توســعة المنصة في الشــرق 
األوســط وإنشــاء وظائف مختلفة 

للمورديــن والموزعين. 
األستاذ/ مزمل 5

حسين
- نائــب الرئيــس التنفيــذي - 

خدمات ســفر وســياحة األفراد
- ماجســتير إدارة أعمال بدرجة - مدير أول - شــركة "أكسنتشــر"

امتيــاز - المعهد الفرنســي 
للدراســات العليا في إدارة 

األعمال "إنســيد"
- بكالوريــوس فــي اإلقتصاد 

مــن جامعــة كاليفورنيا، إرفاين.

- مستشــار دولــي معتمــد في مجال 
الســفر عبر المنصــات اإللكترونية
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2. المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن
بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك "الرئيــس التنفيــذي ونائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة" ٣٠.٤ مليــون ريــال ســعودي لعــام 

٢٠٢٠م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــآت دوريــة وســنوية وبــدالت ســفر وإقامــة وذلــك حتــى تاريــخ ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م وذلــك علــى النحــو التالي:

الجــدول )23(: مكافــآت كبــار التنفيذيين:

المكافــآت المتغيرةالمكافــآت المتغيرةالمكافــآت الثابتــة مــن يناير - ديســمبر المكافــآت الثابتــة مــن يناير - ديســمبر ٢٠٢٠٢٠٢٠م م 

مكافــأة نهاية مكافــأة نهاية 
الخدمةالخدمة

مجمــوع مكافأة مجمــوع مكافأة 
التنفيذييــن عن التنفيذييــن عن 

المجلس إن المجلس إن 
المجمــوع الكلي المجمــوع الكلي وجدتوجدت المجموعالمجموعمزايــا عينية مزايــا عينية بدالت بدالت رواتب رواتب 

مكافآتمكافآت
أرباح أرباح دورية دورية 

خطــط تحفيزية خطــط تحفيزية 
قصيرة األجل قصيرة األجل 

خطــط تحفيزية خطــط تحفيزية 
طويلة األجلطويلة األجل

األسهم األسهم 
الممنوحــة )يتم الممنوحــة )يتم 
المجموع المجموع إدخــال القيمة( إدخــال القيمة( 

٤,٣٧٩,٠٠٨١,٧٢5,١٨_٦,١٠٤,٨٠٧٨٠٠,٠٠٠_٧٩٩,5٤,٠٩٨,٩٣٣٢٣,٣٩٨,٩٣٣_٠٠,٠٠٠5٨٣,٢٤٠٤٠٨,٠٠٠٣٠,٤٩٤,٩٨٠

3. ملكيــة كبــار التنفيذييــن
ملكيــة كبــار التنفيذييــن والنســبة إلــى إجمالــي األســهم فــي المجموعــة فــي نهايــة ٢٠٢٠م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام ٢٠٢٠م:

الجــدول )24(: ملكيــة كبــار التنفيذيين: 

أســماء كبــار التنفيذيينأســماء كبــار التنفيذيينمم

األســهم المملوكةاألســهم المملوكة

عدد األســهم في عدد األســهم في 
بدايــة عام بدايــة عام ٢٠٢٠٢٠٢٠

النســبة إلى النســبة إلى 
إجمالي األســهمإجمالي األســهم

عدد األســهم في عدد األســهم في 
نهايــة عام نهايــة عام ٢٠٢٠٢٠٢٠

النســبة إلى النســبة إلى 
إجمالي األســهمإجمالي األســهم

٠.٠٠٠٧٪٠.٠٠٠٧٢٣٣٢٪٢٣٣٢األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود١
_ال يوجد_ال يوجداألســتاذ/ يوســف موسى يوسف ٢
_ال يوجد١٨٩٢5٠.٠٠٦٣األســتاذ/ عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز آل علي٣
_ال يوجد_ال يوجداألســتاذ/ طارق خاطري٤
_ال يوجد_ال يوجداألســتاذ/ مزمل حسين5

إفصــاح: حســب اإلقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليــس هنــاك أي أســهم مملوكــة ألٍي مــن زوجــات أو أوالد أٍي مــن كبــار التنفيذييــن خــالل عام 2020م.

2. التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمــة
تلتــزم إدارة مجموعــة ســيرا القابضــة بتطبيــق جميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ ١٤ ينايــر 

٢٠٢١م بإســتثناء المــواد االسترشــادية وفقــًا لمــا ســيرد أدنــاه:
الجــدول )25(: التزامــات المجموعــة بلوائــح الحوكمة:

أســباب عدم التطبيقأســباب عدم التطبيقنــص المادة/ الفقرةنــص المادة/ الفقرةالحالةالحالةرقــم المادة/ الفقرةرقــم المادة/ الفقرةمم

الســبعون/ الحادية ١
والســبعون/ الثانية 

والسبعون

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

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة 
عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجنة المراجعة

تطبــق المجموعــة حاليــا المهــام واالختصاصــات المتعلقــة بهذه اللجنة - تشكيل لجنة حوكمة الشركاتاسترشاديهالخامســة والتسعون٢
عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عبــر تنفيذها للمهام 

المنوطــة بهــا وتحقيقهــا ألهدافها.

3. حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامــة
أ. حقــوق المســاهمين 

تحــرص المجموعــة علــى ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، وعلــى نصيــب مــن 
موجــودات المجموعــة فــي حــال تصفيتهــا، وحضــور جمعيــات المســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا والتصــرف فــي األســهم 

ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضــاء المجلــس واالستفســار وطلــب معلومــات بمــا ال يضــر وال يتعــارض مــع نظــام الســوق 
الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وبمــا يتماشــى مــع نصــوص الئحــة الحوكمــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس.

ب. حصــول المســاهمين علــى المعلومــات
تتيــح المجموعــة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمين وفقــًا لسياســات اإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيانــات الماليــة وتقاريــر األداء 

وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة مــن الجهــات ذات االختصــاص دون تمييــز بيــن المســاهمين، بحيــث تمكنهــم مــن 
ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه وبحيــث تكــون هــذه المعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحددة فــي موقع هيئة 

الســوق الماليــة ) تــداول (، وموقــع المجموعــة اإللكترونــي والصحــف اليوميــة والمواقــع اإللكترونيــة الهامــة.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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ج. سياســة توزيــع األرباح 
تعتمــد سياســة المجموعــة فــي توزيــع األربــاح الســنوية الصافيــة علــى مــا ورد بالنظــام األساســي للمجموعــة )م/٣٨( بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 

والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتي:

١.  يجنــب ١٠٪ مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور ٣٠٪ مــن 
رأس المــال المدفــوع.

٢.  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة ال تتجــاوز )5٠٪( لتكويــن احتياطــي اتفاقــي لغــرض أو 
أغــراض معينة.

يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بعــد اســتيفاء المتطلبــات التاليــة:  .٣

أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد ســنويًا.  •
أن تكــون الشــركة ذات ربحيــة جيــدة ومنتظمــة.  •

أن يتوفــر لهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة بمســتوى أرباحهــا.  •
•  أن تتوفــر أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األرباح 

بعــد تاريــخ هــذه القوائــم المالية.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــالل ١5 يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هــذه األربــاح 
المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامة.

يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقتطــع نســبة )١٠٪( مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لموظفــي الشــركة أو الســتخدامها لمنــح موظفــي   .٤
الشــركة أســهم كمكافــأة لهم. 

•  تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي الزمــان والمــكان الــذي يحددهمــا مجلــس اإلدارة وفقــًا للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة أو أي 
ســلطة مختصة.

•  قامــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــالل اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ ١٤ ابريــل ٢٠١٩م بالموافقــة علــى تخصيــص ٦,٤٩٠,٠٠٠ ســهم لتأســيس برنامــج أســهم 
موظفــي المجموعــة )خطــة الحوافــز طويلــة األجل(.

الجــدول )26(: تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا من قبــل المجموعة:

عــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بهاعــدد أســهم الخزينــة المحتفظ بها
تفاصيل اســتخدامهاتفاصيل اســتخدامهاتاريــخ االحتفاظ بهاتاريــخ االحتفاظ بهاقيمتهاقيمتهامن قبــل المجموعةمن قبــل المجموعة

برنامج أســهم موظفــي المجموعة١٤ إبريــل ٢٠١٩م٦٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال ســعودي*٦,٤٩٠,٠٠٠
)خطــة الحوافــز طويلة األجل(

*القيمــة اإلســمية للســهم.

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

أســباب الطلبأســباب الطلبتاريــخ الطلبتاريــخ الطلبعدد طلبات المجموعة لســجل المســاهمينعدد طلبات المجموعة لســجل المســاهمين

إجراءات الشركة١٢٠٢٠/٠١/١٩
الجمعيــة العامة٢٢٠٢٠/٠٤/٢٠
تحديث ســجل المســاهمين٣٢٠٢٠/٠٧/١٤
الجمعيــة العامة٤٢٠٢٠/٠٧/١٦
تحديث ســجل المســاهمين5٢٠٢٠/١٠/٠٨
تحديث ســجل المســاهمين٦٢٠٢٠/١٢/٠٢
تحديث ســجل المســاهمين٧٢٠٢٠/١٢/٣١

هـ. اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال أداء المجموعــة
اتخــذت المجموعــة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وباألخــص غيــر التنفيذييــن- بمقترحــات المســاهمين وذلــك علــى النحــو التالــي:

١  خصصــت المجموعــة إدارة مختصــة باســتقبال مقترحــات المســاهمين وهــي إدارة عالقــات المســتثمرين وبعــد ذلــك يتــم تزويــد تلــك المقترحــات إلــى مجلــس 
.)investors@seera.sa( اإلدارة مــن خــالل اجتماعــات مجلــس اإلدارة ليتــم اتخــاذ القــرار المناســب وذلــك مــن خــالل البريــد اإللكترونــي

٢  دأبــت المجموعــة منــذ ســنوات علــى تزويــد المســاهمين عنــد انعقــاد الجمعيــة العموميــة ببطاقــة )آراء ومقترحــات( بحيــث يتمكــن المســاهم مــن تدويــن 
مالحظاتــه علــى المجموعــة وأدائهــا والمقترحــات التــي يرتــأى األخــذ بهــا.

كمــا أن المجموعــة أتاحــت لمســاهميها مناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أداء المجموعــة خــالل انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.  ٣
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و. الجمعيــة العموميــة 
تمــت دعــوة مســاهمي المجموعــة لعقــد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ ٢٠ أبريــل ٢٠٢٠م و ١٦ يوليــو ٢٠٢٠م واكتمــل النصــاب وكان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وفقــًا للجــدول التالي:

الجــدول )28(: بيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة للجمعيــة العمومية.

االسماالسممم
ســجل حضــور الجمعية العامة ســجل حضــور الجمعية العامة 

المنعقــدة فــي المنعقــدة فــي ٢٠٢٠ إبريل  إبريل ٢٠٢٠٢٠٢٠م م 
ســجل حضــور الجمعية العامة ســجل حضــور الجمعية العامة 

المنعقــدة فــي المنعقــدة فــي ١٦١٦ يوليو  يوليو ٢٠٢٠٢٠٢٠مم

المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل١

األســتاذ/ أحمد بن ســامر حمدي الزعيم ٢

الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف٣

األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي٤

األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير5

األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي٦

األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد٧

األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع٨

األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود ٩

 لــم يحضر  حضــر 

ز. السياســات واإلجــراءات المتعلقــة باإلفصاح 
وضــع مجلــس اإلدارة سياســات وإجــراءات مكتوبــة تتعلــق باإلفصــاح والشــفافية التــي تكفــل تحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي 

الوقــت المناســب بغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات اإلســتثمارية بنــاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى 
بعــض المســتثمرين دون البعــض اآلخــر.

وتلتــزم المجموعــة بالسياســات واإلجــراءات التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة بنــاء علــى األنظمــة ذات العالقــة ومــا يــرد مــن تعليمــات مــن هيئــة الســوق الماليــة 
والجهــات ذات االختصــاص بهــدف تعزيــز مســتوى الشــفافية واإلفصــاح.

4. مصالــح أعضــاء مجلس اإلدارة
الجــدول )29(: قائمــة بمصالــح بعــض أعضــاء مجلس اإلدارة:

مدة العقدمدة العقدشروط العقدشروط العقدقيمــة العقدقيمــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العالقةطبيعــة العالقةالبيانالبيانمم

الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة ١
واإلســتثمار العقــاري المحدودة

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/أحمد 
ســامر الزعيم نســبة ملكية ٣٦,٦٦٪

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

٢٠٠ ألــف ريال 
شهريٍا

ال يوجد شــروط 
خاصة

عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/أحمد شــركة كابالت الرياض٢
ســامر الزعيم نســبة ملكية ١١.٩٪

تقديم خدمات ســفر 
وسياحة

5٠ ألــف ريال 
شهريًا

اليوجد شروط 
خاصة

 عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا

 الشــركة الوطنيــة للخدمات ٣
الزراعية )نادك(

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/مازن بن 
أحمــد الجبيــر نســبة ملكية ٠.٠٠١ ٪

حســب الطلب تقديم خدمات الســفر
ووفــق القيمة 

السوقية

اليوجد شروط 
خاصة

 عقد سنوي 
يجــدد تلقائيًا

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض٤
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

اســتئجار مساحة 
لتقديــم خدمات تأجير 

الســيارات ومزاولة هذا 
النشاط

اليوجد شروط 5٢٠٠٠٠ ريال
خاصة

ثالث سنوات

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض 5
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

اســتئجار موقــع لتقديم 
خدمات تأجير ســيارات 

اليوجد شروط 5١٨٢٦٢٠ ريال 
خاصة

ســنة قابلة 
للتجديد

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض ٦
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

عقــد إيجار لمزاولة 
نشــاط مكتب وكاالت 

ســفر وسياحة 

اليوجد شروط ٤٩٦٢٦٣ ريال 
خاصة

سنة

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض ٧
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

عقد إيجار لممارســة 
نشــاط خدمات سفر 

وسياحة 

اليوجد شروط ٢٨٩٠٠٠٠ ريال 
خاصة

ثالث سنوات 

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض ٨
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

اليوجد شروط 5٤٦٩٧٧.٨١ ريال تأجير ســيارات فاخرة 
خاصة

خمس سنوات 
قابلــة للتجديد 

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن بن شــركة مطارات الرياض ٩
أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عالقة

اســتئجار موقع 
الســتالم شحنات 

وتسليمها

اليوجد شروط ١5٠١٠5٠ ريال 
خاصة

٢5 سنة 

األســتاذ/ مــازن بن أحمــد الجبير عضو شركة سابك ١٠
مجلس إدارة في شــركة ســابك لإلســتثمار 
وتنميــة المحتــوى المحلــي والتــي تعد من 

الشــركات التابعة لشــركة سابك 

حســب الطلب خدمات تأجير ســيارات 
ووفــق القيمة 

السوقية 

ال يوجد شــروط 
خاصة

خمس سنوات 

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي شــركة مشــاريع الترفيه السعودية ١١
األســتاذ/ عبداللــه الــداود - طــرف ذو عالقة 

وعضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/ إبراهيم 
الراشــد - طرف ذو عالقة

اليوجد شروط ٢ مليــون ريال خدمات ســياحة وسفر
خاصة

سنة 

5. إقــرارات مجلس اإلدارة 
يؤكــد المجلــس ويقــر أنه:

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا إلطــار معاييــر المحاســبة للتقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.  .١
أن ســجالت المحاســبية ُأعــدت بالشــكل الصحيــح.  .٢

أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعــّد علــى أســس ســليمة وُنّفــذ بفاعليــة.  .٣
أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة المجموعــة علــى إســتمرارية نشــاطها.  .٤

5.  تعمــل المجموعــة دائمــًا علــى اســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلك السياســات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشــفافية.
لــم تتســلم المجموعــة مــن المراجــع الخارجــي طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.  .٦

٧.  لــم تتســلم المجموعــة مــن مســاهمين يملكــون 5٪ مــن رأس المــال أو أكثــر طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.
لــم يطلــب مســاهمون يملكــون )5٪( أو أكثــر مــن أســهم المجموعــة إضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.  .٨

ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى المجموعــة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.  .٩
١٠.  لــم يتــم عقــد القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا ٣ ســنوات ولــم يتــم بيــع عقــارات أو رهنهــا ولــم يتــم إبــراء مدينــي المجموعــة مــن أي التزامــات لهــم تجاه 

المجموعــة خــالل عــام ٢٠٢٠م، فيمــا عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقرير.
لــم تضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقه فــي التصويت.  .١١

١٢.  ليســت المجموعــة طرفــًا فــي أي عقــد يكــون فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمديــر 
المالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم خــالل العــام المالــي ٢٠٢٠م إال مــا ذكــر فــي هــذا التقريــر.

ال يوجــد ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي المجموعــة عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــالل العــام المالــي ٢٠٢٠م.  .١٣
تقريــر مراقــب الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي ٢٠٢٠م لــم يتضمــن أي تحفظــات أو مالحظــات جوهريــة.  .١٤

ال توجــد توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال مراقــب الحســابات قبــل انتهــاء ثــالث ســنوات ماليــة متتاليــة.  .١5
١٦.  ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم أوالدهــم القصــر فــي أســهم أو 

أدوات ديــن المجموعــة أو الشــركات التابعــة، إال ماتــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا التقريــر.
١٧.  ال توجــد أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو قابلــة لالســترداد أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو قدمتهــا 

المجموعــة أو شــركاتها التابعــة خــالل العــام ٢٠٢٠م عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقريــر.
ال يوجــد أي اســتيراد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب المجموعــة ألي أدوات ديــن قابلــُة لالســتيراد.  .١٨

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء المجلــس أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت.  .١٩
ال يوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركات التابعــة للمجموعــة.  .٢٠

٢١.  ليــس هنــاك أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق االكتتــاب أو حقــوق متشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا المجموعــة.

لــم تقــدم المجموعــة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم مــع الغير.  .٢٢
٢٣.  عــدم ملكيــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة حصــة فــي رأس مــال الشــركات التابعــة، ولــم تقــم المجموعــة بإبــرام أي أعمــال أو عقــود فيهــا 

مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص ذي عالقــة بهــم أو بموظفــي المجموعــة عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا 
التقريــر. ليــس لــدى المجموعــة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت )ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو منســوبيها( 

وأن كل أســهم المجموعــة عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.
٢٤.  تخضــع المجموعــة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا 

وتحملــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة )إن وجــدت( فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربط.
٢5.  لم يقم المراجع الخارجي للمجموعة خالل العام المالي ٢٠٢٠م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للمجموعة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص.
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6. قضايا الشــركة
يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢٠م مــن أو ضــد المجموعــة تتجــاوز قيمتهــا 5٪ مــن صافــي أصــول المجموعــة.  .١

٢.  يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــالل الســنة الماليــة ٢٠٢٠م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة 
أو ضــد أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن فــي المجموعــة.

الجــدول )30(: بيــان العقوبــات المفروضــة علــى المجموعــة خالل عام 2020م:

الجهــة الموقعــة للمخالفةالجهــة الموقعــة للمخالفةأســباب المخالفةأســباب المخالفةالعقوبةالعقوبةمم
 ســبل عالجها وتفادي  ســبل عالجها وتفادي 

األثر المالياألثر الماليوقوعهــا في المســتقبلوقوعهــا في المســتقبل

ممارســة نشــاط دون الحصول مالية١
علــى ترخيص

تــم الحصــول علــى ترخيــص وتفعيل إجــراءات تصحيحية هيئــة النقل العام
للتحقــق مــن عدم التكرار مســتقباًل

منخفض

وزارة الشــؤون البلدية والقروية - عــدم تجديــد رخصة المحلمالية٢
أمانــة المدينة المنورة

تــم تجديــد الرخصــة وتفعيــل إجراءات تصحيحيــة للتحقق 
مــن عدم التكرار مســتقباًل

منخفض

ترك الســيارات أو آالت معطلة مالية٣
فــي األماكن العامة 

تفعيــل إجــراءات تصحيحيــة للتحقــق مــن عدم التكرار أمانة جدة
مستقباًل 

منخفض

عــدم فتــح ملف منشــأة للفرع مالية٤
فــي مكتــب العمــل - توظيف 

في وظائف مســعودة 

تفعيــل إجــراءات تصحيحيــة للتحقــق مــن عدم التكرار وزارة العمل 
مستقباًل 

منخفض

7. معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعــام المالي 2020م
الجــدول )31(: معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2020م:

طبيعــة التعاملطبيعــة التعاملنــوع عالقتــه بالمجموعةنــوع عالقتــه بالمجموعةالطــرف ذو العالقةالطــرف ذو العالقةمم

قيمــة التعامــالت/ العقدقيمــة التعامــالت/ العقد

مدة العقدمدة العقد مدفوعاتمدفوعاتتحصيالتتحصيالتمشترياتمشترياتمبيعاتمبيعات
 تكاليــف اخرى/  تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات()ايرادات(

تقديــم خدمات شــركة زميلةشــركة فوباج عمرو للســياحة١
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

شــركة الوادي للشرق ٢
األوسط

تقديــم خدمات شــركة زميلة
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات شــركة زميلةشــركة )ســي اتش إم إي(٣
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

شــركة واجهة الريــاض لتنظيم ٤
المعــارض والمؤتمرات

تقديــم خدمات شــركة زميلة
سفر

عقد سنوي ٧١٢,٩٢٣٤5٨,٧١٧,5--٦١٨,٠٤٣
يجــدد تلقائي

مســاهم أقلية شــركة مواسم ماجــد النفيعي5
للســياحة وخدمــات المعتمرين

ال يوجــد عقد٣٢٤,٩٦٦----مســاهم أقلية

شــركة مجموعة كابالت ٦
الرياض

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي ---5٠٠٢,٧٧٨,٤
يجــدد تلقائي

الشــركة الدوليــة الخليجية ٧
للتجــارة واإلســتثمار العقاري

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي )٢٤,٤٧٦(-٢١,٠٠٠-١٩,١٤٦
يجــدد تلقائي

الشــركة الوطنيــة للتنمية ٨
الزراعية )نادك(

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي --٢,٩٤٤,١٠٩-١,٧٠٩,٤٢٧
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارةمشــاريع الترفيه الســعودية٩
سفر

عقد سنوي --٣,٩5٩,٠٧١-5٨١,١,٦٠٤
يجــدد تلقائي

الشــركة الســعودية للصناعات ١٠
األساســية )سابك(

تقديــم خدمات مســاهمة لعضــو مجلس اإلدارة
سفر

عقد سنوي )5٠٣,١٦٩(-٢,٠٩٧,٣٤٧-٢,٦٠٠,٦٦٤
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة أغلبية في مجموعة ســيراشركة توشــير المتحدة١١
سفر

عقد سنوي )٢٧,٩٣٠(----
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة أغلبية في مجموعة ســيرافوربس الشــرق األوسط١٢
سفر

عقد سنوي -----
يجــدد تلقائي

تقديــم خدمات مســاهمة أغلبية في مجموعة ســيراطيــران النيل١٣
سفر

عقد سنوي ١٠,٤55,5٣5٢٠٠,٠٠٠١,٦٧٢,٨٤٢١,٤٠٧,٢٠٧-
يجــدد تلقائي

عقد سنوي )٢٨١,٠٦5(----خدمــات النقلمســاهمة لعضــو مجلس إدارةشــركة مطارات الرياض١٤
يجــدد تلقائي

الشــركة السعودية بطل ١5
ديزاين

تقديــم خدمات مســاهمة أغلبية في مجموعة ســيرا
سفر

عقد سنوي )٤١,٨٠٧(-١٧٠,٠٠٠-١5٢,٦٦٠
يجــدد تلقائي

ال يوجــد عقد٨١,٣٦١----مســاهم أقليةمســاهم أقلية شــركة الصرح للســياحةمهيــدب علي المهيدب١٦
ال يوجــد عقد-----مســاهم أقليةمســاهم أقلية شــركة هناي للتجارةعبداللــه العجالني١٧

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمــة
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8. معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعــام المالي 2019م
الجــدول )32(: معامــالت وأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للعام المالي 2019م:

طبيعــة التعاملطبيعــة التعاملنوع عالقته بالشــركةنوع عالقته بالشــركةالطــرف ذو العالقةالطــرف ذو العالقةمم

قيمــة التعامــالت/ العقدقيمــة التعامــالت/ العقد

مدة العقدمدة العقد مدفوعاتمدفوعاتتحصيالتتحصيالتمشترياتمشترياتمبيعاتمبيعات
 تكاليــف اخرى/  تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات()ايرادات(

شــركة الشامل الدولية ١
القابضة

تقديــم خدمات شــركة زميلة
سفر

 عقد سنوي ٢5٤,٢٧٣----
يجــدد تلقائيًا

الشــركة الوطنيــة للتنمية ٢
الزراعية

عضــو مجلس اإلدارة/ 
مــازن الجبيــر عضو في 

مجلــس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

 عقد سنوي --٨,٨١٣,٩٤٦-٧,٢٤٢,٠٤٢
يجــدد تلقائيًا

عضــو مجلس اإلدارة ماجــد بن عائــض النفيعي٣
)حقــوق ملكية غير 

مسيطرة(*

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

 عقد سنوي ١٤,١٣٣,٩٤٠----
يجــدد تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار طيــران النيل٤
المساهمين

تقديــم خدمات 
ســفر - وكيل

 عقد سنوي )٤,٠٧٤,٨٤٢(٩٤٤١٢,٨٠٩,٩٩٠,5٢٩٤,٩١5,٣,١٤٣-
يجــدد تلقائيًا

شــركة بطل دايزين 5
السعودية

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

 عقد سنوي --٤٢٣,٠٠٠-٤٤٠,٨٠٠
يجــدد تلقائيًا

عضــو مجلس اإلدارة/ مجموعــة كابالت الرياض٦
أحمد ســامر الزعيم 
عضــو في مجلس 

إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

 عقد سنوي --٦٢,٤٠5-5٣,٩٣٨
يجــدد تلقائيًا

حقــوق ملكية غير مهيــدب علي مهيدب٧
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

 عقد سنوي )١١٩,٢5٠(----
يجــدد تلقائيًا

حقــوق ملكية غير عبــد الله العجالني٨
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

 عقد سنوي -5٠٠,٣٦٦,٤---
يجــدد تلقائيًا

تقديــم خدمات شــركة زميلةشــركة ســي إتش إم أي٩
سفر

 عقد سنوي ٦,٧5١----
يجــدد تلقائيًا

الشــركة الدوليــة الخليجية ١٠
للتجارة

عضــو مجلس اإلدارة/ 
أحمد ســامر الزعيم عضو 

فــي مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

 عقد سنوي --١٧٧,٠٠٠-١٩١,٣١٧
يجــدد تلقائيًا

تقديــم خدمات شــركة زميلةواجهة الرياض١١
سفر

 عقد سنوي -٠٠٠,٠٠٠,5---
يجــدد تلقائيًا

عضــو مجلس إدارة مشــاريع الترفيه الســعودية١٢
مشترك

تقديــم خدمات 
سفر

 عقد سنوي -)٣١٨,٦٤٨(--٢٠٨,٤,٤٧5
يجــدد تلقائيًا
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القسم ٣ 
 المسؤولية االجتماعية

وإدارة المخاطر
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1. صنــدوق التكافــل االجتماعي
تولــي مجموعــة ســيرا القابضــة رعايــة خاصــة لمنســوبيها وكادرهــا البشــري 

انطالقــًا مــن مســئوليتها االجتماعيــة نحوهــم بإنشــاء صنــدوق تكافــل 
اجتماعــي تقــدم مــن خاللــه حزمــة مــن المســاعدات اإلنســانية والدعــم المــادي 

عنــد زواج الموظــف أو وفاتــه أو تعرضــه إلــى ظــروف طارئــة، كمــا اهتــم 
الصنــدوق باألنشــطة الثقافيــة واالجتماعيــة والرياضيــة والعمــل علــى تنميتهــا 

ودعمهــا وذلــك بســعيها نحــو إنشــاء نــادي ثقافــي اجتماعــي للموظفيــن، 
 ويبلــغ رصيــد صنــدوق التكافــل االجتماعــي بنهايــة العــام ٢٠٢٠م مبلــغ 

٩٦ مليــون ريــال ســعودي.

2. التزامــات المجموعــة نحــو المجتمع
انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة والتزامها الوطنــي بخدمة وتلبية احتياجات 

المجتمــع، واصلــت جهودهــا فــي تبنــي وتنفيذ العديــد من برامج خدمة المجتمع 
خالل العام المالي ٢٠٢٠م التي تأتي مســجلة مع رســالة المجموعة وقيمها، 
من خالل لجنة خاصة بالمســؤولية االجتماعية التي تســعى لتأســيس عالقة 

متينة مع المجتمع، وقد ســاهمت المجموعة بمبلغ ١.٨ مليون ريال ســعودي 
ضمن برامج المســئولية االجتماعية ليصبح الرصيد ٨.٢ مليون ريال ســعودي 

بنهايــة عام ٢٠٢٠م.

3. أكاديمية المســافر
انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة على تنمية الكادر البشــري، أطلقت المجموعة 

برنامج توظيف مكثف مدته ١٠ أســابيع، يهدف إلى اســتقطاب الشــباب 
الســعودي متعدد المواهب وإعداد جيل جديد من مستشــاري الســفر. وذلك 

يهدف إلى:

١  تعزيــز دور المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة عبــر اإلســتثمار فــي تطويــر 
الكفــاءات المحليــة تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠.

٢  تعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مجــال الســفر والســياحة.
جــذب كفــاءات شــابة مميــزة وتعزيــز صــورة المجموعــة كبيئــة مميــزة للعمــل.  ٣

إن إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط المجموعــة، ويتــم إدارة المخاطــر 
مــن خــالل إطــار لتحديــد الخطــر وتقييمــه وتفعيــل الظوابــط الرقابيــة لتغطيــة 

المخاطــر وتحديــد إجــراءات اســتجابة التعامــل معهــا وتوثيــق معلومــات 
المخاطــر ذات الصلــة وتبليغهــا فــي الوقــت المناســب ممــا ُيمكــن مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بالقيــام بمهامهــم ومســؤولياتهم. 

تقــوم إدارة المجموعــة بتصنيــف المخاطــر إلــى مخاطــر خارجيــة وداخليــة ســواء 
كانــت متعلقــة بالنواحــي اإلســتراتيجية والتشــغيلية والماليــة وااللتــزام والتــي 

تتمثــل في:

١  عوامــل خارجيــة والتــي تشــمل التطــورات التقنيــة والتغيــرات فــي متطلبــات 
وســلوكيات العمــالء والمنافســة والتشــريعات واألنظمــة الجديــدة 

والتغيــرات اإلقتصاديــة والكــوارث الطبيعيــة.
٢  عوامــل داخليــة والتــي تشــمل كافــة المخاطــر المتعلقــة باألعمــال وأنظمــة 

معالجــة البيانــات وكفــاءة الموظفيــن والتغيــرات فــي مســئوليات اإلدارة 
وفاعليــة نظــام الحوكمــة.

أهــم المخاطــر اإلســتراتيجية والتشــغيلية
مخاطر إســتراتيجية

هــي مخاطــر تؤثــر علــى أهــداف المجموعــة اإلســتراتيجية، وتقــوم إدارة 
المجموعــة بإعــداد نظــام فّعــال إلدارة المخاطــر اإلســتراتيجية بكفــاءة وفاعليــة 
لتمكيــن المجموعــة مــن تحقيــق األهــداف فــي ظــل التعامــل مــع تلــك المخاطر.

مخاطــر اإلبتــكار والتحول الرقمي
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن وجــود خلــل فــي مواكبــة تطــورات اإلبتــكار 

والتحــول الرقمــي لقطــــاع البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة وقطــاع 
تقنيــة المعلومــات والتــي تتســــم بالتطــور والتغيــر الســريع ممــا قــد ينشــأ 

عنــه بعــض التحديــات والفــرص. تعتمــد المجموعــة خطــة متكاملــة لتحــول 
المجموعــة إلــى مجموعــة رقميــة، وجعلتهــا ضمــن إســتراتيجيتها خــالل 

خمــس ســنوات. ويتــم تنفيــذ هــذ الخطــة علــى مراحــل عــدة تأخــذ فــي االعتبار 
المتغيــرات التقنيــة والتنظيميــة واإلقتصاديــة.

مخاطــر الهجمــات الســيبرانية ومخاطــر أمن الحوســبة الســحابية:
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن الهجمــات الســيربانية ومخاطــر أمــن الحوســبة 

الســحابية حيــث يعتبــر قطــــاع البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة وقطــاع 
تقنيــة المعلومــات مــن القطاعــات الحيويــة المســتهدفة مــن قبــل الهجمــات 

الســيبرانية. اســتمرت المجموعــة فــي تعزيــز وحــدة األمــن الســيبراني فــي 
المجموعــة، وتــم وضــع األنظمــة والسياســات الداخليــة، ورفــع مســتويات 

إجراءات األمان.

مخاطــر حوكمــة البيانات
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن النمــو الســريع فــي انتــاج واســتخدام البيانــات 

الحالــي والــذي يعــد مــن أبــرز ســمات التوجــه العالمــي فــي قطــاع الســفر وتقنيــة 
المعلومــات ومشــاريع التحــول الرقميــة. ممــا يزيــد مــن احتماليــة وقــوع مخاطــر 

تشــغيلية وتنظيميــة تمــس البيانــات بكافــة انواعهــا الشــخصية والتجاريــة 
والتشــغيلية. تقــوم المجموعــة بتطبيــق سياســات متكاملــة لحوكمــة جميــع 

انــواع البيانــات بمــا يتناســب مــع خصوصيــة تلــك البيانــات مــن خــالل اعتمــاد 
مواصفــات ومعاييــر موحــدة فــي توصيــف البيانــات، وطــرق حفظهــا، وتداولهــا، 

وتصنيفهــا، وحمايتهــا.

إدارة المخاطــر المســؤولية االجتماعيــة
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مخاطــر إجــراءات مزودي الخدمات
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن احتمــال حــدوث اضطرابــات جوهريــة فــي إجراءات 

تقديــم الخدمــات حيــث تتعامــل المجموعــة مــع عــدد كبيــر مــن مزودي 
الخدمــات، وتجنبــًا لمخاطــر االعتمــاد علــى مــزود واحــد لتنفيــذ أعمــال أساســية 
فــي المجموعــة فقــد صممــت المجموعــة شــبكة مورديــن معتمديــن بحيــث ال 

تعتمــد علــى مــورد واحــد، كمــا أكــدت فــي عقودهــا علــى أن تكــون األنظمة 
متوافقــة مــع بعضهــا مهمــا اختلــف المــورد. كمــا تراجــع المجموعــة أوضــاع 

الشــركات المتعاقــد معهــا علــى نحــو دوري للتأكــد مــن مالءتهــا الماليــة 
وســالمة خطــط أعمالهــا وأنظمتهــا التقنيــة.

المخاطــر الخارجية
COVID-19 مخاطــر جائحــة كرونا

مخاطــر انتشــار الفيــروس COVID-19 وتأثيــره علــى الســفر والســياحة فــي 
البلــدان المتضــررة حاليــًا. وتتخــذ اإلدارة احتياطيــات حكيمــة ويتــم مراقبــة 

الوضــع عــن كثــب وبشــكل مســتمر واتخاذ خطوات وإجــراءات معقولة ووقائية 
للتخفيــف مــن تأثير الجائحة.

المخاطــر المالية
مخاطــر االئتمان

هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماته مما يؤدي إلــى تكبد الطرف 
اآلخــر لخســارة ماليــة. ليــس لــدى المجموعــة تركيز جوهــري لمخاطر االئتمان. تم 
إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك محلية وعالميــة ذات تصنيف ائتماني 

مرتفع. تســتحق الذمم المدينة التجارية واألخرى بشــكل رئيســي من عمالء 
محلييــن - قطاعــات حكوميــة وشــركات وأطــراف ذات عالقــة وقــد تم إظهارها 

بقيمتهــا المقــدرة القابلة لإلســترداد.

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

تتعلــق المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة بشــأن التغيرات في أســعار العموالت 
الســائدة بالســوق بشــكل أساســي، بالودائع والمرابحات اإلســالمية قصيرة 

األجــل وطويلــة األجــل بعمولــة متفق عليها. 

تخضع كل الودائع والمرابحات اإلســالمية إلعادة التســعير بشــكل منتظم. 
تقــوم اإلدارة بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تأثير مخاطر 

القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة ألســعار العموالت التــي تتعرض لها 
المجموعــة ليــس جوهريًا.

مخاطر الســيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفاء 
بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم 
القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة. تدار 

مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة 
للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية للمجموعــة.

مخاطــر العمالت
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات 
فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن معامــالت المجموعــة تتــم بصــورة 

رئيســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي. المعامــالت األخــرى بالعمــالت 
األجنبيــة ليســت جوهريــة. تتــم إدارة مخاطــر العمــالت علــى أســاس منتظــم.

مخاطــر ضريبــة القيمــة المضافة
أصبحــت الئحــة ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( ســارية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، وتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى معظــم خدمــات المجموعــة 
المقدمــة مــع بعــض اإلســتثناءات، لــذا فهنــاك خطــر يتمثــل فــي تطبيــق ضريبة 

القيمــة المضافــة عمومــًا وبخاصــة خدمــات قطاعــات الطيــران والفندقــة وتأجيــر 
الســيارات المقدمــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.

مخاطــر االمتثال
مخاطــر االمتثــال للتشــريعات واللوائــح الحكومية

تتمثــل المخاطــر الناجمــة عــن عــدم االمتثــال للتشــريعات واللوائــح الحكوميــة 
الصــادرة مــن الجهــات الرســمية أو الهيئــات الحكوميــة علــى ســبيل المثــال 

وليــس الحصــر تعليمــات هيئــة ســوق المــال فيمــا يتعلــق بااللتــزام واإلفصــاح 
وتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن وتعليمــات وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة العمــل وهيئــة الطيــران 
المدنــي ومصلحــة الــزكاة والدخل.....الــخ وتقــوم المجموعــة بصفــة مســتمرة 

بمراجعــة كافــة االلتزامــات ومتطلباتهــا وتقديــم مــا يلــزم للجهــات المعنيــة.

الــزكاة والمدفوعــات النظامية
فيمــا يلــي المدفوعــات النظاميــة التــي تمــت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

الجــدول )33( الــزكاة والمدفوعــات النظامية:

البيانالبيان

٢٠٢٠٢٠٢٠مم

بيان األسباببيان األسبابوصــف موجز لهاوصــف موجز لها المسددالمسدد
 المســتحق حتــى نهاية  المســتحق حتــى نهاية 

٢٠٢٠٢٠٢٠م ولم يســددم ولم يســدد

وفقــًا لمتطلبــات القوانين مخصص زكاة٤5,٢٤٦,٢١١٦٦,٠٤٧,٤٤٠الــزكاة وضريبة الدخل
واللوائح الســارية

تأمينــات اجتماعية ١5,٩١٦,٧٠5١,٩٦١,5٤5المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
لموظفــي المجموعة

وفقــًا لمتطلبــات القوانين 
واللوائح الســارية

تكاليــف وزارة الموارد ١٣,٦٩٢,٩٣٠٠وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعية
البشــرية والتنمية 

االجتماعية

وفقــًا لمتطلبــات القوانين 
واللوائح الســارية

51




