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 على أهبة االستعداد للتعامـــل 
مع التحديـــات وتعزيـــز الفـرص الُمتـاحـة

شــهدت "مجموعة ســيرا القابضة" تغّيرات جوهرية 
فــي عام 2018، بما فيها النقلــة النوعية في التوّجه 

االســتراتيجي للمجموعة واالســتثمار في مجاالت جديدة، 
تمكّنــا مــن إنهاء العام بمركــز مالي إيجابي وتدّفق إيرادي 
أكثر تنّوعًا من قطاعات الســفر والفندقة وتأجير الســيارات.

رســالة رئيــس مجلس اإلدارة
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النمو الُمدار
حققــت المجموعــة خــال العــام صافــي خســارة بمبلغ 142 مليون ريال ســعودي. 
وبإســتبعاد األثر الناتج من خســارة إنخفاض في شــركات مســتثمر فيها بطريقة 
حقــوق الملكيــة يصبــح صافــي الربــح 276 مليــون ريال ســعودي ليعكس الصورة 

العامــة لعــام 2018، حيــث تمّكنــت المجموعــة مــن إنهــاء العــام بمركز مالي إيجابي 
ومســتقر خّولتهــا مــن ســداد دفعــات نقديــة جوهرية من التزامــات المجموعة 

علــى المــدى القصير والطويل. 

تــّم ســداد هــذه الدفعــات النقديــة بالتمويــل الذاتي الناتج مــن التدفقات المالية 
اإليجابيــة مــن األنشــطة التشــغيلية. علــى الجانــب اآلخــر، تم تعديل عقــد التعليم 

العالي في شــهر ســبتمبر عام 2018 وفقًا ألســعار النظام الحكومي. وعلى 
الرغــم مــن تلــك التحديــات، تــم تعويــض ذلك في زيادة عوائد قطاعات الســفر 

األخــرى والمنصــات اإللكترونية والخدمات المســاندة. 

االســتثمار من أجل المســتقبل
في العام 2018، واصلت الشــركة تركيزها على االســتثمار الرأســمالي من 

خــال التركيــز علــى عــن ســتة فنــادق متوســطة الفئة في كّل من جّدة 
والريــاض، لتضيــف 1000 غرفــة إلــى محفظتهــا مــن الغــرف الفندقية. إّن التحول 

االســتراتيجي في االســتثمار ضمن فنادق الفئة المتوســطة يعكس زيادًة 
فــي الطلــب علــى الغــرف والخدمــات الفندقية ذات األســعار المعقولة لدى 

األســواق المحلّيــة واإلقليميــة والدوليــة، وعلــى وجه الخصوص بين المســافرين 
ألغراض العمل. 

وفــي ضــوء تلــك العوامــل المتعــّددة، اعتمــدت المجموعــة علــى نموذج 
أكثــر تنّوعــًا لتحقيــق العوائــد، ّممــا ســاهم فــي الحــّد مــن تعّرض الشــركة 

للمخاطــر وســاعد فــي تأســيس وحــدات عمــل أكثــر مرونــًة تمكــن الشــركة من 
الصمــود فــي وجــه أيــة خســائر محتملــة مســتقبًا وتجــاوز األزمــات االقتصادية 
والتحديــات المســتقبلية. وقــد اســتمر قطــاع الفندقــة بتحقيــق تدّفــق نقــدي 

مســتمر، ومــع نهايــة العــام تمّكــن قطــاع الفندقــة مــن تحقيــق صافــي إيرادات 
79 مليــون ريال ســعودي. 

وقد حّققت شــراكات المبيعات االســتراتيجية فائدة كبيرة للشــركة في العام 
2018، إذ تــّم إبــرام اتفاقيــة مــع "ماريــوت إنترناشــيونال" كما تــّم الحقًا توقيع 

شــراكة مبيعات اســتراتيجية مع دائرة الســياحة بدبي، األمر الذي يعكس التزام 
المجموعــة بتعزيــز حضورهــا الدولــي مــن خال إبرامها لشــراكات اســتراتيجية مع 

كبريــات العامــات التجاريــة والوجهــات في القطاع. 

تّم أيضًا إبرام اتفاقيات مبيعات مع 21 شركة خطوط جوية في المملكة العربية 
السعودية و25 شركة خطوط جوية في دولة اإلمارات العربية المّتحدة. 

القيادة والرؤية
كان للقيــادة الرشــيدة لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين “يحفظــه الله” وقرارها 
الحكيم في إصدار تأشــيرات ســياحية ابتداًء من شــهر أبريل 2018 انعكاســًا إيجابيًا 

علــى قطــاع الســياحة فــي المملكــة وعلــى األهداف المنشــودة ضمن الرؤية 
الطموحة للمملكة العربية الســعودية 2030 بإرســاء األســس القتصاد أكثر 
تنّوعــًا. ومــن ضمــن ذلــك الســعي فــي جذب واســتقطاب 30 مليون زائر في 

العــام لمواقــع دينيــة وســياحية وثقافيــة التــي تعزز من العروض الســياحية في 
المملكــة العربية الســعودية. 

إن نجــاح مجموعتنــا، وبطبيعــة الحــال نجــاح أّي مجموعــة، قائــم على جهود 
العامليــن، ومــا كّنــا لنحّقــق هــذا األداء المالــي دون االلتــزام والمثابرة اللذان 

أظهرهمــا أعضــاء فريقنــا الــذي يبلــغ أكثــر من 2700 موظفــًا يبذلون قصارى 
الجهــد لتقديــم تجــارب ســياحية مميــزة لعمائنا لتحقيــق تطلعاتهم. 

وعلينا أن نشــكر أيضًا شــركاءنا من وكاء الســفر الذين يعملون على تقديم 
الدعــم الــازم لعاماتنــا التجاريــة حــول العالــم. إّن الجهود المشــتركة لموظفينا 

وشــركائنا هي الركيزة التي تســتند إليها اســتمرارية تحقيقنا لألرباح. 

النجاح المســتقبلي
يســّلط هــذا التقريــر الســنوي الضــوء علــى معلومات مفصلة حــول أداء العمليات 

والقطاعــات االســتراتيجية ومنهجيتهــا فــي إدارة المخاطــر والقوائــم المالية 
الموحــدة المعــدة وفقــًا للمعايير الدولية. 

وبالتطّلــع ُقدمــًا نحــو المســتقبل، يتوّقــع المجلس العالمي للســفر والســياحة 
أن يصــل عــدد الســّياح الدولييــن إلــى 1.8 مليــار ســائح بحلــول عام 2030، فيما 

يتوّقــع اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي "إياتــا" أن يبلــغ عدد المســافرين جوًا 7.8 مليار 
مســافر بحلــول عــام 2036 أي نحــو ضعــف عــدد المســافرين جــوًا في العام 2017. 

ونحــن علــى ثقــة بــأّن "مجموعــة ســيرا القابضــة" قادرة على أن ترتقي لمســتوى 
التحديــات التــي تواجههــا عبــر تقديــم خدمــات اســتثنائية بأعلى جودة وأفضل 

ســعر لعمائهــا خــال عــام 2019 ومــا بعــده، والســعي في الوقت ذاته إلى 
تطبيــق اســتراتيجيتها الطموحــة بتحقيــق النمــو والتوّســع علــى الصعيد الداخلي 

واإلقليمــي والدولي. 

 المهنــدس محمــد بن صالح الخليل
رئيــس مجلس اإلدارة
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الحصــة الســوقية لمنصات الســفر 
 اإللكترونيــة التابعــة للمجموعــة 

فــي عام 2018

 نســبة العمــالء الذيــن يعودون 
 الســتخدام المنصــة اإللكترونيــة 

بشــكل ترددي

 نســبة نمــو قطاع 
تأجير الســيارات

%57%51 %40 

كان عــام 2018 حافــاًل بالتغييرات علــى المجموعة التي طرأت نقالت نوعية على اإلجراءات 
الداخلية والعالقات الخارجية وأســلوب إدارة األعمــال خالل العام، لتنتهج المجموعة 

نموذجــًا أكثــر تنّوعًا وتطورًا في كثير من الجوانب. وذلك لمواكبة التغيرات في الســوق 
الســعودي وســوق الســفر العالمي الذي أصبح أكثر تعقيدًا ورقّيًا، وأخيرًا لتلبي االحتياجات 

المتزايدة للســّياح والمســافرين ألغراض العمل على حّد سواء.

رســالة الرئيــس التنفيذي
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تحّول داخلي
طــرأ عــدد مــن التغّيرات الهيكلية واالســتراتيحية 

البــارزة داخــل المجموعــة فــي عــام 2018 ضمن برنامج 
التحــول المعلــن عنــه فــي نهايــة عام 2017، وذلك 
لتعزيــز الجانــب التقنــي وكفــاءة األعمال، وليكون 

أكثــر تطّلعــًا نحــو المســتقبل ولينعكــس إيجابيًا على 
النواحــي المالية. 

شهدت الهيكلة الداخلية للمجموعة تغّيرات جوهرية 
في عام 2018، مما أكسب المجموعة هيكلة مرنة 

وكفاءة عالية تتضمن وحدات دعم مركزّية. 

وقــد تــّم إنشــاء مركــز االمتيــاز فــي صميــم أعمال 
المجموعــة وأوكلــت إليــه مســؤولية التفــاوض 

بشــأن االتفاقيــات التجاريــة وإبرامهــا. وفضــًا عــن 
ذلــك، تــّم دمــج الخزينــة ضمــن القطــاع المالــي مما 

ســاهم فــي تحســين مســتوى إدارة النقديــة وتمويــل 
إلتزامــات المجموعــة. 

وقــد أطلقــت المجموعــة أيضًا وحدة بيانات وتحليل 
مركزيــة فــي عــام 2018، حيــث تتيح هذه الوحدة تلّقي 
البيانات واســتيعابها بشــكل أفضل لتمّكن المجموعة 

مــن تحقيــق الفائــدة القصوى وإتخاذ قرارات صائبة 
من خال فهم ســلوكيات العماء عبر كافة 

قطاعات األعمال. 

شّيدت المجموعة أيضًا باقات تقنّية راسخة 
بأتمتة وتوحيد سياساتها وعملياتها. وتشمل 

هذه الباقة برنامج "SAP" للقطاع المالي 
و"Success Factors" لقطاع الموارد البشرية 
فضًا عن برنامج "CRM" إلدارة عاقات العماء 

وهو مخّصص للقطاع اإللكتروني وقطاع السياحة 
التابعين للمجموعة. وقد تّم أيضًا إطاق أدوات 

تقنية تشمل منّصة جديدة للبيانات ووحدة أعمال 
مركزية ومنّصة لمركز التمّيز والتي تساعد األطراف 
المعنية داخل المجموعة على التواصل مع السوق 
بشكل واسع النطاق، وتعمل في الوقت ذاته على 

خفض تكلفة البنية التحتية. 

واستمرت المجموعة التزامها نحو السعودة عبر 
مختلف قطاعات األعمال وذلك تماشيًا مع رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030، حيث وصلت نسبة 
السعودة خال عام 2018 إلى 40% من إجمالي 

القوى العاملة. أما غالبية فريق اإلدارة العليا الجديد 
فقد تم تعيينهم في عام 2018، مّما يؤّكد التزام 

المجموعة نحو الدفع بالمواهب الجديدة في قطاع 
األعمال. وقد أبرمت المجموعة شراكة مع برنامج 

"جدارة" والذي ُيعد منصة للخريجين الجامعيين في 
منطقة الشرق األوسط، األمر الذي ساعد في 

استقطاب الخريجين من أصحاب المواهب المتميزة 
وتوظيفهم للعمل في المجموعة. 

وقد استثمرت المجموعة خال عام 2018 وبشكل 
مكّثف في الُبنى التحتية لقطاعات األعمال الهامة 

وتعزيز الكفاءة التشغيلية لجميع القطاعات، مع 
نقل وتوسعة نطاق عّدة أقسام مثل مراكز خدمة 

العماء عبر اإلنترنت، وأدوار مالية مختارة، إلى جانب 
إطاق مبادرات وإجراءات من شأنها خفض التكاليف 

وزيادة فاعلية وكفاءة العمل. 

قطاعات األعمال االستراتيجية
حققت المجموعة خال العام صافي خسارة بمبلغ 
142 مليون ريال سعودي وبإستبعاد اآلثر الناتج من 
خسارة إنخفاض في شركات مستثمر فيها بطريقة 

حقوق الملكية “شركة ذاخر لاستثمار والتطوير 
العقاري”، حيث أن قرار بيع االستثمار يصب في 

مصلحة المجموعة لما سينتج عن الصفقة محصات 
نقدية قدرها 377 مليون ريال سعودي والتي 

ستسهم في تعزيز األعمال االستراتيجية للمجموعة. 

على الجانب االخر، ال نتوقع استمرار االعتراف 
بخسائر في شركة “كريم”، كما أن قيمة االستثمار 

تفوق القيمة عند اإلقتناء.

استحوذت منّصات السفر اإللكترونية التابعة 
للمجموعة بنسبة تزيد عن 57% من الحّصة السوقية 

في المملكة في عام 2018، حيث تمّكنت منّصة 
المسافر من تحقيق هدفها البيعي المنشود والبالغ 

ملياري ريال سعودي، وبهذا أصبحت هذه المنّصة 
أكبر وكالة سفر عبر المنصات اإللكترونية. 

وعلى مدار العام، شهدت منّصات السفر اإللكترونية 
التابعة للمجموعة ما يزيد عن 90 مليون عملية حجز، 

فيما ارتفعت حصة منّصة المسافر من العماء 
الدوريين بنسبة 31% لتصل النسبة اإلجمالية إلى 
51% من كافة العماء الذين يعودون الستخدام 

المنّصة مرة أخرى، وهذا يساهم برفع مستوى 
الربحية على المدى الطويل. 

أّما على صعيد خدمات تأجير السيارات، فقد ارتقت 
إلى مستوى أعلى في تحقيق األرباح خال عام 

2018 وذلك بعدما أنهت عام 2017 عند نقطة 
التعادل دون تحقيق ربح أو خسارة. 

حيث توّفر المجموعة عقود تأجير السيارات على 
المدى الطويل والقصير للشركات واألفراد والتي 

تحوي كاّفة فئات السيارات، باإلضافة إلى تزويدها 
بخدمات تأجير السيارة مع سائق لألغراض المتعّلقة 

بالمؤتمرات والفعاليات والتنّقات داخل المدن. 
وقد تّم تسجيل معّدل ربح جوهري مع معّدل نمو 

سنوي في العوائد بنسبة 40%، لترتفع قيمة إيرادات 
خدمات تأجير السيارات إلى 190 مليون ريال سعودي 

في العام 2018. وشهدت مجموعة تأجير السيارات 
أيضًا زيادة بنسبة 50% في حجم األسطول ليصل إلى 

7000 سيارة بحلول نهاية العام. 

الحج والُعمرة
وبخصوص أعمالنا في الحج والعمرة فقد عملنا 
على إعداد استراتيجية متكاملة تتوافق أهدافها 

مع أهداف الرؤية الطموحة 2030 على هذا الصعيد 
لتستفيد من الفرصة المتاحة في سوق الحج 

والعمرة التي تقدر بأكثر من 200 مليار ريال سعودي 
بحلول عام 2030، ولتنفيذ االستراتيجية فقد سخرنا 

الموارد الازمة وأسسنا فريق عمل احترافي ذو 
كفاءة عالية واستراتيجية تسويقية مستهدفة شرعنا 

في تنفيذها مع األسواق المستهدفة تمكننا من 
تعزيز حصتنا السوقية في هذا القطاع المبارك.

االستثمار من أجل المستقبل
استثمرت المجموعة خال عام 2018 وبشكل 

مكّثف في التقنّية ومواردها البشرية، إذ عمدت إلى 
استقطاب خبراء في مجال السياحة لتعزيز قطاعات 
األعمال بما يشمل المناصب العليا مثل نائب رئيس 
جديد للموارد البشرية ونائب رئيس لقطاع السياحة 

ونائب رئيس لمبيعات التجزئة بقطاع السياحة ونائب 
رئيس للتسويق. 

وتعكس هذه التعيينات الجديدة النهج االستراتيجي 
للمجموعة في االستثمار في األفراد من أصحاب 

اإلمكانات المتميزة في بيئة العمل لمواجهة 
تحديات السوق. ويعكس القرار بتعيين أشخاص 
يتمّتعون بخبرة متخّصصة في قطاعات محّددة 

والتزام المجموعة باستقطاب خبراء لوحدات 
وخدمات األعمال عبر كاّفة قطاعات المجموعة، 

وخير مثال على ذلك إطاق وحدة أعمال استراتيجية 
للحج والُعمرة. 

تدريب وصقل المواهب
تعبيرًا عن شغف المجموعة باالستثمار في جيل 
الشباب، قامت المجموعة بإطاق برنامج جدارة 
لتدريب المواهب في عام 2018، إذ تعاونت مع 

كبرى الشركات في العالم مثل جوجل وتويتر 
وأماديوس وفيسبوك وكريم ومؤسسة دبي 

للمستقبل وأوداسيتي مع وحدة األعمال 
اإللكترونية في المجموعة إلطاق برنامج تدريب 

للمواهب يمتّد على فترة 6 أشهر وُيشارك فيه 
30 شابًا وشابة من مختلف البلدان العربية. مدة 
البرنامج من 2 سبتمبر 2018 إلى 28 فبراير 2019. 

وشملت الفرص المتاحة للمتدّربين بعد استكمال 
البرنامج العمل لدى المجموعة كموظفين بدوام 
كامل أو العمل في المشاريع الناشئة التي يرأسها 

موظفو المجموعة. وتّمت مشاركة خريجي البرنامج 
بفرص العمل المتاحة لدى الشركات الشريكة. 

الشراكات العالمية
في إطار استراتيجية النمو المستقبلي، تولي 

المجموعة أهمّية بالغة لعقد شراكات جديدة مع 
الفنادق وشركات خطوط الطيران العالمية وغيرها من 

الوكاء الدوليين في قطاع السفر والسياحة. ووفقًا 
لذلك، فقد تّم في العام 2018 وإبرام شراكات مع 

ماريوت وإعمار وجميرا وستاروود وروتانا، أّما الصفقات 
المنتظر استكمالها مستقبًا فتضّم أكور وحياة 

ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال وهيلتون. 

ومن شأن هذه الشراكات أن تربط بشكل وثيق ما 
بين المجموعة والفنادق، حيث يتيح لها االطاع 
على الغرف الُمتاحة واألسعار بشكل مباشر عبر 

أنظمة حجز الغرف لدى الفندق. وكانت االستثمارات 
الكبيرة للمجموعة في المنّصات اإللكترونية وتزويدها 

بوسائل دفع إلكترونية هو الدافع األساسي الذي 
مّكن المجموعة من إبرام هذه الصفقات، وسيكون 

لهذه الشراكات وغيرها من الشراكات المستقبلية دور 
محوري ذو قيمة مضافة في تسريع خطط النمو، 

كما أّنها ستساعد المجموعة في تحقيق استراتيجيتها 
التحّولية لتصبح وكالة السفر اإللكتروني الرائدة 

ومتعّددة القنوات والجهة االستشارية المرجعّية 
في قطاع السفر والعطات ضمن منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.

 عبدالله بن ناصر الداود
الرئيس التنفيذي
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 المهنــدس محمد بن 
صالــح الخليل

رئيــس مجلــس اإلدارة

 عبــد اللــه بن ناصر 
الداود

 عضــو مجلــس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

عبــد اللــه عبد الرحمن 
العياضي

عضــو مجلــس اإلدارة

أحمــد ســامر بن محمد 
حمــدي الزعيم

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

 مــازن بن أحمد 
لجبير ا

عضــو مجلــس اإلدارة

 ماجــد بن عائض 
لنفيعي ا

عضــو مجلــس اإلدارة

 د. ســليمان علي 
الحضيف

عضــو مجلــس اإلدارة

يزيد خالــد المهيزع
عضــو مجلــس اإلدارة

إبراهيــم بــن عبدالعزيز 
الراشد

عضــو مجلــس اإلدارة

أعضــاء مجلس اإلدارة
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 عبداللــه بن ناصر 
الداود

 عضــو مجلــس اإلدارة
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة

 يوسف موسى 
يوسف

 نائــب الرئيــس التنفيــذي
اإلدارة الماليــة

 ســعود بن محمد 
العريفي

 نائــب الرئيــس التنفيــذي
خدمات الســفر

 عبدالرحمــن بن 
عبدالعزيــز بن مطرب

 نائــب الرئيــس التنفيــذي
تقنيــة المعلومــات

مزمل حســين
نائــب الرئيــس التنفيــذي قطــاع الســفر عبر 

المنصــات االلكترونيــة

ســيد محمد أزفر    
شكيل

 نائــب رئيس
تأجير الســيارات

 ســعيد بن حسين 
الفريح

 نائــب الرئيس
خدمــات الســفر للقطــاع الحكومــي 

والشركات

 الوليــد بــن عبدالعزيز 
الناصر

 نائــب رئيس
اإلدارة القانونيــة

معتــز محمد صفوت
 مديــر تنفيذي

المراجعــة الداخليــة

ريدموند والش
نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 

بورتمــان بالمملكــة المتحــدة

عبدالعزيــز العويس 
 نائــب رئيس

الموارد البشــرية

اإلدارة التنفيذيــة
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نبــذة عــن المجموعة وأنشــطتها

شــركة مجموعة ســيرا القابضة هي شــركة متخصصة في تقديم خدمات الســفر 
والســياحة لألفراد، وتمارس نشــاطها في عدد من القطاعات الرئيســية هي السفر 

والســياحة والفندقة وخدمات الســفر اإللكترونية، إضافة إلى خدمات األعمال 
المســاندة التي تشمل نشــاط تأجير السيارات واالستثمار.

رســالة الشركة
مســاعدة األفــراد فــي بحثهــم عــن أفضــل الوجهــات والخيــارات للســياحة ومســاعدة المؤسســات فــي 

بحثهــا علــى خدمــات ســفر ذات كفــاءة وموثوقيــة عاليــة لتلبيــة متطلبــات أعمالهــا.

الشركة رؤية 
أن نكــون مجموعــة رائــدة فــي قطــاع خدمــات الســفر والســياحة، مدعوميــن بمحفظــة قويــة مــن العامــات 

التجاريــة الموثوقــة والمعروفــة بخدماتهــا المتميــزة التــي تقــدم األفضــل لعمائهــا باســتمرار.

كفاءة التشــغيل
رفــع مســتوى كفــاءة التشــغيل مــن خــال تطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة فــي إدارة العمليــات وترشــيد 

 المصروفــات ومرونــة اإلجــراءات فــي جميــع قطاعــات األعمال 
التابعــة للشــركة.

الحوكمة
نلتــزم بالحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الحوكمــة وننظــر لهــا باعتبارهــا أداة محوريــة لحمايــة حقــوق 

المســاهمين وتحقيــق أعلــى قيمــة ممكنــة الســتثماراتهم علــى المــدى الطويــل، وتعزيــز آليــات الرقابــة 
واإلشــراف مــن خــال تفعيــل دور مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة والتأكيــد علــى تنفيــذ رســالتنا ورؤيتنــا.
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 المبادئ 
للشركة الجديدة 

الكفاءة   زيادة 
فــي بيئة العمل

 التركيــز على 
القيمــة الفعلية

 الفعاليــة في 
صناعــة القرار

بــث روح التعاون

أواًل العميل 

 تعزيز اإلحســاس 
بالمسؤولية

 تتبع شــركة سيرا ســتة مبادئ جديدة تساعدها 
على تطوير أدائها باســتمرار. 

المبــادئ الجديدة للشــركة
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ملخص العمليات التشــغيلية 
المالية المؤشرات  وأهم 
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ملخــص العمليــات التشــغيلية

السفر

خدمات السفر اإللكترونية
إلحاقًا إلى ما حققه قطاع خدمات الســفر 

اإللكترونيــة فــي عــام 2017م من نمو متزايد 
وواضح لطلبات العماء لخدماتنا للســفر والســياحة 

المقدمــة مــن خــال المنصات اإللكترونية يتوإلى 
إنجــاز متميــز لنتائــج هــذا القطاع خال عام 2018 حيث 

تجــاوزت قيمــة الحجوزات عبــر منصاتنا اإللكترونية 
إجمالي مبيعات بقيمة 2 مليار ريال ســعودي وذلك 

نتيجة للتطور الجوهري لخدمات الســفر والســياحة 
المقدمــة عبر مواقــع المجموعة اإللكترونية 

وتطبيقاتهــا علــى األجهــزة الذكية وعن التطور 
االســتراتيجي الذي شــهده القطاع من خال البنية 

التحتية والحمات التســويقية الناجحة. 

وُيعد هذا اإلنجاز البيعي داعمًا وبشكل جوهري 
للتدفقات النقدية بالمجموعة مؤكدًا على 

الُمضي قدما في اإلتجاه الصحيح لتحقيق أهدفنا 
االستراتيجية المنشودة بزيادة حجم حجوزتنا إلى 

3.75 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020م.

كما شــهدت وحدة قطاع األعمال لخدمات الســفر 
اإللكترونيــة عــدة إنجــازات من خــال تنفيذ مبادارات 

تســعى لتقديــم منتجــات متكاملة وتتناســب مع 
كافــة متطلبــات عمــاء المجموعــة وذلك من خال 

منصــات بيــع اكثــر تطورًا عبر المواقــع المتقدمة 
وتطبيقــات اإلجهــزة الذكيــة باإلضافــة إلى تقديم 

عــروض فندقيــة مميــزة ومصممــة خصيصًا بعناية. 
باإلضافــة إلــى أنــه هــذا تم توفيــر خيارات متعددة 
مــن حلــول الدفــع والســداد المتقدمة األمر الذي 

ســاهم بشــكل جوهري في زيادة حجم مبيعات 
رحــات الطيــران عبــر منصاتنا اإللكترونية »المســافر« 

و»تجــول« بنســبة 50% مقارنــة بالعــام الماضي.

وقــد ســاهمت خدمــة الدفع »مدى« إلى 
تعزيــز حجــم المبيعــات عبر منصاتنــا اإللكترونية 

داخــل المملكــة العربيــة الســعودية عاوة على 
تقديم وســائل ســداد جديدة مثال لذلك »البيع 

بالتقســيط« بواســطة البطاقات البنكية.

زيــادة حجــم حجوزات الطيــران الداخلية عبر 
»المســافر« بنســبة جوهرية بلغت 200% لتعكس 
أثــر النمــو المتزايــد فــي قطاع الســفر الداخلي في 
المملكــة العربيــة الســعودية وزيــادة عدد رحات 

الطيــران الداخليــة للوجهــات المختلفة.

واألن أصبــح بإمــكان عمائنــا إختيــار وجهاتهم 
وأماكــن إقامتهــم المفضلــة لديهم بكل ســهولة 

وذلــك بعــد تزويــد منصاتنــا اإللكترونية بخاصية 
»تحليــل أراء وخبــرات العمــاء«. هــذه الخدمة التي 

توفــر لعمائنــا خيــارات ُمثلى تتوافق مع ســابق 
تجاربهــم الشــخصية والعائلية.

نحــن علــى ثقــة مــن أن خدمات الســفر اإللكترونية 
ســتكون دومًا أحد أنشــطتنا التي تشــهد معدالت 

نمو جوهرية، ونســعى دومًا لزيادة حصتنا الســوقية 
بإســتهداف أســواق جديدة بالشــرق األوسط 

وإطــاق عامــات تجاريــة راســخة تعزز من تجربة 
العمــاء الترفيهية.

ولذلك ســنواصل االســتثمار بقوة في وحدة 
األعمــال، األمــر الذي ســيحولها فــي النهاية إلى 

وكالــة خدمــات ســفر إلكترونيــة متكاملة قادرة على 
اغتنــام الفــرص بكفــاءة عالية في أســواقنا الرئيســية.

خدمات السفر
حقق قطاعي خدمات الســفر والســياحة األفراد 
نمــوًا جوهريــًا فــي المبيعــات. ولــن ندخر أي جهد 

فــي المحافظــة علــى مكانتنــا لدى عمائنا 
مــن المؤسســات الحكومية فــي المملكة 

العربيةالســعودية والتوســع في أعمالنا مع 
وزارة الصحــة، بينمــا نواصــل التركيــز على تطبيق 
اســتراتيجيتنا الخاصة بقطاع خدمات الشــركات 

والــذي يشــمل مــا يزيــد علــى 200 عميل و33 ممثًا 
لدى المؤسســات. وإســتمرار تقديم الخدمات 
للمؤسســة العامــة للخطــوط الحديدية، وهيئة 
النقــل العــام، والهيئــة العامــة لألرصاد وحماية 

البيئة، والشــركة الســعودية للكهرباء.

لــدى المجموعــة حاليــًا 79 فرعــًا و47 امتيازًا في 55 
مدينة تشــمل كافة المناطق الثالث عشــرة في 

الســعودية، فضال عن حضورنا في جميع المطارات 
الرئيســية بالمملكــة. تــم أيضــًا إبرام اتفاقيات مع 

21 شــركة خطوط جوية في المملكة العربية 
الســعودية و25 شــركة خطوط جوية في اإلمارات 

العربية المتحدة.

الفندقة
إلحاقــًا إلــى مــا تــم إنجازه بقطاع الفندقة العام 

الماضي واصل فندق شــيراتون جبل الكعبة 
بمدينــة مكــة المكرمــة فــي النمو خال عام 2018 
حيــث تمكــن مــن تحقيــق نتائج جوهرية بالرغم من 

التحديات التي واجهتها الســياحة الدينية خال 
عام 2018 باإلضافة إلى عدم إســتكمال أعمال 

توســعة الحرم المكى والتي تؤثر بشــكل كبير 
علــى اقتصاديــات قطــاع الفندقة في مدينة مكة 

المكرمــة. وعلــى الرغــم من أن الفندق حديث 
األفتتــاح حيــث أنــه تــم األفتتاح تجريبيا في 20 

أغســطس 2017م إال أنه شــهد معدالت نمو كبيرة 
في نســبة اإلشــغال خال عام 2018.

واستمر فندق موفنبيك سيتي ستار بمدينة جدة 
بتحقيق نتائج إيجابية حيث يستمر الفندق بتحقيق 

تدفقات نقدية مستقرة. 

ومازال الفندق يستحوذ على درجات ومراجعات 
ممتازة في آستبيان آراء النزالء والعماء لعدد من 

المواقع العالمية مثال لذلك بوكينغ دوت كوم 
وتريب أدفايزر.

وإستكمااًل لما تم اإلعان عنه في الخطة 
األستراتيجية للمجموعة حيث أنه خال عام 2018 
قد تم البدء في أعمال تطوير فنادق تابعة إلدارة 

العامات التجارية الشهيرة كواليتي وكمفورت. 
حيث أن المرحلة األولى سوف تكون إنشاء عدد )3( 

فنادق في مدينة الرياض و)3( فنادق في مدينة 
جدة وذلك من خال مساهمة وإستغال قطع 
من األراضي التي تملكها المجموعة في مواقع 

استراتيجية لتصبح أصول تحقق دخل وإيرادات 
مستقبلية للمجموعة. 

 كمــا تــم إبــرام اتفاقية مع ماريوت إنترناشــونال 
األمــر الــذي يعكــس التزام الشــركة بعزيز حضورها 

الدولــي مــن خــال إبرامهــا شــراكات متميزة مع كبري 
العامــات التجارية.

خدمات تأجير السيارات
اختتم نشاط تأجير السيارات العام 2018 بأداء متميز، 

بزيادة صافي اإليرادات بنسبة 40% مقارنة بالعام 
السابق وأيضا وصول أسطول السيارات بما يزيد عن 

7000 سيارة في نهاية شهر ديسمبر لعام 2018. 

تركيزنا المستمر دومًا على إدارة األسطول 
واإليرادات باإلضافة إلى السعي الدؤوب لتحقيق 

الكفاءة في كًا من التشغيل والتكلفة وذلك 
ما تم تحقيقه خال هذا العام على الرغم من 

الصعوبات والتحديات. 

نشاط تأجير السيارات اآلن قد وضع بصمة في كل 
المطارات الرئيسية بالمملكة العربية السعودية 

وذلك مع افتتاح فرعنا الجديد في مطار الملك 
فهد بمدينة الدمام. 

وشهد عام 2018 التزام القطاع بتطبيق نظام 
السعودة بشكل فعال في جميع فروعنا والبالغ 
عددها )27( فرعًا في المملكة العربية السعودية 
ونحن نفتخر بوصولنا لنسبة 100% من السعودة. 

نجاحنا هذا العام يرجع بشكل جوهري لفريق العمل 
المتميز بإبرام عقود ايجار طويلة المدى ألكثر من 

3700 سيارة، تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ريال 
سعودي لكل من قطاعي الحكومة والشركات 

وأيضا للتوسع المتميز لشبكة مبيعاتنا. نتطلع 
إلى تكليل الجهود المبذولة دومًا لتحقيق النجاح 

المستمر في السنوات القادمة.
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 النمــو التاريخي ألهم المؤشــرات 
الماليــة لفترة خمســة أعوام

 الموجودات المتداولة      الموجودات الغير متداولة      مجموع الموجودات

2,7415,251

6,030 3,3339,363

6,017 3,3599,376

5,019 3,4018,421

2,7543,4466,201

7,993

 المطلوبات المتداولة      المطلوبات الغير متداولة      مجموع المطلوبات

596

2018

2017

2016

2015

2014

اإليرادات
الرياالت(  )مايين 

الموجودات
الرياالت(  )مايين 

الربح التشــغيلي
الرياالت( )مايين 

المطلوبات
الرياالت( )مايين 

صافي الخســائر/ األرباح
الرياالت( )مايين 

حقوق المســاهمين
الرياالت( )مايين 

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

1,948

2,107

2,144

2,440

1,725

613

808

905

1,203

1,147

)142 (

489

816

1,161

1,123

6,045

5,633

6,045

5,669

5,668

1,729

2,3353,318

2,7763,742

3,2354,415

3,2783,336

2,325

983

966

1,180

57
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التوجهــات العامــة والخطة 
االســتراتيجية الجديدة

وضعــت شــركة »مجموعــة ســيرا القابضــة« لنفســها 
مســارًا واضحــًا ومحــددًا لمواكبــة التوجهــات العامة 

الناشــئة، والمحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي 
صناعة الســفر في منطقة الشــرق األوســط. 

وفــي ضــوء ذلــك، نعكــف على إعــادة صياغــة بيئتنا 
التشــغيلية وتطبيــق اســتراتيجيات جديــدة تمكننــا 

مــن تنويــع مصــادر اإليــرادات وتوجيه االســتثمارات 
نحــو مجــاالت نمــو أخــرى، فضــًا عــن إدارة التكاليف 
علــى نحــو أكثــر كفــاءة، بينمــا نواصــل تقديــم خدمات 

ومنتجــات عاليــة الجــودة لعمائنــا.

التوجهــات العامــة: ضــرورة التغيير
تشــهد الســوق الســعوديةعمومًا وقطاع الســفر 
خصوصــًا، تغيــرات مهمــة بوتيــرة متســارعة. فقــد 

شــهدت ســوق المملكــة تطــورات إيجابيــة أحدثت 
تغّيــرًا هائــًا فــي البيئــة التشــغيلية لقطــاع عملنــا 
الرئيســي وهــو الســفر، وعــززت إمكانيــة تحقيق 

معــدالت نمــو عاليــة واكتســاب الفــرص، في 
قطاعــي الفندقــة وخدمــات الحــج والعمــرة على 

وجــه الخصوص.

وطــوت المملكــة عاميــن مــن مســيرة التحول 
االقتصــادي الشــامل التــي تطــرح مفهومــًا جديدًا 

لــدور القطــاع الخــاص فــي دفع عجلــة النمو 
االقتصــادي. وبالنســبة لنــا، فــإن الفــرص تكمــن أواًل، 

فــي تنميــة الســياحة الداخليــة والحاجــة المتزايــدة 
لاســتثمار فــي خدمــات الفندقــة متوســطة 

التكلفــة؛ وثانيــًا فــي تلبيــة متطلبــات األعــداد 
المتناميــة مــن الحجــاج والمعتمريــن، وجميــع الفــرص 

ذات الصلــة فــي مكــة المكرمــة والمنطقــة.

وقــد التزمــت الحكومــة بتطويــر قطــاع الســياحة 
المحليــة، واســِتضافة أعــداد أكبــر مــن ضيوف 

الرحمــن الســيما فــي موســم الحــج. وفــي برنامج 
التحــّول الوطنــي، تتطلــع الحكومــة إلــى اســتقبال 

40 مليــون حــاج ومعتمــر ســنويًا بحلــول العــام 2030، 
ونتوقــع أن يصــل حجــم إنفــاق الحجــاج فــي المملكــة 

إلــى 250 مليــار ريــال فــي غضــون12 عامًا.

وبنــاًء علــى مــا تقــدم، فــإن الطلب علــى الفنادق 
واإليــواء ســيزداد أيضــًا، فــي الوقت الــذي يفتقر 

فيــه قطــاع الفنــادق متوســطة التكلفــة في 
المملكــة، إلــى الخدمــات التــي تلبــي احتياجاتــه، 

وبالتالــي فهــو قطــاع يحتــوي علــى فــرص قّيمة 
للنمــو وتحقيــق إيــرادات جوهرية.

وعلــى صعيــد خدمــات الحــج والعمــرة، تعكــف 
الحكومــة علــى إعــادة هيكلــة منظومــة العمــل 
الحاليــة لمعالجــة الثغــرات ومواطــن الضعــف، 

وتحســين البنيــة التحتيــة لتلبيــة متطلبــات األعــداد 
المتزايــدة مــن الحجــاج والمعتمريــن، وتعزيــز 

كفــاءة اإلطــار التنظيمــي بمــا يضمــن توفيــر فــرص 
متســاوية وإرســاء األســس لمنافســٍة عادلة 

باختصــار، نعتقــد أن اإلطــار التنظيمــي لقطــاع الحــج 
والعمــرة ســوف يشــهد تطــورات تعــزز كفاءتــه 

وقدرتــه علــى مواكبــة وتلبيــة متطلبــات الســوق، 
وبالتالــي تمكيــن الحكومــة مــن تحقيــق أهدافهــا 

المنشــودة علــى هــذا الصعيــد.

وبدوره، يشــهد قطاع الســفر تحواًل كبيرًا على 
المســتوى العالمــي، مــا أدى إلــى تغيير الدور 

التقليدي الذي تمارســه وكالة الســفر في 
خدمة المســافرين، وارتفاع إســتثنائي في معدل 

اســتخدام منصات الســفر اإللكترونية. وقد أحدثت 
التكنولوجيــا أثــرًا كبيــرًا فــي القطاعــات الثاثة التي 

نمارس أنشــطتنا فيها – خدمات الســفر والســياحة 
األفــراد والخدمــات المقدمــة للوزارات والجهات 

الحكوميــة فــي المملكــة، ممــا يعنــي أن النجاح على 
المدى البعيد، ســيكون فقط من نصيب الشــركات 

التــي تمتلــك منصــة تكنولوجيــة قوية ومتطورة.

فالمســافرون اليــوم، يبحثــون عــن وجهــات ملهمــة 
لقضــاء العطــات فيهــا، ويســعون إلى المشــورة 

مــن وكاالت استشــارات ســياحية، وهــم على 
اســتعداد للدفــع لقــاء عــروض وباقات ســياحية 

وترفيهيــة مبتكــرة ومتكاملــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
حصــة وكاالت خدمــات الســفر التقليديــة تتقلــص 
لصالــح وكاالت الســفر اإللكترونيــة، إال أنهــا فــي 

منطقة الشــرق األوســط، التزال تعادل ثلثي ســوق 
الســفر اإلقليميــة.

وبالنســبة لقطــاع خدمــات الســفر اإللكترونية، 
فقد ســّجل هذا النشــاط واليزال، نموًا متســارعًا 
على مســتوى العالم ومنطقة الشــرق األوســط. 

وتقــدر قيمــة ســوق خدمــات الســفر اإللكترونية في 
الشــرق األوســط عام 2019 بنحو 50 مليار ريال ومن 

المتوقــع أن ينمــو إلــى 70 مليــار بحلــول عــام 2021.

اســتراتيجيتنا ونموذجنــا التشــغيلي.. تعزيــز 
قــوة أعمالنــا األساســية لتحقيق مكاســب على 

المــدى الطويل:
نعكــف حاليــًا علــى تطبيــق برنامــج التحــول 

االســتراتيجي الذي أرســينا أسســه في العام 
2016. واســتنادًا إلــى دراســة تحليليــة دقيقــة 

للبيئــة الخارجيــة وكذلــك منظومتنــا المؤسســية 
وبيئتنــا التشــغيلية، تــم اآلن إعــادة تنظيــم نشــاط 

الشــركة في خمســة مجاالت أعمال أساســية 
هــي »الســفر« و»الحــج والعمــرة« و»الفندقة« 

و»األعمــال المســاندة« و»االســتثمار«.

1 السفر
تمثــل »خدمــات الســفر« و»منصات الســفر 

اإللكترونيــة« المحــرك الرئيســي لنمــو قطــاع الســفر 
فــي الشــركة. ويهــدف القطــاع إلــى توفيــر خدمات 

أكثــر كفــاءة للعمــاء فــي ثاثــة أنشــطة محورية 
وهــي »الســفر والســياحة لألفــراد«، و»خدمات 

الجهــات الحكوميــة والشــركات«. 

وُيقــدر قيمــة ســوق الســياحة لألفــراد بالمملكــة، 
بمــا فــي ذلــك الوجهــات المحليــة والدوليــة، بـ 50 

مليــار ريــال. ولكــي نرفــع حصتنــا الســوقية فــي هذا 
المجــال، تعمــل الشــركة علــى تطبيــق اســتراتيجية 

مبيعــات متعــددة القنــوات كــي تتحــول بذلــك من 
مجــرد وكالــة تتولــى تنفيــذ الحجــوزات لعمائهــا إلــى 

وكالــة إستشــارات ســياحية جذابة.

ونحــن علــى قناعــة بــأن متعــة الســفر يجــب أن تبدأ 
مــن مرحلــة التفكيــر والتخطيــط للســفر. واســتكمااًل 

لهــذا النهــج الجديــد، نخطــط فــي عــام 2019، إلى 
تجديــد سلســلة مــن الفــروع التابعــة لنــا والتــي تتنوع 

بيــن مكاتــب ســفر موزعــة فــي مختلــف مناطق 
المملكــة.
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كمــا أننــا نجــري تغييــرات عديــدة مــن أجــل المحافظة 
علــى حصتنــا فــي ســوق الخدمــات الحكومية 

وزيادتهــا فــي ســوق خدمــات الحكومة والشــركات. 
ورغــم أننــا نتمتــع بمكانــة رائــدة في هذه الســوق 
التــي تقــدر قيمتهــا بـــ 12 مليــار ريــال، إال أننــا ندرك 

أيضــًا أن احتياجــات هــذه الشــريحة المهمــة مــن 
العمــاء تتغيــر مــع الوقــت، ولذلــك ينبغــي علينــا 

ترقيــة عروضنــا لموظفــي القطــاع العــام مــن أجل 
توفيــر حلــول ســفر تتســم بكفــاءة اقتصاديــة عاليــة. 

كمــا أننــا نمضــي بخطــى متســارعة باتجــاه تعزيــز 
حضورنــا فــي قطــاع خدمات الشــركات متوســطة 

التكلفــة، مــن خــال تزويــد الشــركات المنضبطــة 
فــي إدارة تكاليفهــا، بحلــول ســفر مناســبة بأســعار 
منافســة وخدمــات متميــزة. وعــاوة علــى ذلك، 
توفــر منصاتنــا التكنولوجيــة اليــوم خدمــات أســرع 

علــى مدار الســاعة.

وحظــي نشــاط خدمــات الســفر اإللكترونية، 
وســيحظى، بجــزء كبيــر مــن اإلنفاق الرأســمالي 

للشــركة مــن أجــل تعزيــز كفــاءة منصتنــا اإللكترونيــة 
وتزويدهــا بحلــول عالميــة المســتوى تلبــي 

متطلبــات عمالئنــا علــى اختالفهــا، حيــث نســعى 
إلــى رفــع إجمالــي قيمــة الحجــوزات ليصــل إلى 3.75 
مليــار ريــال ســعودي بحلــول العــام2020، إذ ســتلعب 

منصاتنــا اإللكترونيــة بقيــادة »المســافر«، دورًا 
أساســيًا فــي ذلك.

وحققــت المنصــة اإللكترونيــة »المســافر« نجاحــًا 
باهــرًا خــال مــدة زمنيــة قصيــرة، ليصبــح األبرز 

لخدمــات الســفر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
ومــن خــال حمالتنــا التســويقية الُمركــزة واســتثمارنا 
الكبيــر فــي أفضــل الحلــول التقنيــة، اســتطعنا تعزيــز 

نشــاط »المســافر« واســتقطاب عدد قياســي 
مــن المســافرين، حيــث أســتحوذ »المســافر« على 

40.7% مــن ســوق تذاكــر الطيــران في ديســمبر 
2018 ليكــون الّاعــب األقــوى فــي المملكــة العربيــة 

السعودية. 

وفــي ضــوء ذلــك، ســنركز فــي عام 2019 على 
الحمــات التســويقية الهادفــة واإلرتقــاء بجــودة 
الخدمــات. وســنعمل علــى تعزيــز مســتوى تمّيــز 

»المســافر« بمــا يلبــي متطلبــات العمــاء بالشــكل 
األمثــل. بحيــث ستشــهد المنصــة اإللكترونيــة تطــورًا 

كبيــرًا علــى صعيــد التصميــم وتجربــة المســتخدم 
عمومــًا، وهــذا يشــمل المحتــوى الغنــي والملهــم 

مــن أجــل اســتقطاب اهتمــام العمــاء المســتهدفين 
قبــل الخــوض فــي تجربة الســفر. 

2 الحــج والعمرة
وبخصــوص أعمالنــا فــي الحــج والعمــرة فقــد عملنا 
علــى إعــداد اســتراتيجية متكاملــة تتوافــق أهدافهــا 
مــع أهــداف رؤيــة 2030 علــى هــذا الصعيد لتســتفيد 
مــن الفرصــة المتاحــة فــي ســوق الحــج والعمرة التي 

تقــدر بأكثــر مــن 200 مليــار ريــال ســعودي بحلول 
عــام 2030. ولتنفيــذ االســتراتيجية فقــد ســخرنا 

المــوارد الازمــة وأسســنا فريــق عمــل احترافي ذو 
كفــاءة عاليــة واســتراتيجية تســويقية مســتهدفة 
شــرعنا فــي تنفيذهــا مع األســواق المســتهدفة 

تمكننــا مــن تعزيــز حصتنــا الســوقية فــي هــذا القطــاع 
المبارك.

3 الفندقة
ســيرّكز قطــاع الفندقــة علــى مجــال خدمات 

الفندقــة متوســطة التكلفــة وإدارة الفنــادق. 
وتمتلــك الشــركة حاليــًا خمســة فنــادق مــدارة في 
مدينتيــن رئيســيتين، تقــدر قيمتهــا الدفتريــة بأكثــر 

مــن 3 مليــارات ريــال ســعودي. وتوفــر هذه األصول 
تدفقــات نقديــة ثابتــة لتمويــل االســتثمار فــي 

قطاعــات األعمــال األخرى للشــركة.

ونســعى إلــى تطويــر وتشــغيل فنادق متوســطة 
التكلفــة فــي الســوق الخليجــي مــن خال شــراكتنا 

مــع »فنــادق تشــويس« التــي تديــر عامــات تجارية 
عالميــة مشــهورة بمــا فــي ذلــك »كومفورت 

إن« و»كواليتــي إن« و»كالريــون«. كمــا نهــدف 
لتشــغيل 6 آالف غرفــة فندقيــة بحلــول العــام 2022. 

ولتحقيــق هــذا الهــدف فقــد شــرعنا فــي تطوير 6 
فنــادق ســيتم تشــغيلها تحــت العامــات التجاريــة 

التابعــة لـــ »فنادق تشــويس«. 

4 األعمال المســاندة
يتكــون قســم األعمــال المســاندة حاليــا من نشــاط 

تأجير الســيارات. ومن خال دراســتنا للســوق، 
توصلنــا إلــى أن تأجيــر الســيارات للشــركات يشــهد 
نمــوا أســرع مقارنــة مــع تأجير الســيارات ألغراض 

الترفيــه، ومــن المتوقــع أن يســتأثر بنحــو نصــف هــذه 
الســوق التــي تقــدر قيمتهــا بـــ 2.7 مليــار ريــال بحلول 
العــام 2019. وبنــاء عليــه، نركــز جهودنــا على نشــاط 

تأجيــر الســيارات للشــركات مــن خــال إنشــاء مراكز 
تشــغيل فــي المــدن الرئيســية فــي مختلــف أنحاء 

المملكــة إضافــة إلــى التعــاون مــع إحدى الشــركات 
الدوليــة المتخصصــة بتأجيــر الســيارات.

ولدينــا حضــور فــي ثاثــة مطــارات رئيســية في 
الريــاض وجــدة والدمــام ممــا ســيتيح لنــا تقديم 

خدمــات تأجيــر الســيارات لألعــداد المتناميــة من 
الــزواز القادميــن مــن الخارج.

وتماشــيًا مــع هــذا النمــو فقــد ضاعفنا أســطول 
الســيارات ليزيــد عــن 7 آالف مركبــة فــي الســنتين 

الماضيــة بحيــث أصبحــت وحــدة أعمــاٍل مربحة 
وتقــدم دخــًا ثابتــًا للمجموعة. 

5 االستثمار
ال نــزال أحــد المســتثمرين الرئيســيين فــي »كريــم«، 

الشــركة الرائــدة فــي خدمــة حجــز ســيارات األجرة عبر 
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة في الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا. وأنشــطتنا فــي المملكــة المتحــدة 
التــزال قويــة، بحيــث تقــارب قيمــة الحجوزات 2.4 

مليــار ريال ســعودي. 

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، تشــمل اســتراتيجيتنا ترقيــة 
وتحديــث منصتنــا اإللكترونيــة وتعزيــز وتطويــر 

مهــارات موظفينــا فــي كافــة أقســام ومجاالت 
أعمالنــا الرئيســية، األمــر الــذي ســيمكننا مــن إثراء 

تجربــة عمائنــا، ويســاعدنا علــى ترســيخ مكانتنــا 
الرائــدة فــي الســوق كنمــوذُج يحتــذى به في 
تحقيــق أعلــى مســتويات رضــا العمــاء، وتعزيز 

كفــاءة وتميــز الخدمــات فــي كافــة قطاعــات العمل 
التابعــة لنا.
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المزايا التنافســية للشــركة

تتمتــع شــركة »مجموعــة ســيرا القابضــة« بخبــرة 
مهنيــة تزيــد عــن 40 عامــًا فــي قطاع الســفر 

والســياحة، والتــي تدخــر جهــدًا فــي الحفــاظ على 
مكانتهــا الرائــدة فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي والشــرق األوســط، وتعزيــز حصتهــا 
الســوقية فــي مجــاالت متنوعــة أخــرى. وتنفرد 

المجموعــة بالعديــد مــن المزايــا التنافســية التــي 
اكتســبتها بجــدارة علــى مــر الســنين مــن خال 

تطويــر أعمالهــا واإلرتقــاء بكفــاءة منتجاتهــا وجــودة 
خدماتهــا وعاقاتهــا الراســخة والعريقــة مــع 

العمــاء والمزوديــن، فضــًا عــن إمكاناتهــا الماليــة 
القويــة التــي تتيــح لهــا االســتثمار وتوســيع نطاق 

أنشــطتها لتشــمل قطاعــات جديــدة، واغتنــام 
الفــرص المائمــة فــي الوقــت المناســب. ومــن بين 

هــذه المزايا:

1  شــركة عربية مرموقة، ســعودية النشــأة، 
تخــدم المنطقــة والعالــم اإلســامي 

•  نفخــر بمســاهمتنا فــي تطويــر وتعزيــز كفــاءة 
قطــاع الســفر بالمملكــة العربيــة الســعودية التــي 

انطلقنــا منهــا فــي عــام 1979م. 
•  نحــن شــركة الســفر الوحيــدة الُمدرجــة فــي 

الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
•  نحن أكبر شــركة ســفر وســياحة على مســتوى 

منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق 
األوسط.

•  نمتلــك أكبــر شــبكة فــروع فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، ولدينــا حضــور فــي جميــع مطاراتها.
•  تحتــوي محفظــة أعمالنــا علــى وكالــة خدمات 

الســفر اإللكترونيــة المســافر والتــي تعتبــر األســرع 
نمــوًا فــي المنطقة.

 2  عاقــات تجاريــة وطيدة وشــبكة ضخمة 
مــن العماء والموردين 

•  نمتلــك عاقــات راســخة مــع هيئات الســياحة 
لوجهــات الســفر األشــهر المفضلــة للعمــاء فــي 

الخليــج العربي.
•  نمتلــك حصــة ســوقية 57% مــن ســوق منصات 

الســفر اإللكترونيــة فــي المملكــة العربيــة 
السعودية.

•  نمتلــك قرابــة ثلــث ســوق الســفر للقطاعات 
الحكوميــة والشــركات.

•  فاقــت أعــداد زوارنــا في منصات الســفر 
اإللكترونيــة 90 مليــون زائــرًا فــي العــام 2018.

•  تحتــوي شــبكة موردينــا علــى أكثــر من 200 
شــركة طيــران وتربطنــا عاقــات تجاريــة قوية 

مــع معظــم شــركات الطيــران الدوليــة، ونعمل 
بشــكل وثيــق مــع جميــع شــركات الطيران 

الوطنية.
•  نحــن الشــركة المحليــة الوحيــدة فــي المنطقــة 

ذات ارتبــاط تقنــي ديناميكــي مباشــر مــع شــركات 
الفندقــة العالميــة )مثــل ماريــوت وســتاروود 
وإعمــار وأكــور وغيرهــا( والــذي يضمن وجود 

أفضــل األســعار لعمائنا.

3 التــزام بالتمّيــز وإثــراء تجربة العماء 
•  خبرتنــا العريقــة والواســعة تمنحنــا ميزة فريدة 

فــي فهم واســتيعاب احتياجــات ومتطلبات 
عمائنــا بمختلــف شــرائحهم، وبالتالــي تلبيتها 

علــى أكمــل وجــه حيث نقــوم بتقديم مجموعة 
متنوعــة مــن المنتجــات، بدءًا مــن تذاكر الطيران 

مــرورًا وحجــوزات الفنــادق وعروض العطات 
ذات األســعار المناســبة، وانتهاًء بتصميم باقات 

عطــات متكاملــة وفقــًا لمتطلبات العماء.
•  نوظــف أيضــًا أفضــل منصــات التكنولوجيــا 
وتحليــل البيانــات المتقدمــة والتــي نســتمر 

باالســتثمار فيهــا بمــا يتيــح لنــا تحســين خدماتنــا 
عبــر التنبــؤ برغبــات العمــاء وتصميــم خدمــات 
مخصصــة لــكل شــريحة، ورفــع كفــاءة عملياتنــا 

التســويقية. 
•  نضــع متطلبــات العمــاء فــي مقدمــة أولويات 

أعمالنــا وأنشــطتنا، ولذلــك كســبنا ثقتهــم 
ونجحنــا فــي تســجيل أعلــى معــدالت اإلحتفاظ 

بالعمــاء حيــث شــكلت نســبة العمــاء العائديــن 
علــى منصاتنــا االلكترونيــة نصــف أعــداد العمــاء 

اإلجمالي.
•  لدينــا فريــق مكــّرس لدعــم العمــاء علــى مدار 
الســاعة من أجل اإلســتجابة بســرعة إلى أي 

تســاؤالت لديهــم وتلبيــة متطلباتهــم.

 4  مركــز مالــي متــوازن - تعزيز كفاءة 
استخدام األصول

•  نعمــل علــى تنويــع مصــادر إيراداتنــا عبر التوســع 
نحــو مجــاالت أعمــال تتمتــع بإمكانيــات عاليــة 

لتحقيــق نمــو مســتدام.
•  نعمــل علــى إطــاق فكــر جديــد للســياحة ودور 

جديــد للفــروع لتعمــل جنبــًا إلــى جنــب مع 
منصــات الســفر اإللكترونيــة لصنــع تجربــة فريــدة 
مــن نوعهــا للعمــاء ورفــع كفائــة وقيمــة قطاع 

الســياحة فــي المجموعــة.
•  عملنــا علــى إعــداد اســتراتيجية متكاملــة للتوســع 

فــي ســوق ســياحة الحــج والعمــرة والذي يقدر 
حجمــه بأكثــر مــن 200 مليــار ريــال ســعودي بحلول 

2030 وتهــدف االســتراتيجية لزيــادة مصــادر 
الدخــل المســتدام للمجموعــة باإلســتفادة مــن 

مــوارد وخبــرات وشــبكات المورديــن الضخمة 
للمجموعــة باإلضافــة إلــى تعزيــز أداء أصــول 

المجموعــة فــي قطــاع الفندقة.

 5  فريــق إداري علــى درجة عالية 
مــن الكفاءة والخبرة

•  لدينــا كفــاءات قياديــة مؤهلــة فــي جميع 
المناصــب الوظيفيــة ونســتمر بإســتقطاب 

كفــاءات ذات إمكانــات عاليــة. 
•  نحــرص علــى تحديــد أفضــل المواهب 

واســتقطابها وانتقائهــا بعنايــة فائقــة بنــاء علــى 
مــا تظهــره مــن حمــاس تجــاه القطاع ورغبة 

بالتميــز عبــر دعــم برامــج تطويــر الشــباب مثل 
برنامــج جــدارة وبرنامــج قمم.

•  تســود أرجــاء الشــركة ثقافــة عمــل قائمــة على 
األداء المتميــز وتقديــم أفضــل خدمــة ممكنــة 

للعميــل.
•  نحــن ملتزمــون بتطويــر مهــارات موظفينــا 

وتدريبهــم لضمــان تمكنهــم مــن القيــام 
بمهامهــم اليــوم بتفــوق وكفــاءة عاليــة.
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مؤشــرات األداء خال عام 2018م

1 التدفقــات النقدية
حققــت المجموعــة صافــى تغيــر فــى أرصــدة النقديــة ومــا فــى حكمهــا بقيمــة )734( مليــون ريــال ســعودي ناتجــة مــن التغيــرات فــى بنــود قائمــة التدفقــات النقديــة 

وذلــك علــى النحــو التإلى:

الجــدول )1(: التغييــرات فــي التدفقــات النقديــة:
2017م2018مالبيان 

)93(750التدفقات النقدية الناتجة/ المســتخدمة من األنشــطة التشــغيلية 
)373()697(التدفقات النقدية المســتخدمة فى األنشــطة االســتثمارية 

180)787(التدفقــات النقديــة المســتخدمة/ الناتجــة من األنشــطة التمويلية 
)286()734(صافــى التغيــر فــى أرصــدة النقد ومــا فى حكمها 

التغيــر فــى بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية يرجــع بصفــة 
رئيســية إلــى التحســن الجوهــرى فــى تحصيــل الذمــم المدينــة مــن بعــض الجهات 

الحكوميــة حيــث تــم اإلســتفادة مــن ذلــك فــى تســوية بعــض ديــون المجموعة 
وتعزيــز المركــز المإلــى للشــركة ومســتويات الســيولة وقــدرة الشــركة علــى 

تنفيــذ اســتراتيجيتها المعلنــه.

التغيــر فــى بنــود التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة يرجــع بصفــة 
رئيســية إلــى زيــادة المســدد مــن القــروض عــن العــام الســابق حيث قامت 

المجموعــة فــى تاريــخ 31 مــارس 2018م بســداد دفعــات مبكــرة مــن القرض 
طويــل األجــل والقــروض قصيــرة األجــل بمبلــغ 838 مليــون ريال ســعودي 

وإنخفــاض المتحصــات مــن المرابحــات اإلســامية خــال عــام 2018م مقارنــة 
بعــام 2017م بمبلــغ 467 مليــون ريــال ســعودي كمــا تــم ســداد 111 مليــون ريــال 

ســعودي توزيعــات أربــاح للمســاهمين. 

التغير فى بنود التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية والتي من أهمها:
•  400 مليــون ريــال ســعودي اســتثمارات المجموعــة فــى مرابحــات إســامية 

لمــدة 4 أشــهر لــدى بنــوك محلية. 
•  103 مليون ريال ســعودي اســتثمارات المجموعة فى محفظة أوراق مالية. 
•  236 مليون ريال ســعودي اســتثمارات المجموعة فى ممتلكات وأســطول 
المجموعة من ســيارات )وحدة قطاع األعمال المســاندة(/ تأجير الســيارات.

2 الفروقــات الجوهريــة في نتائج التشــغيل
الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج التشــغيل للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2018م تعكــس المتغيــرات الســوقية وخاصــة القطــاع الحكومــي 

وكذلــك خطــة عمــل المجموعــة فــى زيــادة المبيعــات والحصــة الســوقية التــي 
تحققــت مــن خــال منصاتهــا اإللكترونيــة لخدمــات الســفر وســياحة األفــراد، 

وفيمــا يلــي الفروقــات الجوهريــة لبنــود قائمــة الدخــل .

أ الفروقــات الجوهريــة فــي صافي اإليــرادات ومجمل الربح
الجــدول )2(: التغييــرات فــي صافــي اإليــرادات ومجمــل الربح:

2017م2018مالبيان 

التغيير

%قيمة

)8%()159,408,662(1,947,609,6632,107,018,325اإليرادات

4%)18,678,765()503,935,095()522,613,860(تكلفــة اإليرادات

)11%()178,087,427(1,424,995,8031,603,083,230مجمل الربح

بلغــت صافــي إيــرادات خــال عــام 2018م 1,948 مليــون ريــال ســعودي مقابل 
صافــي إيــرادات بلغــت 2,107 مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق وذلك 

بإنخفــاض قــدره 159 مليــون ريــــال سعـــــــــودي بمعــدل إنخفـــــــــــاض طفيــف 
)8%( ليعكــس أثــر التغيــرات علــى النحــو التالــي:

•  اإلنخفــاض فــي متوســط هوامــش العمــوالت واإليــرادات لقطاع الســفر 
والســياحة المحلــي وخاصــة القطــاع الحكومــي الــذي شــهد أنخفاضــًا فــي 
العمــوالت نتيجــة إتجاهــات الشــركات والقطاعــات الحكوميــة فــى ترشــيد 

اإلنفــاق والتــى بصفــة أساســية ذات عاقــة مباشــرة بقطــاع الســفر . 
•  التغيــر فــي بنــود وصيغــة عقــد وزارة التعليــم العالــي وتحويلــه إلــى النظــام 
الحكومــي ولكــن عــوض ذلــك ارتفــاع القطاعــات التشــغيلية األخــرى ذات 

النمــو المتســارع خاصــة قطــاع الســفر اإللكترونــي.

•  أســعار أكثــر تنافســية لبعــض الخدمــات بهــدف حمايــة وزيــادة الحصة 
الســوقية التــى أثــرت علــى هوامــش الربح . 

التغيــر فــى بعــض الشــروط واألحــكام لبعــض عقــود العمــاء الرئيســين .  •
•  التغيــر فــي مزيــج المنتجــات مــع هوامــش متغيــرة فــى المملكــة المتحــدة 

التــى لديهــا هامــش ربــح أقــل مقارنــة بالقطاعــات األخــرى داخــل المجموعة. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن حجــوزات المجموعــة عبــر منصاتهــا اإللكترونيــة 
قــد زادت خــال العــام الحالــي بنســبة 44% بالمقارنــة بالعــام الســابق )مــن 

1,387 مليــون ريــال ســعودي إلــى 2,004 مليــون ريــال ســعودي( ويتمتــع هذا 
القطــاع بنمــو متســارع انطاقــًا مــن اســتراتيجية المجموعــة للتركيــز علــى قطــاع 

المبيعــات عبــر مناصاتهــا اإللكترونيــة.
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ب الفروقــات الجوهريــة فــي نتائج ربح التشــغيل
الجــدول )3(: الفروقــات الجوهريــة فــي نتائــج ربــح التشــغيل:

2017م2018مالبيان 

التغيير

% القيمة

)11%()178,087,427(1,424,995,8031,603,083,230مجمــل الربح

12%40,820,116)332,858,133()373,678,249(مصروفات بيع وتســويق
)4%()22,231,139()494,794,534()472,563,395(مصروفــات عمومية وإدارية

502%)87,772,845()17,477,308(70,295,537عكس/ )خسارة( االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
)172%()86,193,536(50,232,187)35,961,349(مصروفــات/ إيــرادات تشــغيلية أخرى )صافي(

)24%()195,097,095(613,088,347808,185,442الربح التشــغيلي

حققــت المجموعــة ربــح تشــغيلي خــال عــام 2018م بلــغ 613 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 808 مليــون ريــال ســعودي للعــام الســابق وذلــك بإنخفــاض قــدره 195 
مليــون ريــال ســعودي بمعــدل إنخفــاض )24% ( تتمثــل بصفــة جوهريــة فــي كًا مــن اآلتــي:

•  زيــادة مصروفــات البيــع والتســويق نتيجــة الحمــات التســويقية الهادفــة لمنصــات البيــع اإللكترونيــة التابعــة للمجموعــة والمصروفــات التســويقية لفنــادق 
المجموعــة )موفمبيــك وشــيراتون( والتــى بــدأت عملياتهــا التشــغيلية فــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2017م.

•  إنخفــاض فــي المصروفــات العموميــة واإلداريــة نتيجــة التحكــم وترشــيد فــى تكاليــف الموظفيــن باإلضافــة إلــى هيكلــة وحــدات األعمــال االســتراتيجية التابعــة 
للمجموعــة وقطاعــات األعمــال االســتراتيجية.

زيــادة المصروفــات األخــرى نتيجــة التغيــرات بالزيــادة أو اإلنخفــاض والتــي مــن أهمهــا:  •
-  عكــس انخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة بمبلــغ 70 مليــون ريــال ســعودي وفقــًا لمعــدالت الخســائر األئتمانيــة المتوقعــة فــي ضــوء متطلبــات معيــار التقاريــر   

الدوليــة – األدوات الماليــة معيــار رقــم )9(.
-  زيــادة الخســائر الناتجــة عــن بيــع أصــول وممتلــكات للمجموعــة بقيمــة 44 مليــون ريــال ســعودي.  

ج الفروقــات الجوهريــة فــي صافي )خســارة(/ ربح العام
الجــدول )4(: صافــي )خســارة(/ ربــح العام:

2017م2018مالبيان 

التغيير

% القيمة

)24%()195,097,095(613,088,347808,185,442الربح التشــغيلي
)49%()11,178,751(11,453,92222,632,673إيــرادات التمويل
13%7,640,235)57,821,030()65,461,265(تكاليــف التمويل

)131%(798,009)607,355(190,654أرباح/ )خســائر( إســتبعاد الشــركات التابعة
)81%()1,248,877()1,535,132()286,255(خسائر إعتراف بفروق عملة عند إستبعاد شركات تابعة

 خســائر اســتبعاد في شــركات مســتثمر فيها 
بطريقــة حقــوق الملكية 

)420,523,381(–)420,523,381(%100

5%)6,613,092()122,834,332()129,447,425(خســائر االنخفاض )أصول وممتلكات وشــهرة.. إلخ(
الحصة في خســائر شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق 

الملكيــة بعــد خصم الضريبة
)67,073,502()127,838,764()60,765,26()%48(

171%53,037,592)30,982,132( )84,019,724(مصروفــات الــزكاة وضريبة الدخل
)129%()631,277,998(489,199,370)142,078,628(صافي )خســارة(/ ربح العام

بلــغ صافــي خســارة المجموعــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م )142( مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بصافــي ربــح 489 مليــون ريــال ســعودي 
بمعــدل إنخفــاض )129%( عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م وذلــك ليعكــس أثــر التغييــرات بالزيــادة أو النقــص وفقــًا لمــا ســيرد أدنــاه:

•  إنخفضــت اإليــرادات التمويليــة مــن "المرابحــات اإلســامية" بقيمــة 11 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة النخفــاض فــي حجــم المرابحــات اإلســامية المحتفــظ بهــا 
لــدى البنــوك خــال العــام 2018م، حيــث تــم ربــط المرابحــات اإلســامية بقيمــة 400 مليــون ريــال ســعودي فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عام 2018م.

مؤشــرات األداء خــال عام 2018م تتمة
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•  زيــادة األعبــاء التمويليــة مــن المرابحــات والتمويــل قصيــر األجــل وفقــًا للشــريعة اإلســامية بقيمــة 7,6 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل 13% وذلــك نتيجة تســجيل 
األعبــاء التمويليــة الخاصــة بفنــدق شــيراتون بعــد االنتهــاء مــن رســملة تكلفــة األقتــراض وبــدء الفنــدق عملياتــه التشــغيلية فــى نهايــة الربــع الرابــع من عام 2017م. 

•  تــم االعتــراف بخســائر اســتبعاد شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بقيمــة 420 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك يرجــع إلــى قيــام المجموعــة ببيــع 
حصتهــا فــي شــركة ذاخــر األســتثمار والتطويــر العقــاري البالغــة 30% إلــى شــركة محمــد إبراهيــم الســبيعي )شــركة ماســك( مقابــل الحصــول علــى مبلــغ 377 

مليــون ريــال ســعودي ريــال األمــر الــذى ترتــب عليــه األعتــراف بخســارة دفتريــة ضمــن الســجات المحاســبية بقيمــة 420 مليــون ريــال ســعودي. وتعتبــر خســارة غير 
متكــررة، وفــي حــال اســتيعاد تلــك الخســائر ســيكون أثــر ذلــك علــى صافــي ربــح 278 مليون ريال ســعودي.

•  تــم اإلعتــراف بنصيــب الخســائر فــى االســتثمارات بحقــوق الملكيــة بقيمــة 67 مليــون ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2018م والتــى 
تتمثــل بصفــة جوهريــة فــى مــا يلى:

نصيــب شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة فــى خســائر شــركة كريــم بقيمــة )9( مليــون ريــال ســعودي.  -  
نصيــب شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة فــى خســائر شــركة وادى بقيمــة )51( مليــون ريــال ســعودي.  -  

جديــر بالذكــر أن القيمــة الســوقية الحاليــة الســتثمارت المجموعــة فــي كًا مــن شــركتي "كريــم، ووادي" تفــوق قيمــة االســتثمار عنــد اإلقتنــاء، باإلضافــة إلــى أن 
تلــك الخســائر غيــر متكــررة وال نعتقــد إســتمرارها خــال العــام 2019م.

•  زيــادة مصــروف مخصــص الــزكاة عــن العــام الســابق بقيمــة 53 مليــون ريــال ســعودي لدعــم مخصص الزكاة للســنوات محل الفحص الزكــوي والربط النهائي 
للســنوات مــن 2008م وحتــى 2018م، جديــر بالذكــر أنــه قــد تــم االنتهــاء مــن أعمــال الفحــص الزكوي للســنوات مــن 2008م وحتى 2013م فى يناير 2019م. 

3 )خســارة(/ ربحية الســهم خال العام
الجــدول )5(: )خســارة(/ ربحيــة الســهم خــال العام:

2017م2018مالبيان 

التغيير

% القيمة

)129%()3.06(2.37)0.69()خسارة(/ ربحية السهم

حققــت المجموعــة معــدل انخفــاض فــي الســهم بلــغ )129%( حيــث تــم إحتســاب خســارة الســهم مــن صافــي خســارة العــام للســنة الماليــة المنتهية في 31 ديســمبر 
2018م بقيمــة )0.69(، وهــذا يعكــس أثــر إنخفــاض صافــي إيــرادات المجموعــة وربــح التشــغيل والتغيــرات األخــرى فــي بنــود قائمــة الدخــل بمختلــف تصنيفها.

4 المرابحــات والتســهيات اإلســامية األخرى 
أ مرابحــات قصيرة األجل 

الجــدول )6(: مرابحــات قصيــرة األجل:

المدفــوع خال العام مــدة المرابحة أصــل المرابحه فئــة المرابحة مصــدر المرابحة م
رصيــد المرابحة 

فــي نهاية العام
الضمانــات المقدمة 

للحصــول علــى المرابحة 

سندات أذنية199,997,190163,306,009 3 أشهر363,303,199 قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )1(1
سندات أذنية--366,310,852 1 إلى 6 أشــهر366,310,852قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )2(2
سندات أذنية--284,916,666 5 إلى 12 شــهر284,916,666 قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )3(3
سندات أذنية--334,994,661 2 إلى 3 أشــهر334,994,661 قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )4(4
سندات أذنية--1161,028,019 إلى 3 أشــهر161,028,019قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )5(5
سندات أذنية--3250,000,000 إلى 6 أشــهر250,000,000قصيرة األجلبنوك ومؤسســات مالية )6(6

تتمثــل المرابحــات بصفــة جوهريــة فــي قيمــة اتفاقيــات بنكيــة قصيــرة لمــدة عــام لتمويــل بعــض مــن متطلبــات رأس المــال العامــل بالشــركات األجنبيــة والمحليــة 
التابعــة للمجموعــة والتــي تتــم مــن خــال مرابحــات إســامية وعقــود تــورق وفقــًا لمتطلبــات الشــريعة اإلســامية، وأيضــًا تخضــع كافــة المعامــات البنكيــة 

الُعمــوالت ومعــدالت متفــق عليهــا وفقــًا ألســعار معلنــة مــن كافــة البنــوك المحليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية أو البنــوك األخــرى المتواجــدة فــي البلــدان 
للشــركات األجنبيــة التابعــة.
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مؤشــرات األداء خــال عام 2018م تتمة

ب  مرابحــات طويلة األجل 
الجــدول )7(: مرابحــات طويلــة األجــل – شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة وشــركاتها التابعــة:

مــدة المرابحة أصــل المرابحه فئــة المرابحة مصــدر المرابحة م
المدفوع 

خال العام 
رصيــد المرابحة 

فــي نهاية العام
الضمانــات المقدمة 

للحصــول علــى المرابحة 

ضمــان فنــدق شــيراتون جبل الكعبة550,000,000–7 سنوات550,000,000طويل األجلبنوك ومؤسســات مالية )1(1
––11861,000,000 عام861,000,000طويل األجلبنوك ومؤسســات مالية )2(2

سندات أذنية–90,713,416عامين90,713,416 طويل األجلبنوك ومؤسســات مالية )3(3

خــــال عــــام 2015م تــــم الحصــــول علــــى تمويــل طويــل األجــل )تــــورق( مــــن أحــــد البنــــوك المحليــــة بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية بقيمــــة 1,2 مليــــار ريــــال 
ســــعودي لتمويــــل عمليــــة اإلستحواذ علــــى فنــــدق شــــيراتون جبــــل الكعبــــة فــــي مكــــة المكرمــــة، تــــم منــــح المرابحــــة بإســــتخدام معــــدل وعمولــــه متفــــق 

عليهــــا ووفقــــًا للمعــدالت المعلنــــة مــــن البنــــوك المحليــــة )ســــايبور( باإلضافــة إلــــى هامــــش محــــدد فــــي إتفاقيــــة المرابحــــة.

قامــت المجموعــة فــى تاريــخ 31 مــارس 2018م بســداد دفعــات مبكــرة مــن التمويــل طويــل األجــل والمســتحق عــن األعــوام 2019/ 2020 م والنصــف األول مــن 
عــام 2021م بمبلــغ 838 مليــون ريــال ســعودي. كمــا تــم جدولــة المتبقــي مــن التمويــل مــع أحــد البنــوك المحليــة األخــرى بالمملكــة العربيــة الســعودية بمعــدالت 

تمويليــة أقــل وذلــك لتخفيــف العــبء التمويلــي.

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

المحليــة فــي بلــدان الشــركات التابعــة بمعــدل عمولــه متفــق عليهــا وقــد بلغــت قيمتهــا 31 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة 10.4 مليــون ريــال ســعودي.

5 قطاعــات الخدمات
تهــدف المجموعــة إلــى الحفــاظ علــى مســيرة التطويــر فــي كافــة قطاعاتهــا الخدميــة فــي ظل توظيــف جميع اإلمكانيات الماديــة والتقنية والفنية واالســتراتيجية، 
األمــر الــذي حقــق أعلــى معــدالت التشــغيل لهــذه القطاعــات، ومــع اهتمــام المجموعــة بتطويــر المنصــات والتطبيقــات اإللكترونية والتي تشــمل جميع القطاعات، 

فقــد حققــت المجموعــة نتائــج مميــزة فــي المبيعات اإللكترونية عبــر منصاتها.

1،5 خدمات الســفر 
الجــدول )8(: إيــرادات خدمــات الســفر :

%2017م2018مالبيان 

-16%1,111,142,0401,324,415,795إيرادات خدمات الســفر

حققــت المجموعــة مــن خدمــات الســفر خــال عــام2018م 1,1 مليــار ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات بلغــت 1,3 مليــار ريــال ســعودي بمعــدل إنخفــاض )16%( مقارنــة 
بــأداء العام الســابق.

5،2 خدمات الســياحة 
الجــدول )9(: إيــرادات خدمات الســياحة:

%2017م2018مالبيان 

-2%536,658,920547,882,600إيرادات خدمات الســياحة

حققــت المجموعــة مــن خدمــات الســياحة خــال عــام 2018م 536 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات بلغــت 548 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل إنخفــاض )%2( 
مقارنــة بــأداء العام الســابق.

5،3 خدمــات النقل 
الجــدول )10(: إيــرادات خدمــات النقل:

%2017م2018مالبيان 

30%190,163,701146,069,978إيــرادات خدمات النقل

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات النقــل خــال عــام 2018م بلغــت 190 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات بلغــت 146 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل 
زيــادة 30% مقارنــة بــأداء العام الســابق.
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5،4 خدمــات الفندقة
الجــدول )11(: إيــرادات خدمــات الفندقة:

%2017م2018مالبيان 

26%79,031,17162,854,519إيــرادات خدمات الفندقة 

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات الفندقــة خــال عــام 2018م بلغــت 79 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات بلغــت 63 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل 
زيــادة 26% مقارنــة بــأداء العام الســابق.

5،5 خدمــات تأجير العقارات
الجــدول )12(: إيــرادات خدمــات تأجيــر العقارات.:

%2017م2018مالبيان 

217%7,337,7442,312,850إيــرادات خدمــات تأجير العقارات

حققــت المجموعــة مبيعــات مــن خدمــات تأجيــر العقــارات خــال عــام 2018م بلغــت 7 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات بلغــت 2 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل 
زيــادة 217% مقارنــة بــأداء العام الســابق.

5،6 خدمات أخرى 
الجــدول )13( : إيــرادات الخدمــات األخرى: 

%2017م2018مالبيان 

-1%23,276,08723,482,583إيــرادات الخدمات األخرى

حققــت المجموعــة مــن الخدمــات األخــرى المكملــة مثــل تنظيــم المؤتمــرات والفعاليــات وخدمــات التأشــيرات وغيرهــا مــن الخدمــات األخــرى خــال عــام 2018م 
23.2 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بمبيعــات 23.4 مليــون ريــال ســعودي بمعــدل إنخفــاض غيــر جوهــري )1%( مقارنــة بــأداء العــام الســابق.
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مؤشــرات األداء خــال عام 2018 تتمة

5،7 التحليــل الجغرافــي ألنشــطة المجموعة الرئيســية 
الجــدول )14( : التحليــل الجغرافــي ألنشــطة المجموعــة الرئيســية:

2017م2018ماإليرادات حســب الدول 

1,518,796,5401,613,198,378المملكــة العربية الســعودية
411,750,006446,954,610المملكــة المتحدة

23,954,63316,625,780جمهوريــة مصــر العربية
30,239,556)6,891,516(أخرى

1,947,609,6632,107,018,325اإلجمالي

حققــت المجموعــة خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م صافــي إيــرادات بلغــت 1,9 مليــار ريــال ســعودي،وقد ســاهمت االســتثمارات الداخليــة 
والدوليــة فــي صافــي إيــرادات المجموعــة وفقــًا لمــا ورد فــي الجدول.

التحليــل الجغرافي ألنشــطة 
المجموعة الرئيســية 

مســاهمة القطاعــات في 
إجمالــي اإليرادات عام 2018

مســاهمة القطاعــات في 
إجمالــي اإليرادات عام 2017

السعودية العربية  المملكة   %78 
المتحدة المملكة   %21 

العربية مصر  جمهورية   %1 
أخرى  %0.4- 

السفر إيرادات خدمات   %٥7 
السياحة خدمات  إيرادات   %28 

النقل إيرادات خدمات   %10 
الفندقة خدمات  إيرادات   %4 

العقارات تأجير  إيرادات خدمات   %0.4 
الخدمات األخرى إيرادات   %1 

السفر إيرادات خدمات   %63 
السياحة خدمات  إيرادات   %26 

النقل إيرادات خدمات   %7 
الفندقة خدمات  إيرادات   %3 

العقارات تأجير  إيرادات خدمات   %0 
الخدمات األخرى إيرادات   %1 

2018

%78

%21

%1

20172018
%٥7%28

%10
%4

%0.4 %1

%63

%26

%7

%3 %1

2017
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 الشــركات التابعة واســتثمارات 
بطريقــة حقــوق الملكية

الشــركات المســتثمرة فيهــا المجوعة  الشــركات التابعة

23 شركة السعودية:   
مصر: 8 شركات  

شركتان لبنان:   
شركات  4 المتحدة:  المملكة   

شركتان اإلمارات:   
واحدة شركة  إسبانيا:   

3 شركات السعودية:   
واحدة الكويت: شركة   

كندا: شركة واحدة  
اإلمارات: 4 شركات  

واحدة شركة  البريطانية:  فرجينيا  جزر   
واحدة شركة  لوكسمبورج:   

مصر

إسبانيا

العربية  المملكة 
السعودية

العربية  اإلمارات 
المتحدة

لبنان

لمملكة  ا
المتحدة

البريطانية فرجينيا  جزر 

لوكسمبورج

كندا

الكويت

23
ا سـيــر
التقـريـــر السنـــوي 2018



 مجلس اإلدارة 
والحوكمة
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1 مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة

أ مجلس اإلدارة 
يتولــى إدارة شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن )9( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة كل ثــاث ســنوات، وحاليــًا تــم تعييــن 9 أعضــاء 

فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 28 مــارس 2018م ويتولــى المجلــس كافــة الصاحيــات والســلطات الازمــة إلدارة الشــركة وحــدد النظــام األساســي 
للشــركة والئحتــة »السياســات والمعاييــر واإلجــراءات المحــددة للعضويــة فــي المجلــس« مســئوليات المجلــس تحديــدًا واضحــًا.

الجــدول )17(: أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة التــي تنتهــي فــي 28 مــارس2021م *:  1.1
الخبراتالمؤهاتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةاالسمم

 المهندس/ 1
محمــد بن صالح 

الخليل

-  رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
ســيرا القابضة

-  رئيس مجلس إدارة شــركة 
اللجين 

-  عضــو مجلــس إدارة غرفة الرياض 
وعــدد مــن اللجــان في غرفة الرياض 

ومجلــس الغرف

-  بكالوريوس هندســة
-  ماجســتير إدارة أعمال

-  رئيــس وعضــو مجلس إدارة عدد 
مــن الشــركات فــي مجال العقار 

واالســتثمار والصناعة والســياحة 
والقطــاع الخيــري واالجتماعي

األســتاذ/ أحمد بن 2
ســامر الزعيم

-  نائــب رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة ســيرا القابضة

-  رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الســعودية الحديثــة لصناعة 

المعــادن والكابات والباســتيك

-  عضــو لجنــة بالغرفة التجاريــة الصناعية 
بالريــاض ومجلس الغرف الســعودية

-  بكالوريــوس اقتصاد
-  بكالوريــوس إدارة اعمال

 -  عضويــة مجالــس إدارة في 
شــركات متعددة

 الدكتور/ ســليمان 3
بــن علي الحضيف 

-  المديــر التنفيــذي للموارد البشــرية -  مديــر عــام – مصرف اإلنماء
والتطويــر - مصــرف الراجحي

-  الرئيــس التنفيــذي لشــركة عالم النخبة 
لاستشــارات اإلداريــة والتنظيمية

-  بكالوريوس إدارة
-  ماجســتير عاقات دولية

-  ماجســتير إدارة
-  دكتــوراه إدارة أعمال

-  مديــر عــام - مصرف اإلنماء

األســتاذ/ ماجد بن 4
عائــض النفيعي 

-  الرئيس التنفيذي- شــركة مواســم 
للســياحة وخدمــة المعتمرين

-  نائب رئيس قســم اإليرادات- شــركة مكة 
لإلنشــاء والتعمير

-  بكالوريوس محاســبة
-  دبلــوم متقــدم في إدارة الفنادق

-  الرئيس التنفيذي - شركة مواسم 
للسياحة وخدمة المعتمرين

-  مديــر فنــدق أبــراج مكة هيلتون

األســتاذ/ مازن بن 5
أحمــد الجبير 

 -  نائــب الرئيــس التنفيذي - شــركة -  عضو منتدب شــركة جوارس
أمــوال الخليج

-  مستشــار لشــركة ماكنزي

-  نائــب الرئيــس التنفيذي - شــركة -  ماجســتير إدارة أعمال
أمــوال الخليج

-  تقديم استشارات لشركة ماكنزي
-  عضوية مجالس إدارة في شــركات 

متعددة

 األســتاذ/ عبدالله 6
بــن عبدالرحمن 

العياضي

-  نائــب الرئيــس التنفيذي المكلف 
مؤسســة الملــك عبداللــه العالمية 

لألعمال اإلنســانية

 -  مستشــار قانوني في عدد 
من الشركات

-  بكالوريــوس قانون 
-  ماجســتير قانــون تجاري دولي

-  مستشــار قانونــي فــي عدد من 
الشركات

 األســتاذ/ إبراهيم 7
بن عبدالعزيز الراشــد

-  بكالوريوس محاســبة-  مستشــار في عدد من الشــركات-  مدير رئيســي شــركة كوليرز العالمية 
-  ماجســتير إدارة أعمال

-  الزمالــة األولية للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

-  الزمالــة الثانويــة للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

-  مستشــار في عدد من الشــركات

األســتاذ/ يزيد بن 8
خالــد المهيزع 

-  مســاعد المديــر العام ومدير 
األســواق العالمية العامة شــركة 

حصانة االســتثمارية

-  مدير األســواق العالمية العامة- شــركة 
حصانة االســتثمارية

-  عضوية مجلس إدارة شــركة -  ماجســتير إدارة أعمال
مجموعــة ســيرا القابضة

 األســتاذ/ عبدالله 9
بــن ناصر الداود 

-  الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة 

-  نائــب رئيس المصرفية االســتثمارية 
للشــركات منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في دويتشــة بنك 

-  ماجســتير إدارة أعمال ماجســتير 
العلــوم السياســة الدولية

-  نائــب رئيس المصرفية االســتثمارية 
للشــركات - منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك
-  الرئيــس التنفيــذي لمجموعة ســيرا 

القابضة

* تولــى مجلــس اإلدارة الســابق إدارة الشــركة حتــى انتهــاء دورتــه فــي 28 مــارس 2018م.ويتكــون مجلــس اإلدارة الســابق مــن ثمانيــة أعضــاء هــم:
1. المهنــدس/ محمــد بــن صالــح الخليــل )رئيــس مجلــس اإلدارة( عضــو غيــر تنفيــذي.

2. األســتاذ/ مــازن بــن أحمــد الجبيــر )عضــو مجلــس اإلدارة( عضــو مســتقل.
3. الدكتــور/ عبدالرحمــن بــن حســن آل الشــيخ )عضــو مجلــس اإلدارة( عضــو مســتقل.

4. األســتاذ/ أنــس بــن محمــد صيرفــي )عضــو مجلــس اإلدارة( عضــو مســتقل.

5. األســتاذ/ أحمــد بــن ســامر الزعيــم )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة( عضــو غيــر تنفيــذي.
6. األســتاذ/ ماجــد بــن عائــض النفيعــي )عضــو مجلــس اإلدارة( عضــو غيــر تنفيــذي.

7. األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصــر الــداود )عضــو مجلــس اإلدارة/الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ( عضــو تنفيــذي.
8. األســتاذ/ يزيــد بــن خالــد المهيــزع )عضــو مجلــس إدارة( عضــو مســتقل.

مجلــس اإلدارة والحوكمة
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تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحو التالي:
الجــدول )18(: تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه:

التصنيفالصفة االسمم

غيــر تنفيذي رئيــس مجلس اإلدارةالمهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
غيــر تنفيذينائــب رئيــس مجلس اإلدارة األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم 2
مستقلعضــو مجلس إدارة الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف 3
غيــر تنفيذي عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 4
غيــر تنفيذي عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 5
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي 6
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد 7
مستقلعضــو مجلس إدارة األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 8
عضــو مجلس إدارة األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود9

الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 
تنفيذي

اجتماعــات مجلس اإلدارة
خصــص أعضــاء المجلــس وقتــًا كافيــًا لاضطــاع بمســؤولياتهم والتحضيــر الجيــد 

الجتماعــات المجلــس ولجانــه وحرصهــم علــى حضورهــا، ولــم يســبق أن تقــدم 
أي عضــو مــن األعضــاء بطلــب مكتــوب لعقــد اجتماعــات طارئــة للمجلــس خــال 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م كمــا لــم يســبق أن اعتــرض أي 
عضــو مــن األعضــاء علــى جــدول أعمــال المجلــس وقراراتــه. كما حــرص المجلس 

علــى جدولــة جلســاته فــي مواعيــد محــددة والتحضيــر الدائــم الجتماعــات 
المجلــس قبــل الجلســات والتأكــد مــن التــزام جميــع أعضــاء المجلــس بحضــور 

االجتماعــات ومناقشــة كافــة بنــود األجنــدة المطروحــة فــي االجتمــاع وتدوين 
نتائــج االجتمــاع فــي محضــر ينــاط بأميــن ســر المجلــس ومتابعــة تنفيــذ ماتضمنــه 

المحضــر مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة، كمــا حــرص المجلــس علــى متابعــة 

المهــام الموكلــة لــكل عضــو مــن أعضــاءه والتأكــد مــن تنفيذهــا وفقــًا لما 
قــرره المجلــس فــي اجتماعاتــه، ومتابعــة لجــان المجلــس واجتماعاتهــا الدوريــة 

والتأكــد مــن قيــام أعضائهــا بواجباتهــم ومســؤولياتهم وتنفيــذ مــا تضمنتــه 
محاضر الجلســات. 

وفــي ســبيل تســهيل ســير العمــل، فقــد فــوض النظــام األساســي للشــركة 
المجلــس اتخــاذ القــرارات بالتمريــر علــى أن تعــرض علــى مجلــس اإلدارة فــي 

أول اجتمــاع تالــي العتمادهــا بصــورة نهائيــة، وقــد صــدر خــال العــام 2018م 
عــدد مــن القــرارات المتخــذة بالتمريــر بعــد التشــاور المســبق بشــأنها وتــم 

عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة حســب نــص الفقــرة )4( مــن المــادة )17( مــن 
النظــام األساســي للشــركة.

الجــدول )19(: ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة لعــام 2018م والبالــغ مجموعهــا )8( اجتماعــات:  1.2

االسمم

عــدد االجتماعات )8(

األول
2018/02/08

الثاني
2018/03/28

الثالث
2018/04/16

الرابع
2018/04/30

الخامس
2018/05/19

السادس
2018/09/12

السابع
2018/11/15

الثامن
اإلجمالي2018/12/19

نسبة
الحضور

8%100المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
8%100األســتاذ/ أحمد ســامر بن حمدي الزعيم2
6%86العضوية لم تبدأالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف 3
8%100األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 4
8%100األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 5
7%100العضوية لم تبدأاألســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي 6
7%100العضوية لم تبدأاألســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد7
8%100األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 8
8%100األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود 9

لم يحضر النتهاء الدكتور/ عبدالرحمن بن حســن آل الشــيخ 10
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

1%100

لم يحضر النتهاء المهنــدس/ أنــس بــن محمد صالح الصيرفي 11
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

لم يحضر النتهاء 
العضوية

1%100

 لــم يحضر  حضــر 
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أهــم قــرارات مجلــس اإلدارة االســتراتيجية خال العام 2018م 
•  فــي 8 أكتوبــر 2018م وافــق مجلــس اإلدارة علــى حصــة المجموعــة فــي شــركة ذاخــر االســتثمار والتطويــر العقــاري حيــث قامــت المجموعــة ببيــع حصتهــا فــي 

الشــركة البالغــة 30% إلــى شــركة محمــد إبراهيــم الســبيعي )شــركة ماســك( مقابــل الحصــول علــى عــوض نقــدي 377,374,632 ريــال ســعودي.
•  الموافقــة علــى تقديــم ضمــان مــن قبــل شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة للقــرض المقــدم مــن بنــك باركليــز وذلــك لدعــم رأس المــال العامــل لشــركات المجموعــة 

بالمملكــة المتحــدة بمبلــغ )20,000,000( جنيــه اســترليني.
•  الموافقة على توقيع اتفاقية مع شــركة الباد المالية بغرض تأســيس صندوق اســتثماري عقاري خاص تديره شــركة الباد المالية وتســاهم فيه المجموعة بعدد 

6 عقارات مملوكة لها في مدينتي الرياض وجده كمســاهمة عينية لغرض تطوير فنادق ذات الفئة المتوســطة. وتســري هذه االتفاقية لمدة 24 شــهرًا.
•  اعتمــاد تنفيــذ االســتراتيجية التجاريــة للبــدء فــي تأســيس وحــدة أعمــال متخصصــة فــي ســياحة الحــج والعمــرة.

ملكيــة أعضــاء مجلس اإلدارة ألســهم الشــركة
الجــدول )20(: األســهم التــي يملكهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة عنــد بدايــة ونهايــة العــام 2018م ونســبتها مــن إجمالــي عــدد أســهم الشــركة شــاملة 

أســهم عضويــة المجلس:

أســماء أعضاء مجلس اإلدارةم

األســهم المملوكة

 عدد األســهم عند 
بدايــة العام 2018

النســبة إلى إجمالي 
األسهم

 عدد األســهم في 
نهايــة العام 2018

النســبة إلى إجمالي 
توضيحاألسهم

ملكية شــخصية 0.29%0.29601,873%601,873المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
ملكية شــخصية 0.0014%2,917--األســتاذ/ أحمد بن ســامر حمدي الزعيم 2

ملكية األســهم للشــركة الدولية الخليجية 754,726%0.36754,726%0.36
للمقــاوالت والتــي يديرهــا ويملك فيها 

ملكية شــخصية 0.0317%0.031766,403%66,403الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف3
ملكية شــخصية 0.003%0.0037,000%7,000األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 4
ملكية شــخصية 0.0006%0.00061,333%1,333األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 5
ملكية شــخصية --0.0005%1,000األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي 6
ملكية شــخصية 0.0005%1,000--األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد7
ملكية شــخصية 0.0008%0.00081,666%1,666األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود 8
ممثــل للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية - - - - األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 9

التــي تملــك 8,231,332 ســهم تمثــل 3,93% من 
إجمالــي عدد أســهم المجموعة 

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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 الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييم أداءه 
وأداء لجانــه وأعضائــه واإلدارة التنفيذيــة

اتبــع مجلــس اإلدارة وســائل متنوعــة تمكنــه مــن تقييــم أدائــه وأداء أعضائــه 
ولجانــه وذلــك بنــاء 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 

الشــركة واســتراتيجيتها وأهدافهــا ومــدى تفاعــل عضــو مجلــس اإلدارة وقدرتــه 
علــى تقديــم أفــكار إبداعيــة ومبتكــرة، وقــد تضمنــت السياســة عــدة عناصــر من 

أهمهــا األتي:

أ معاييــر قيــاس األداء لمجلــس اإلدارة ولجانــه
1  مــدى فاعليــة مناقشــات أعضــاء المجلــس ولجانــه لتحقيــق أهــداف الشــركة 
وخطتهــا االســتراتيجية وانعكاســها علــى المواضيــع المطروحــة خــال العــام.

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

 3  مــدى التــزام لجــان المجلــس بالمهــام الُمســندة إليهــا مــن قبل 
مجلــس اإلدارة.

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

5  مــدى تلقــي أعضــاء المجلــس ألجنــدة مكتوبــة مقدمــًا، وإشــعار مختصــر عن 
مواضيــع االجتمــاع وتوقيتــه قبــل االجتمــاع بفتــرة كافيــه.

6  مــدى دقــة أعضــاء المجلــس فــي مراجعــة الميزانيــة الماليــة الســنوية، ومدى 
مراقبــة المجلــس للتدفــق النقــدي والربحيــة واإليــرادات والمؤشــرات الماليــة 

األخــرى لضمــان أن الشــركة تعمــل ضمــن تحقيــق أهدافهــا المعتمــدة.
7  مــدى جــودة أعضــاء المجلــس فــي رصــد أداء الشــركة ومقارنــة البيانــات ذات 

العاقــة بالمجــال الــذي تعمــل فيه الشــركة.
8  مــدى فاعليــة أعضــاء المجلــس مــع المواضيــع التــي تؤثــر فــي الشــركة على 

المــدى الطويل.
9  مــدى إدراك أعضــاء مجلــس اإلدارة الفــرق بيــن دور المجلــس فــي إعــداد 

السياســات ودور الرئيــس التنفيــذي فــي إدارة الشــركة.
10  دور أعضــاء المجلــس فــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي فــي إعــداد سياســة 

واضحــة ومفهومة. 
11  مــدى فاعليــة المجلــس فــي وضــع خطــة لتعاقــب اإلدارة التنفيذيــة فــي 

الشــركة فــي حــال شــغر تلــك المناصب.

ب معاييــر قيــاس األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان
1  تخصيــص وقــت لمواضيــع واحتياجــات الشــركة للتمكــن مــن اتخــاذ القــرارات 
بصــورة ســليمة. ومــدى فهــم عضــو مجلــس اإلدارة واللجــان لألمــور الفنيــة.

2  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 لقطــاع الشــركة والمجــال 

الــذي تعمــل فيه.
3  مــدى إمكانيــة عضــو المجلــس بإبــداء الــرآي بشــأن اســتراتيجية وتوجه الشــركة 

متــى أصبــح ذلك ضروريًا.
4  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 الازمــة حتى 
يكــون علــى اطــاع كافــي فــي حــال تغيبــه عن حضــور االجتماع.

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

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

تحفظــه علــى ســرية المعلومــات التــي يتلقاهــا.
8  مســتوى خبــرة كافيــة لتقييــم االســتراتيجيات والسياســات والتطــورات 

 الســوقية وخصوصيــات المجــال الــذي تعمــل فيــه الشــركة علــى 
المــدى الطويل.

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

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

الوظيفيــة المطلــوب إنجازهــا، وتحديــد األهــداف التــي يجــب تطويرهــا، وذلــك 
بشــكل دوري وذلــك وفقــًا للمعاييــر التاليــة:

1  التخطيــط االســتراتيجي: أنــه يعمــل لضمــان تطويــر اســتراتيجية طويلــة 
المــدى، ويؤســس األهــداف والخطــط التــي توفــي احتياجــات أصحاب 
األســهم والعمــاء والموظفيــن وكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة، 

ويضمــن كذلــك تقدمــًا متناغمــًا ومناســبًا فــي توقيتــه نحــو تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية. كمــا أنــه يحصــل علــى المــوارد ويخصصهــا بطريقــة تنســجم مــع 
األهــداف االســتراتيجية ويقــوم بتقديــم تقاريــر بطريقــة منتظمــة إلــى الرئيــس 

التنفيــذي/ مجلــس اإلدارة عــن التقــدم الــذي يتــم تحقيقــه نحــو المراحــل 
األساســية مــن الخطــة االســتراتيجية.

2  القيــادة: يقــوم بتطويــر وتقديــم رؤيــة واضحــة ومتماســكة عــن قيــم وأهداف 
الشــركة وضمــان أنهــا مفهومــة تمامــًا وأنهــا تجــد الدعــم العريــض والتنفيــذ 

الفعــال داخــل الشــركة. كمــا أنــه يقــوم بتعزيــز ثقافــة في الشــركة تشــجع 
وتقــدر وتكافــيء القيــادة والتميــز واالبتــكار وكذلــك يضمــن المفاهيــم التــي 
ترتقــي باألعــراف األخاقيــة واالســتقامة الفرديــة والتعــاون الذي يؤســس 

القيم.
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3  النتائــج الماليــة: يقــوم بتأســيس وتحقيــق أهــداف أداء مالــي مناســب 
ســنوي وطويــل المــدى، كمــا يضمــن تطويــر وصيانــة أنظمــة مائمــة لحمايــة 

أصــول الشــركة وأن يؤكــد علــى التحكــم الفعــال علــى العمليــات.
4  إدارة العمليــات: يضمــن أن تكــون للشــركة إدارة عاليــة المســتوى وفــي 
مســتوى مناســب مــن التكاليــف للقيــام باألعمــال اليوميــة للشــركة كمــا 

يشــجع تحســين مســتمر لجــودة وقيمــة وتنافســية منتجــات الشــركة وأنظمــة 
أعمالهــا التجاريــة، وكذلــك يقــوم بتشــجيع ومكافــأة الحلــول اإلبداعيــة 

لألعمــال والتحديــات اإلداريــة التــي تواجهها الشــركة.
5  تخطيــط وتطويــر اإلدارة وتعاقــب المــدراء: يقــوم بتطويــر وجــذب 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 للشــركة.
6  المــوارد البشــرية: يضمــن اســتحداث برامــج فعالــة لتوظيــف وتدريــب 

ومكافــأة واســتمرارية وتحفيــز الموظفيــن، وكذلــك يضمــن توفــر المــوارد 
البشــرية الازمــة لتحقيــق أهــداف الشــركة كمــا يقــوم بتأســيس ومراقبــة 
برامــج لإلرتقــاء بتنــوع مــكان العمــل وأن يقــدم تقديــرًا مناســبًا إلنجــازات 

األفــراد والمجموعــات.
7  التواصــل: يعمــل كناطــق رســمي رئيســي باســم الشــركة ويتواصــل بفعاليــة 

مــع مالكــي األســهم، والمســتثمرين والموظفيــن والعمــاء والمورديــن، كمــا 
يقــوم بتمثيــل الشــركة بطريقــة فعالــة فــي العاقــات التــي تخــص نشــاطات 

الشــركة والجهــات الحكوميــة واألوســاط الماليــة.
8  عالقــات مجلــس اإلدارة: يعمــل بصــورة لصيقــة مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 

لضمــان علــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بحالــة الشــركة وأعمالهــا والمواضيــع 
الرئيســية ذات العاقــة بالشــركة، وعلمهــم بتقــدم الشــركة نحــو تحقيــق 

الخطــة التشــغيلية والمراحــل األساســية لخطــة الشــركة االســتراتيجية.

 مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الُمنبثقة 
واإلدارة التنفيذيــة

قــام مجلــس اإلدارة بتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة 
التنفيذيــة وذلــك بنــاء علــى مؤشــرات قيــاس األداء المعتمــدة فــي سياســة 
إجــراءات تقييــم األداء ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة واإلدارة 

التنفيذيــة وسياســة المكافــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
المنبثقــة المقترحــة مــن قبــل المكافــآت والترشــيحات حيــث راعــى المجلــس 

أن تكــون المكافــآت منســجمة مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا مــع األخــذ 
فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة وخبــرة أعضــاء مجلس اإلدارة 

واللجــان المنبثقــة وايضــًا فــي ضــوء القوانيــن واللوائــح الســائدة، وتنقســم 
سياســة المكافــآت إلــى ثاثــه أجزاء وهي:

أ مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة:
1  تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور 
الجلســات أو بــدل مصروفــات ســفر أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن 

صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايا.
2  إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــة مــن أربــاح الشــركة، فــا يجــوز أن تزيــد هذه 
النســبة عــن 10% مــن صافــي األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطيــات التي 

قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــًا ألحــكام النظــام ونظــام الشــركة األساســي، 
وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال يقــل عــن 5% مــن رأس مــال الشــركة 

المدفــوع، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد 
الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

3  فــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصل عليه عضو مجلس 
اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمســمائة ألف ريال ســنويًا، 

وذلــك وفقــًا لنظــام الشــركات والضوابط التــي تضعها الجهات المختصة.
4  يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي إلــى الجمعيــة العامــة علــى 

بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة المالية 
مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات ســفر وغيــر ذلــك مــن المزايا، وأن يشــتمل 
كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن 

أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات )إن وجــدت(، وأن 
يشــتمل أيضــًا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التي 

يحضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

ب مكافــآت أعضــاء اللجــان وأمانــة المجلــس واللجان:
1  يعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت اللجــان المنبثقــة عنــه -باســتثناء لجنــة 

المراجعــة- وبــدل حضــور وغيرهــا مــن اســتحقاقات بنــاًء علــى توصيــة من 
لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

2  تتكــون مكافــآت عضويــة اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة 
ســنوية وبــدل حضــور االجتماع.

3  مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلس اإلدارة.

4  يراعــى عنــد تشــكيل اللجــان عــدد العضويــة التــي يمكــن لعضــو مجلــس 
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 تتمة
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وقــد حــدد المجلــس مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانــه وفــق اآلتي:
المكافــأة الســنوية لرئيــس مجلــس اإلدارة 400 ألــف ريــال ســعودي.  1

المكافــأة الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة 300 ألــف ريــال ســعودي.  2
3  المكافــأة الســنوية للجــان المنبثقــة مــن المجلــس باســتثناء لجنــة المراجعــة 

50 ألــف ريــال ســعودي للعضو.

4  تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
المنعقــدة بتاريــخ 28 مــارس 2018م.

5  تــم تحديــد مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لألســس المتبعــة ضمــن 
سياســة الموارد البشــرية بالشــركة ووســائل تقييم األداء.

أمــا بالنســبة لبــدل حضــور اجتماعــات المجلــس واللجــان فيمكــن تفصيلــه وفقــًا لآلتــي:

بيان 
الفتــرة مــن 1 يناير 2018 

حتــى 27 مارس 2018
الفتــرة مــن 28 مارس 2018 

حتى 31 ديســمبر 2018 

5000 ريال ســعودي6000 ريال ســعوديبــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة 
4000 ريال ســعودي2000 ريال ســعوديبــدل حضــور اجتمــاع لجنة المراجعة 

4000 ريال ســعودي4000 ريال ســعوديبــدل حضــور اجتماع اللجنــة التنفيذية 
ال شيء4000 ريال ســعوديبــدل حضــور اجتماع لجنة االســتثمار 

ت مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
1  يوافــق مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المكافــآت والترشــيحات 

أنــواع المكافــآت التــي تمنــح لكبــار التنفيذييــن فــي الشــركة - علــى ســبيل 
المثــال: المكافــآت الثابتــة، المكافــآت المرتبطــة بــاألداء، المكافــآت 

التشــجيعية بمــا ال يتعــارض مــع الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة 
للشــركات المســاهمة.

2  تكــون مكافــآت كبــار التنفيذييــن متوافقــة مــع أهــداف الشــركة 
االســتراتيجية ومتناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارات الازمــة إلدارتهــا، 

مــع األخــذ فــي االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل به الشــركة وحجمها.
3  تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة خطــط الحوافــز الخاصــة بكبــار 

التنفيذييــن بشــكل مســتمر ورفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة العتمادهــا.
4  تهــدف المكافــآت إلــى توفيــر الحالــة التنافســية المطلوبــة لجــذب 

واالحتفــاظ بالموظفيــن المؤهليــن ذو الكفــاءة والحفــاظ علــى المســتوى 
العالــي مــن المهــارات الــذي تحتــاج إليها الشــركة.

5  يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار 
التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط والبرامــج التــي توصــي بها لجنــة المكافآت 

والترشيحات.

بينمــا يتــم تحديــد مكافــآت موظفــي الشــركة طبقــًا للمعاييــر التاليــة:
1  يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف الشــركة هــو قدراته 

وكفاءتــه المهنيــة وتاريخــه المهنــي بالشــركة طــوال خدمــة عملــه.
2  بالنســبة لموظفي الشــركة التنفيذيين الجدد أو المعينين حديثًا يتم تحديد 

رواتبهم بقرار من الرئيس التنفيذي للشــركة وفقًا لسياســة الشــركة المتبعة 
فــي التوظيــف وهيــكل المرتبات المعتمــد وفقًا للدرجات الوظيفية.

3  بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن 
المبيعــات فيتــم تحديدهــا واعتمادهــا والتصديــق عليهــا مــن قبــل الرئيــس 

التنفيــذي وفقــًا للوائــح الحوافــز الداخليــة.
4  تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســنوية لرواتــب التنفيذييــن 

ورفــع توصياتهــا للرئيــس التنفيــذي للشــركة.

5  يتم تحديد المكافآت السنوية المرتبطة باآلداء من قبل لجنة المكافآت 
والترشيحات وذلك طبقًا لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات.

6  بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج 
التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك تعديــل الرواتــب والمزايــا اآلخــرى مــن قبل 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت )إن وجــدت(.
7  يتــم تحديــد بعــض البــدالت كنســبة مــن الراتب األساســي كبدل الســكن 

بنســبة 25 % مــن الراتــب االساســي وبــدل اإلنتقــال بنســبة 10% كحــد أقصى.
8  يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بنــاًء علــى طبيعــة عملهــم علــى مزايــا عينيــة 

مثــل توفيــر ســيارة وذلــك طبقــًا للشــروط والمعاييــر الموضوعــة مــن قبل 
إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق علــى توفيــر ســيارة لموظفــي 

الشــركة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي. وفــي حالــة حصــول اي مــن موظفي 
اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى ســيارة ال يســتحق بــدل المواصــات.

9  بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف وذلك وفقًا 
لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة الموارد البشــرية.

10  بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي الشــركة غيــر الســعوديين 
وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة وطفليــن مــرة واحــدة فــي العــام على الدرجة 

االقتصاديــة أو الدرجــة الوظيفيــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مــع 
الشــركة بامتيــازات عائليــة. أمــا بالنســبة للموظــف المتعاقــد دون امتيــازات 

عائليــة فيســتحق تذكــرة واحــده لــه هــو فقط. 
تحقيــق النتائــج الماليــة واألربــاح بالنســبة لــإلدارات والوحــدات الذكيــة.  11

تحقيــق نتائــج برامــج التحــول االســتراتيجي.  12
13  تحقيــق نتائــج اإلدارة الســنوية فــي األعمــال التشــغيلية المناطــة حســب 

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

ومســتوى التعــاون.
جــودة نتائــج اإلدارة المعنيــة.  15

16  مــدى اإلســهام فــي تطويــر الشــركة بشــكل عــام خــارج نطــاق مهــام 
ــة. اإلدارة المعني
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مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة 
الجــدول )21(: مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام 2018م: 

عضــو المجلس

المكافــآت المتغيرةالمكافــآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المســتقلين 

 -  263,000  -  -  -  -  -  -  -  263,000  -  -  -  8,000  30,000  225,000 الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف
 -  268,000  -  -  -  -  -  -  -  268,000  -  -  -  8,000  35,000  225,000 األســتاذ/  إبراهيــم بــن عبــد العزيز الراشــد

 -  351,000  -  -  -  -  -  -  -  351,000  -  -  -  10,000  41,000  300,000 األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع
األســتاذ/ عبدالله بــن عبدالرحمن 

العياضي
 225,000  35,000  20,000  -  -  -  280,000  -  -  -  -  -  -  -  280,000  - 

 الدكتــور/ عبدالرحمن بن حســن 
آل الشــيخ )1(

 -  81,000  -  -  -  -  -  -  -  81,000  -  -  -  ــ  6,000  75,000 

 - 81,000  -  - - - - - - 81,000  - - - ــ  6,000  75,000 األســتاذ/ أنــس بــن محمد صيرفي )1(
 -1,324,000  -  - - - - - - 1,324,000  - - - 46,000  153,000 1,125,000المجموع

ثانيــًا: األعضاء غيــر التنفيذيين
 -  449,000  -  -  -  -  -  -  -  449,000  -  -  -  8,000  41,000  400,000 المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل

 -  359,000  -  -  -  -  -  -  -  359,000  -  -  -  18,000  41,000  300,000 األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم 
 -  349,000  -  -  -  -  -  -  -  349,000  -  -  -  8,000  41,000  300,000 األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 

 - 349,000  -  - - - - - - 349,000  - - - 8,000  41,000  300,000 األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي
 - 1,506,000  -  - - - - - - 1,506,000  - - - 42,000  164,000  1,300,000 المجموع

ثالثًا: األعضــاء التنفيذيين
 - 349,000  -  - - - - - - 349,000  - - - 8,000  41,000  300,000 األســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداود

 - 349,000  -  - - - - - - 349,000  - - - 8,000  41,000  300,000 المجموع
 - 3,179,000  -  - - - - - - 3,179,000  - - - 96,000  358,000  2,725,000 المجموع

)1( تــم انتهــاء مــدة عضويتهــم بانتهــاء الــدورة الســابقة فــي 2018/03/28م.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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عضويــة أعضــاء مجلس اإلدارة لشــركات أخرى
الجــدول )22(: عضويــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لشــركات أخــرى.

اسم العضوم

أســماء الشــركات التي يكون عضو 
 مجلــس اإلدارة عضوًا 

 فــي مجالــس إدارتها الحالية 
الكيــان القانونيداخل/ خــارج المملكةأو مــن مديريها

أســماء الشــركات التي يكون 
عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 

فــي مجالس إدارتها الســابقة 
أو مــن مديريها

داخل/ خارج 
الكيــان القانونيالمملكة

المهنــدس/ محمد 1
بــن صالح الخليل

شــركة ذاخر لاستثمار شــركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةشــركة اللجين
والتطويــر العقاري

شركة ذات داخــل المملكة
مســؤولية محدودة شــركة كانولــي للصناعات 

الغذائية
شــركة ذات مسئولية داخــل المملكة

محدودة

شــركة مساهمة خاصةخــارج المملكةسمنترا

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة تطوير المباني
محدودة

األستاذ/ أحمد 2
بن ســامر حمدي 

الزعيم

–––شــركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةالراجحــي للتأميــن التعاوني

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة مجموعــة كابات الرياض

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعــة المعــادن والكابات 

الباستيك

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة

الشــركة الســعودية الحديثة 
لصناعة األســاك والكابات 

المتخصصة

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة

الشركة السعودية الحديثة 
لصناعة الكابات الهاتفية

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة كابات الرياض

الشركة السعودية الحديثة 
للكابات المحدودة

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––

الشركة الدولية الخليجية 
للتجارة واالستثمار العقاري

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––

الشــركة الدولية لتجارة 
السيراميك

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––

الشــركة الدوليــة الخليجية 
لتجهيــزات المنزل

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––

شــركة تقنيات اإلنارة 
المحدودة

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكة
محدودة

–––

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة الكــروان الفضي للتجارة
محدودة

–––

الدكتور/ ســليمان 3
بــن علي الحضيف

–––شــركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةشــركة األندلس العقارية

–––شــركة مساهمة عامةداخــل المملكةمصرف اإلنماء

األســتاذ/ ماجد بن 4
عائــض النفيعي

––––داخــل المملكةشركة مواســم لاستثمار

شركة مواســم للسياحة 
وخدمــات المعتمرين

––––داخــل المملكة

––––داخــل المملكةشــركة مواسم للرياضة

 شــركة عطات سيرا 
ترافل قروب

––––خــارج المملكة

––––خــارج المملكةالهانوف للســياحة
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اسم العضوم

أســماء الشــركات التي يكون عضو 
 مجلــس اإلدارة عضوًا 

 فــي مجالــس إدارتها الحالية 
الكيــان القانونيداخل/ خــارج المملكةأو مــن مديريها

أســماء الشــركات التي يكون 
عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا 

فــي مجالس إدارتها الســابقة 
أو مــن مديريها

داخل/ خارج 
الكيــان القانونيالمملكة

األســتاذ/ مازن بن 5
أحمــد الجبير

شــركة الوطنيــة لتصنيع شــركة مساهمة مدرجةداخــل المملكةبوان
وســبك المعادن 

)معدنية( 

شــركة مساهمة داخــل المملكة
مدرجة 

شــركة مساهمة داخــل المملكة الصقــر للتأمين شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةديار الخزامى
مدرجة 

الشــركة الوطنيــة للرعاية شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة لفانا القابضة
الطبيــة )رعاية( 

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مدرجة 

شــركة البحر المتوسط شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةنورثن ترســت السعودية
الســعودية لاستثمار 

)سعودي ميد(

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة مساهمة خــارج المملكة كابيتــال بنك شــركة مســاهمة مقفلةخــارج المملكةكريم انكوربورشــين
مدرجة 

الشــركة الوطنيــة للتنمية 
الزراعية )نادك(

شــركة مساهمة داخــل المملكة شــركة دراية المالية شــركة مساهمة مدرجةداخــل المملكة
مقفلة 

–––مؤسســة حكوميةداخــل المملكةالمؤسســة العامــة للتقاعد

شــركة ماكسيس بيرهارد 
)ماليزيا(

–––شــركة مســاهمة مقفلةخــارج المملكة

شــركة محمد إبراهيم الســبيعي 
وأوالده لاســتثمار

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة مطارات الرياض
محدودة

–––

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةصنــدوق الصناديق

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة االسثمارات الرائدة

ســابك لاســتثمار وتنمية 
المحتــوى المحلي

–––شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة

األســتاذ/ عبدالله 6
بــن عبدالرحمن 

العياضي

–––شــركة مساهمة عامةداخــل المملكةشــركة فيبكو

–––شــركة مساهمة عامةداخــل المملكةشــركة اللجين

األســتاذ/ إبراهيم 7
بــن عبدالعزيز 

الراشد

شــركة ذات مسؤولية داخــل المملكةشــركة سليب هاي
محدودة

–––

األســتاذ/ يزيد بن 8
خالــد المهيزع

––––––

األســتاذ/ عبدالله 9
بــن ناصر الداود

شــركة الترفيــه للتطوير 
واالستثمار

شــركة ذاخر لاستثمار شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة
والتطويــر العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة مثمرة لاســتثمار شــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة الرائدة للتمويل
العقاري

شــركة مساهمة داخــل المملكة 
مقفلة 

شــركة السوق المالية 
الســعودية )تداول(

شــركة مساهمة داخــل المملكة شــركة هناي للتجارةشــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكة
مقفلة 

شــركة مساهمة خــارج المملكة كريم انكوربورشــينشــركة مســاهمة مقفلةداخــل المملكةشــركة رؤى المدينــة القابضة
مقفلة 

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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ب لجــان المجلس

1 تكويــن اللجان 
التزامــًا بنظــام الشــركة ولوائــح الحوكمــة واإلدارة المثلــى لشــئون الشــركة، فقــد أعــاد مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 28 مــارس 2018م تشــكيل 

اللجــان علــى النحــو التالي:

أ اللجنــة التنفيذيــة
الجــدول )23( اللجنــة التنفيذيــة:

الخبراتالمؤهاتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةاالسمم

 المهنــدس/ محمد 1
بــن صالح الخليل

رئيــس مجلــس إدارة مجموعة 
ســيرا القابضــة ورئيس مجلس 

إدارة شــركة اللجين

عضــو مجلــس إدارة غرفة الرياض 
وعــدد مــن اللجــان في غرفة الرياض 

ومجلــس الغرف

بكالوريوس هندســة 
ماجســتير إدارة أعمال

رئيــس وعضــو مجلس إدارة عدد 
مــن الشــركات فــي مجال العقار 

واالســتثمار والصناعة والســياحة 
والقطــاع الخيــري واالجتماعي

األســتاذ/ مازن بن 2
أحمــد الجبير 

نائــب الرئيــس التنفيذي لشــركة أموال عضو منتدب – شــركة جوارس
الخليج

نائــب الرئيس التنفيذي لشــركة ماجســتير إدارة أعمال
أمــوال الخليج

تقديم استشــارات لشــركة ماكنزي
عضوية مجالس إدارة في شــركات 

متعددة

 األســتاذ/ يزيد بن 3
خالــد المهيزع 

مســاعد المديــر العام ومدير 
األســواق العالمية العامة – 

شــركة حصانة االســتثمارية

مديــر األســواق العالمية العامة- 
شــركة حصانة االســتثمارية

عضوية مجلس إدارة شــركة ماجســتير إدارة أعمال
مجموعــة ســيرا القابضة

األســتاذ/ عبدالله بن 4
ناصر الداود 

الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة

نائــب رئيس المصرفية االســتثمارية 
للشــركات منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا في دويتشــة بنك

ماجســتير إدارة أعمال
ماجســتير العلوم السياســة الدولية

نائب رئيس المصرفية االســتثمارية 
للشــركات - منطقة الشــرق األوسط 

وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك
الرئيــس التنفيــذي لشــركة مجموعة 

ســيرا القابضة

األســتاذ/ إبراهيم بن 5
عبدالعزيز الراشــد*

مدير رئيســي – شــركة كوليرز 
العالمية

بكالوريوس محاســبةمستشــار في عدد من الشــركات
ماجســتير إدارة أعمال

الزمالــة األولية للهيئة الســعودية 
 SOCPA للمحاســبين القانونييــن

الزمالــة الثانويــة للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

مستشــار في عدد من الشــركات

تــم تعيينــه فــي 19 ديســمبر 2018م كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة.  *

ب لجنــة المكافــآت والترشــيحات
الجــدول )24( لجنــة المكافــآت والترشــيحات:

الخبراتالمؤهاتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةاالسمم

الدكتور/ ســليمان بن 1
علــي الحضيف

المديــر التنفيــذي للموارد البشــرية مديــر عــام – مصرف اإلنماء
والتطوير-مصــرف الراجحي

الرئيــس التنفيــذي لشــركة عالم النخبة 
لاستشــارات اإلداريــة والتنظيمية

بكالوريوس إدارة 
ماجســتير عاقات دولية 

ماجســتير إدارة 
دكتــوراه إدارة أعمال 

مديــر عــام – مصرف اإلنماء

األســتاذ/ ماجد بن 2
عائــض النفيعي

الرئيس التنفيذي- شــركة مواســم 
للســياحة وخدمــة المعتمرين

نائب رئيس قســم اإليرادات- شــركة 
مكــة لإلنشــاء والتعمير

بكالوريوس محاســبة 
دبلــوم متقــدم في إدارة الفنادق 

الرئيس التنفيذي – شــركة مواســم 
للســياحة وخدمــة المعتمرين 

مديــر فنــدق أبــراج مكة هيلتون

األســتاذ/ إبراهيم بن 3
عبدالعزيز الراشــد

مدير رئيســي – شــركة كوليرز 
العالمية 

بكالوريوس محاســبة مستشــار في عدد من الشــركات
ماجســتير إدارة أعمال 

الزمالــة األولية للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

الزمالــة الثانويــة للهيئة الســعودية 
SOCPA للمحاســبين القانونييــن

مستشــار في عدد من الشــركات 
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ت لجنــة المراجعة
الجــدول)25( لجنــة المراجعة: 

الخبراتالمؤهاتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةاالسمم

األســتاذ/ أحمد بن 1
ســامر الزعيم

نائب رئيس مجلس إدارة شــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة

رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الســعودية الحديثــة لصناعة 

المعــادن والكابات والباســتيك

عضــو لجنــة بالغرفة التجارية 
الصناعيــة بالريــاض ومجلس 

الغرف الســعودية

بكالوريــوس اقتصاد
بكالوريــوس إدارة اعمال

عضوية مجالس إدارة في شــركات 
متعددة

األســتاذ/ عبدالله بن 2
عبدالرحمــن العياضي 

نائــب الرئيــس التنفيذي المكلف- 
مؤسســة الملــك عبداللــه العالمية 

لألعمال اإلنســانية

مستشــار قانونــي فــي عدد من 
الشركات

بكالوريــوس قانون 
ماجســتير قانــون تجاري دولي 

مستشــار قانوني في عدد من الشــركات

الدكتــور/ صالح بن 3
حمد الشــنيفي 

أســتاذ مشــارك - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك ســعود

أســتاذ مســاعد - كلية إدارة 
األعمــال – جامعــة الملك 

سعود

دكتــوراه إدارة األعمــال تخصص 
محاســبة - جامعــة فلوريدا 

أتانتك

عضويــة لجنــة المراجعة في شــركات 
متعــددة وعضويــة مجلــس اإلدارة بالهيئة

الســعودية للمحاســبين القانونيين

األســتاذ/ عبدالله بن 4
صايــل العنزي 

رئيــس إدارة المراجعــة الداخلية 
لمجموعــة االتصاالت الســعودية

مدير عام مراجعة الُشــبه 
وأنظمــة المعلومات – شــركة 

االتصاالت الســعودية

ماجســتير إدارة األعمال – 
جامعــة الملــك فهد للبترول 

والمعادن

تولــى عــدة مناصب فــي مجالي المراجعة 
والمحاســبة في مجموعة ســامبا المالية 

ومجموعــة االتصاالت الســعودية

د لجنة االســتثمار 
تــم إلغــاء لجنــة االســتثمار بعــد تعييــن مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة بتاريــخ 28 مــارس 2018م.

2 مهــام اللجان وحضــور االجتماعات
أ اللجنــة التنفيذيــة

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن عــدد 5 أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجــدول رقــم 26 مــن هــذا التقريــر وقــد عقــدت اللجنــة خــال العــام 2018م اجتماعيــن.

وتــؤدي اللجنــة مهامهــا مــن خــال الصاحيــات الممنوحــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة، والتــي تتضمــن النقــاط التاليــة:
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع أهــداف الشــركة الماليــة واالســتراتيجية وإقرارهــا.  •

التوصيــة بإقــرار الموازنــة الســنوية للشــركة.  •
•  الموافقــة علــى االســتثمار فــي المشــاريع أو عقــود اســتحواذ لشــركات تكــون المجموعــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة طرفــًا فيهــا والتــي ال تتجــاوز قيمتهــا 500 

مليــون ريال ســعودي.
تعييــن وإنهــاء خدمــات وقبــول اســتقاالت كبــار التنفيذييــن.  •

تعييــن المحاميــن والمستشــارين )بكافــة أنواعهــم( والــوكاء والممثليــن وتجديــد عقودهــم وعزلهــم وفــق الصاحيــات الممنوحــة لهــا.  •
•  اعتمــاد عقــود التأســيس واالســتحواذ علــى الشــركات وشــراء األســهم والحصــص داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وبيــع األســهم والحصــص المملوكــة 

للشــركة داخل الســعودية.
•  اعتمــاد المشــاركات فــي المشــاريع االســتثمارية والشــراكات الجديــدة أو المشــاريع التــي تســتهدف تنميــة وتطويــر النشــاطات الحاليــة للمجموعــة أو شــراء 

األصــول، بيــع أو شــراء العقــارات لصالح الشــركة.

الجــدول )26(: أســماء أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة.

الصفةاالسمم

عــدد االجتماعات )2(

نســبة الحضور 2018/12/13م2018/05/19م

%100رئيــس اللجنة المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل 1

%100عضــو اللجنة األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير 2

–––عضــو اللجنة األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد*3

%100عضــو اللجنة األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع 4

%100عضــو اللجنة/ الرئيــس التنفيذي األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود5

 لــم يحضر  حضــر 
* تــم تعيينــه كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة بتاريــخ 2018/12/19م.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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ب لجنــة المكافــآت والترشــيحات
تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن عــدد 3 أعضــاء، اثنيــن مــن األعضــاء 

مســتقلين وواحــد مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن حســب البيــان الموضــح فــي 
الجــدول رقــم )27( مــن هــذا التقريــر، وعقــدت اللجنــة اجتماعيــن خــال العام 
2018م وقــد أصــدرت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عــدد مــن القــرارات عن 

طريــق تمريرهــا علــى األعضــاء. وتــؤدي اللجنــة دورهــا وصاحياتهــا مــن خال 
الئحتــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت والحوكمــة، ومــن المهــام والمســئوليات 

التــي تقــوم بهــا اللجنة:

•  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفًقــا للسياســات 
والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه 

بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانة.

•  المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة 
المجلــس وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويتــه بما في 
ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلس اإلدارة.

•  مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ورفــع التوصيــات فــي 
شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجرائهــا وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة في 

المجلــس واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين.  •

•  عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذ كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة 
شــركة أخرى.

•  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين مع مراعاته عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

الجــدول )27(: أســماء أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة: 

الصفةاالسمم

عــدد االجتماعات )2(

نســبة الحضور 2018/11/13م2018/04/16م

%100رئيــس اللجنةالدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف 1

%100عضــو اللجنةاألســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 2

%100عضــو اللجنةاألســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد 3

ج لجنــة المراجعــة والمراجعــة الداخليــة
لجنــة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن عــدد 4 أعضــاء حســب البيــان الموضــح فــي الجدول 
رقــم 28 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 خــال العــام 2018م عــدد 6 اجتماعــات، 

وتــؤدي اللجنــة مهامهــا مــن خــال صالحياتهــا المعتمــدة فــي الئحــة لجنــة 
المراجعــة المجــازة مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة المنعقــده بتاريــخ 

28 مــارس 2018م، ومــن المهــام والمســئوليات التــي تقــوم بهــا اللجنــة:

القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية
•  دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى 

مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي حولهــا والتوصيــة بشــأنها لضمــان نزاهتهــا 
وعدالتهــا وشــفافيتها.

•  إبــداء الــرأي الفنــي فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة 
للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح 

للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج 
عملهــا واســتراتيجيتها.

دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر الماليــة.  •
•  البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى 

مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات الخارجــي.
•  التحقــق مــن صحــة التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة 

فــي التقاريــر المالية.

•  دراســة السياســات والمبــادئ المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وفــي 
الشــركات التابعــة لهــا حســب طبيعــة عملهــا وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس 

اإلدارة في شــأنها.

المراجعــة الداخليــة
•  الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي 

الشــركة، مــن أجــل التحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي تنفيذ 
األعمــال والمهــام المنوطــة بها.

•  دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
للماحظــات الــواردة فيها.

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة في الشــركة.  •
 •  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن رئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة 

واقتــراح مكافآته.
•  تفعيــل آليــة سياســة اإلبــاغ للعامليــن فــي الشــركة بهــدف تقديــم 
ملحوظاتهــم بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية.
•  اعتمــاد الئحــة عمــل المراجعــة الداخليــة بمــا فــي ذلك السياســات 

واإلجراءات.
 •  اعتمــاد الخطــة الســنوية للمراجعــة الداخليــة المقترحــة مــن رئيــس 

المراجعــة الداخليــة.
•  التحقــق مــن إســتقال إدارة المراجعــة الداخليــة، ومــدى فاعليــة أعمــال 

المراجعــة، بمــا يتناســب مــع المعاييــر ذات العاقــة 
•  مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن إتخــاذ الشــركة اإلجــراءات 

الازمة بشــأنها.
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المراجعــة الخارجيــة
•  مراجعــة خطــة عمــل مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن 

عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء 
مرئياتهــا حيــال ذلــك.

•  التحقــق مــن مــدى إســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالته، 
ومــدى فاعليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي اإلعتبار القواعــد والمعايير 

ذات الصلة.
•  دراســة تقريــر مراجــع الحســابات وماحظاتــه علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة 

مــا ُأتخذ بشــأنها.

مراجعــة االلتزام
•  مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف 

ذوي العاقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.
•  التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات والتعليمــات 

ذات العاقــة.
•  رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخاذ إجراء بشــأنها إلــى مجلس 

اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.

الجــدول )28( أســماء أعضــاء لجنــة المراجعــة ونســبة حضــور اجتماعــات اللجنــة:

الصفةاالسمم

عــدد االجتماعات )6(

نســبة الحضور 2018/2/82018/4/262018/5/72018/8/82018/10/212018/11/6

العضويــة لم رئيــس اللجنةاألســتاذ/ عبداللــه العياضي1
تبدأ

%100

%83عضــو اللجنةاألســتاذ/ أحمد ســامر الزعيم2

%100عضــو اللجنةد/صالح الشــنيفى3

العضويــة لم عضــو اللجنةاألســتاذ/عبدالله العنزي4
تبدأ

%100

لــم يحضر النتهاء عضــو اللجنةاألســتاذ/ يزيد المهيزع5
العضوية

لــم يحضر النتهاء 
العضوية

لــم يحضر النتهاء 
العضوية

لــم يحضر النتهاء 
العضوية

لــم يحضر النتهاء 
العضوية

%100

نتائــج المراجعــة الداخليــة وتقييــم فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة
تماشــيًا مــع تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة وقواعــد التســجيل واإلدراج 

للتحقــق مــن كفايــة وفاعليــة الرقابــة الداخليــة فــي المجموعــة، تقــوم إدارة 
المراجعــة الداخليــة بمراجعــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة لتقييــم نظــم الرقابــة 

لكافــة إدارات المجموعــة واألنشــطة المختلفــة وايضــًا للشــركات التابعــة وفقــًا 
لخطــة مراجعــة ســنوية معــدة علــى أســاس المخاطــر ومعتمــدة مــن لجنة 

المراجعــة والتــي تتضمــن تقييــم مــدى كفايــة وفاعليــة نظــم الرقابــة لتحســين 
فاعليــة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة بمــا يمكــن مــن 
تحقيــق أهــداف المجموعــة وحمايــة موجوداتهــا هــذا باإلضافــة الــي مراجعــة 

وتقييــم كافــة السياســات والممارســات واإلجــراءات لجميــع إدارات المجموعــة 
والشــركات التابعــة لهــا مــع التركيــز علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة واألنشــطة 

والوظائــف ذات المخاطــر الجوهريــة.

يتــم تنفيــذ مجموعــة مــن إجــراءات المراجعــة الداخليــة الــذي تتضمــن إجــراءات 
بهــدف لتقييــم فاعليــة نظــم الرقابــة والتــي تمكــن مــن الوصــول الــي نتائــج يتــم 
تبليغهــا مباشــرة إلــى اإلدارة التنفيذيــة لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة والتقريــر 

إلــى لجنــة المراجعــة وفقــًا لخطــة المراجعــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل 
لجنــة المراجعــة.

تقــدم إدارة المراجعــة الداخليــة تقريرهــا الربــع ســنوي إلــى لجنــة المراجعــة 
والــذي يتضمــن كافــة نتائــج األعمــال والتوصيات.

يقــوم رئيــس اللجنــة بتقديــم ملخــص تنفيــذي عــن نتائــج خطــة المراجعــة الــي 
مجلــس إدارة المجموعــة بشــكل دوري إلتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة بشــأن 

ماحظــات المراجعــة الداخليــة وماحظــات مراقــب الحســابات عــن القوائــم 
الماليــة وأي أمــور جوهريــة أخرى.

تــم اجتمــاع لجنــة المراجعــة خــال عــام 2018م مــع الرئيــس التنفيــذي إلدارة 
المراجعــة الداخليــة ومراقــب الحســابات مــن خــال إنعقــاد عــدد )6( اجتماعــات 

دوريــة لمناقشــة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة وماحظــات مراقــب الحســابات 
عــن القوائــم المالية.

لضمــان اســتقالية إدارة المراجعــة الداخليــة فــإن الرئيــس التنفيــذي للمراجعــة 
الداخليــة يتبــع مباشــرة لجنــة المراجعــة وفقــًا لمــا ورد ضمــن الئحــة المراجعــة 

الداخليــة المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة.

خــال عــام 2018م ال يوجــد أيــة أمــور جوهريــة ذات تأثيــر هــام أو قصور، أو 
إنتهــاكات هامــة تتطلــب األفصــاح عنهــا فيمــا يتعلــق بســامة النظــم المالية 
والمحاســبية والرقابــة الداخليــة ومــا لــه صلــه بإعــداد التقاريــر الماليــة كما أن 

كافــة الماحظــات تــم إجــراء كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجتهــا من قبل 
اإلدارة التنفيذيــة ويتــم المتابعــة والتحقــق مــن تلــك المعالجــات بصفــة مســتمرة 

مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة والتقريــر عنهــا ضمــن تقريــر المتابعــة الدوري.

المراجعــة الخارجيــة
عينــت الجمعيــة العامــة غيــر العادية للشــركة خــال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 

مارس 2018م بالموافقة على تعيين مراجعي الحســابات شــركة الدكتور محمد 
العمري وشــركاه من بين المرشــحين كمراجعي حســابات الشــركة للســنة المالية 

المنتهية فى 31 ديســمبر 2018م بأتعاب قدرها 950 ألف ريال ســعودي.

وقــد تــم الحصــول علــى عــروض مــن كبرى مكاتب المراجعة لمراجعة حســابات 
الشــركة خــال العــام المالــي 2018م وقــد تــم عرضهــا على لجنــة المراجعة وبعد 

مناقشــتها أســتقر رأى اللجنة على قائمة الترشــيحات التي تم اســتعراضها 
علىمجلــس اإلدارة ومــن ثــم الجمعيــة العامــة وتعيين مراجع حســابات الشــركة للســنة 

المالية 2018م.

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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3 مكافــآت وبدالت لجــان المجلس
الجــدول )29( مكافــآت وبــدالت لجــان المجلــس خــال العــام 2018م:

المكافــآت الثابتة 
المجموعبدل حضور جلســات)عدا بدل حضور الجلســات(

أعضاء اللجنــة التنفيذية
50,0008,00058,000المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1
37,5008,00045,500األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير2
000األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد*3
37,5008,00045,500األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع4
50,0008,00058,000األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود5
12,500012,500األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم )1(6

187,50032,000219,500المجموع
أعضــاء لحنة الترشــيحات والمكافآت

37,5008,00045,500الدكتــور/ ســليمان بــن علي الحضيف1
50,0008,00058,000األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي 2
37,5008,00045,500األســتاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشــد 3
12,500012,500الدكتور/ عبدالرحمن بن حســن آل الشــيخ )2(4
12,500012,500األســتاذ/ أنــس بــن محمد صيرفي )2(5

150,00024,000174,000المجموع
أعضاء لجنة االســتثمار )3(

12,500012,500األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود 1
12,500012,500األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير2
12,500012,500األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع3
12,500012,500األســتاذ/ماجد بن عائــض النفيعي 4
12,500012,500األســتاذ/ أنــس بــن محمد صيرفي 5

62,500062,500المجموع
أعضــاء لجنــة المراجعــة 

75,00018,00093,000األســتاذ/ أحمد بن ســامر الزعيم1
75,00020,00095,000األســتاذ/ عبداللــه بــن عبدالرحمن العياضي2
170,00022,000192,000الدكتــور/ صالــح بن حمد الشــنيفي3
150,00020,000170,000األســتاذ/ عبداللــه بــن صايل العنزي4
020002,000األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع )4(5

470,00082,000552,000المجموع
870,000138,0001,008,000المجمــوع الكلي

* تــم تعيينــه كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة بتاريــخ 2018/12/19م. 
)1( تــم انتهــاء مــدة عضويتــه فــي اللجنــة بانتهــاء الــدورة الســابقة فــي 2018/03/28م.

)2( تــم انتهــاء مــدة عضويتهــم فــي اللجنــة بانتهــاء الــدورة الســابقة فــي 2018/03/28م.
)3( تــم إلغــاء لجنــة االســتثمار بعــد تعييــن مجلــس اإلدارة للــدورة الجديــدة بتاريــخ 2018/03/28م.

)4( تــم انتهــاء مــدة عضويتــه فــي اللجنــة بانتهــاء الــدورة الســابقة فــي 2018/03/28م.
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ج اإلدارة التنفيذيــة 

1 وظائــف ومؤهــات وخبرات كبــار التنفيذيين 
الجــدول)30( وظائــف ومؤهــات وخبــرات كبــار التنفيذيين: 

الخبراتالمؤهاتالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةاالسمم

األســتاذ/ عبدالله 1
ناصر الداود

-  الرئيــس التنفيذي لشــركة 
مجموعــة ســيرا القابضة

-  نائب رئيــس المصرفية 
االســتثمارية للشركات - 
منطقة الشــرق األوسط 

وشــمال أفريقيا في دويتشــة 
بنك

-  ماجســتير إدارة أعمال
-  ماجســتير العلوم السياســية 

الدولية

-  نائــب رئيس المصرفية االســتثمارية 
للشــركات - منطقة الشــرق األوســط 

وشــمال افريقيا في دويتشــة بنك 
-  الرئيــس التنفيــذي لشــركة مجموعة 

ســيرا القابضة 

األستاذ/ يوسف 2
موسى يوسف

-  نائــب الرئيس التنفيذي للشــئون 
الماليــة بالمجموعة

-  مديــر مراجعة مكتب الراشــد 
محاســبون قانونيون

-  مشــرف مراجعة داخلية شــركة 
فرايــزون لاتصاالت والية 

فرجينيــا/ الواليــات المتحدة 
االمريكية

CPA زمالــة المحاســبة اإلمريكية  -
-  عضويــة جمعية المحاســبين 
بواليــة فرجينيــا – الواليات 

المتحــدة االمريكية

-  مديــر مراجعة مكتب الراشــد 
 محاســبون قانونيــون – الرياض 

2000 – 1995
-  نائــب المراقــب المالــي – مجموعة 
ماريــوت – واليــة فرجينيــا/ الوالية 

المتحــدة 2000 – 2003

األستاذ/ سعود 3
محمــد العريفي

-  نائــب الرئيــس التنفيذي 
لخدمات الســفر

-  نائــب الرئيــس للمنطقة الشــرقية 
ومملكــة البحرين 

-  شــركة مجموعة سيرا 
-  نائــب الرئيــس التنفيذي 

للعمليات شــركة مجموعة ســيرا 
القابضة

-  مناصــب متعــددة على مدار 
25 عــام فــي الخطوط الجوية 

العربية الســعودية

 -  بكالوريــوس إدارة أعمال 
مــن الواليات المتحدة 

األمريكية 1980

-  الخطــوط الجوية العربية الســعودية 
لمــدة 25 عــام مــن 1981 – 2006 وقــد 

تقلــد العديــد من المناصب
مجموعــة ســيرا مــن 2007 حتــى األن وقد 

تقلــدت المناصــب التالية:
-  نائــب الرئيــس للمنطقة الشــرقية 

ومملكــة البحريــن مــن تاريخ 2007/4/2 
- 2012/6/30م

-  نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليات من 
تاريــخ 2012/7/1 إلى 2018/7/1

األستاذ/ 4
عبدالرحمــن محمد 

المطرب

-  نائــب الرئيــس التنفيــذي للتقنية
-  عضو مجلس إدارة شــركة 

المسافر
-  عضو مجلس إدارة شــركات 

أخرى
-  عضو مجلس إدارة شــركة تبادل

 -  مستشــار تقنــي في مجموعة 
عذيب

-  مؤســس شركة عذيب 
لاتصاالت

-  عضو مجلس إدارة في شــركة 
انترجراف الســعودية

-  بكالوريوس علوم حاســب 
 الجامعــة االمريكية – 

واشــنطن دي سي
 -  دبلــوم إدارة ماليــة معهد 

IRR لندن

-  خبــرة تزيــد عــن 28 عام في مجال 
تقنيــة المعلومــات والتحــول التقني 

واالتصــاالت وخبــرة في االســتثمار في 
مجــال تقنيــة المعلومات

األســتاذ/ عبدالله بن 5
عقيــل الطيار

-  خبــرة في مجال المشــتريات -  ثانوي-  وزارة التربيــة والتعليم-  مدير إدارة
والخدمات اإلدارية

2 المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لكبــار التنفيذييــن
بلــغ إجمالــي مــا تــم صرفــه لكبــار التنفيذييــن 10,3 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2018م بمــا فيهــا مــن رواتــب وبــدالت ومكافــاة دوريــة وســنوية وبــدالت ســفر وإقامة 

وذلــك حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2018م وذلــك علــى النحــو التالــي:

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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الجــدول )31(: مكافــآت كبــار التنفيذييــن:
القيمةالمكافــآت الثابتة

5,832,000رواتب
1,622,652بدالت

0مزايــا عينية
7,454,652المجموع

المكافــآت المتغيرة

1,986,000مكافآت دورية
0أرباح

0خطــط تحفيزيــة قصيرة األجل
0خطــط تحفيزيــة طويلة األجل

0األســهم الممنوحــة )يتــم إدخال القيمة(
1,986,000المجموع

547,456مكافــأة نهاية الخدمة
411,500مجمــوع مكافــأة التيفيذييــن عــن المجلس إن وجدت

10,399,608المجمــوع الكلي

3 ملكيــة كبــار التنفيذيين
ملكيــة كبــار التنفيذييــن والنســبة إلــى إجمالــي األســهم فــي الشــركة فــي نهايــة 2018م مقارنــة بملكيتهــم عنــد بدايــة عــام 2018م:

الجــدول )32(: ملكيــة كبــار التنفيذييــن: 

أســماء كبــار التنفيذيينم

األســهم المملوكة

 عدد األســهم في 
بدايــة عام 2018

 النســبة إلى 
إجمالي األســهم

 عدد األســهم في 
نهايــة عام 2018

 النســبة إلى 
إجمالي األســهم

0.008%0.0081666%1666األســتاذ/ عبداللــه بــن ناصر الداود1
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد األســتاذ/ يوســف موسى يوسف 2
ال يوجداليوجدال يوجد ال يوجد األســتاذ/ ســعود محمد العريفي 3
0.0025%0.00255400%5400األســتاذ/ عبدالرحمــن محمد المطرب4
ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد األســتاذ/ عبداللــه بــن عقيل الطيار5

إفصــاح: حســب االقــرارات المقدمــة مــن كبــار التنفيذييــن ليــس هنــاك أي أســهم مملوكــة ألٍي مــن زوجــات أو أوالد أٍي مــن كبــار التنفيذييــن خــال عــام 2018 م.

2 التزامــات الشــركة بلوائــح الحوكمة

تلتــزم إدارة شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة بتطبيــق جميــع أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة المعتمــدة بتاريــخ 23 إبريــل 2017م 
والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة بإســتثناء المــواد االسترشــادية وفقــا لمــا ســيرد أدنــاه:

أســباب عدم التطبيقنــص المادة/ الفقرةالحالةرقــم المادة/ الفقرةم

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من استرشاديهالسبعون1
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مائم من المعرفة بإدارة 

المخاطر والشؤون المالية

جاري دراســتها من 
قبــل مجلس اإلدارة

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات استرشاديهالخامســة والتسعون2
المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن 

تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا عل األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. 

جاري دراســتها من 
قبــل مجلس اإلدارة
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة

3 حقــوق المســاهمين والجمعيــة العامة

حقوق المســاهمين 
تحــرص الشــركة علــى ممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم النظاميــة 

فــي الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، وعلــى نصيب 
مــن موجــودات الشــركة فــي حــال تصفيتهــا، وحضــور جمعيــات المســاهمين 

واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا والتصــرف في األســهم 
ومراقبــة أعمــال مجلــس اإلدارة ورفــع دعــوى المســؤولية علــى أعضاء 

المجلــس واالستفســار وطلــب معلومــات بمــا ال يضــر الشــركة وال يتعــارض مــع 
نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وبمــا يتماشــى مــع نصــوص الئحــة 

الحوكمــة المعتمــدة مــن قبــل المجلــس بتاريــخ 12 ديســمبر 2017م

حصــول المســاهمين علــى المعلومات
تتيــح الشــركة جميــع المعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم المســاهمين وفقًا 

لسياســات اإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيانــات الماليــة وتقارير األداء 
وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة من 
الجهــات ذات االختصــاص دون تمييــز بيــن المســاهمين، بحيــث تمكنهــم مــن 

ممارســة حقوقهــم علــى أكمــل وجــه وبحيــث تكــون هــذه المعلومات وافية 
ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة وفــي المواعيــد المحــددة فــي موقع هيئة 

الســوق الماليــة ) تــداول (، وموقــع الشــركة اإللكترونــي والصحــف اليوميــة. 

سياســة توزيع األرباح 
تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح الســنوية الصافيــة علــى مــا ورد 

بالنظــام األساســي للشــركة )م/37( بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 
والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتي:

•  يجنــب 10% مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة 
العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور 30% مــن 

رأس المــال المدفــوع.

•  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلس اإلدارة أن تجنب 
نســبة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقي لغــرض أو أغراض معينه.

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

أ  أن تفــوض الجمعيــة العامــة العاديــة المجلــس بتوزيــع أربــاح مرحليــة   
بموجــب قــرار يجدد ســنويًا.

أن تكــون الشــركة ذات ربحيــة جيــدة ومنتظمــة. ب   
ت  أن يتوفــر لهــا ســيولة معقولــة وتســتطيع التوقــع بدرجــة معقولــة   

بمســتوى أرباحها.
ث  أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــًا آلخــر قوائــم مالية   
مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم ماتــم 
توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم المالية.

•  يجــب علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيع 
األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــال 15 يــوم مــن تاريــخ اســتحقاق هذه 

األربــاح المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامة.
•  يجــوز للجمعيــة العامــة أن تقتطــع نســبة )10%( مــن األربــاح الصافيــة إلنشــاء 

مؤسســات اجتماعيــة لموظفــي الشــركة أو الســتخدامها لمنــح موظفــي 
الشــركة أســهم فــي الشــركة كمكافــأة لهم. 

•  تدفــع األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي الزمــان والمــكان الذي 
يحددهمــا مجلــس اإلدارة وفقــًا للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة 

والصناعــة أو أي ســلطة مختصــة.
•  قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين فــي يــوم األحد 

الموافــق 25 فبرايــر 2018م بنســبة 5% مــن القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد 
وذلــك بواقــع نصــف ريــال ســعودي لــكل ســهم مصدر بإجمالــي قيمة 

توزيــع تبلــغ 104,825,000 ريــال ســعودي للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل 
مســاهمي الشــركة وذلــك عــن النصــف الثانــي لعام 2017م.

طلبــات المجموعة لســجل المســاهمين

عدد طلبات 
المجموعة لســجل 

أســباب الطلبتاريــخ الطلبالمساهمين

تحديث ســجل المســاهمين12018/01/01
إجــراءات اجتمــاع الجمعية العامة22018/02/03
تحديث ســجل المســاهمين32018/08/27
تحديث ســجل المســاهمين 42018/11/25
تحديث ســجل المســاهمين52018/12/31

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائه علمًا 
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائها

اتخــذت الشــركة عــدد مــن اإلجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلس اإلدارة وباألخص 
غيــر التنفيذييــن- بمقترحــات المســاهمين وذلــك علــى النحــو التالــي:

1  خصصت الشــركة إدارة مختصة باســتقبال مقترحات المســاهمين وهي إدارة 
عاقــات المســتثمرين وبعــد ذلــك يتــم تزويــد تلــك المقترحات إلى مجلس 

اإلدارة مــن خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة ليتــم اتخاذ القرار المناســب.

2  دأبــت الشــركة منــذ ســنوات علــى تزويــد المســاهمين عنــد انعقــاد الجمعيــة 
العموميــة ببطاقــة )آراء ومقترحــات( بحيــث يتمكــن المســاهم مــن تدويــن 

ماحظاتــه علــى الشــركة وأدائهــا والمقترحــات التــي يرتــأي األخــذ بها.
3  كمــا أن الشــركة أتاحــت لمســاهميها مناقشــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 

أداء الشــركة خــال انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة.
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الجمعيــة العمومية 
تمــت دعــوة مســاهمي الشــركة لعقــد الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 28 مــارس 2018م واكتمــل النصــاب وكان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة وفقــًا للجــدول التالــي: 

الجــدول )33(: بيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة للجمعيــة العموميــة.

االسمم

ســجل حضور الجمعية 
المنعقــدة فــي 28 مارس 

2018م

المهنــدس/ محمــد بــن صالح الخليل1

األســتاذ/ أحمد ســامر بن حمدي الزعيم2

الدكتور/ عبد الرحمن بن حســن آل الشــيخ3

األســتاذ/ عبــد اللــه بن ناصر الداود4

األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير5

األســتاذ/ أنــس بن محمــد صالح صيرفي6

األســتاذ/ ماجــد بن عائــض النفيعي7

األســتاذ/ يزيــد بــن خالد المهيزع8

 لــم يحضر  حضــر 

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 االســتثمارية بنــاء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة وضمــان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعــض 
المســتثمرين دون البعــض اآلخــر.

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

4 مصالــح أعضــاء مجلس اإلدارة في الشــركة

الجــدول )34(: قائمــة بمصالــح بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة:
مدة العقدشروط العقدقيمــة العقدطبيعــة العقدطبيعــة العاقةالبيانم

الشــركة الدوليــة الخليجيــة للتجارة واالســتثمار 1
العقــاري المحدودة

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/
أحمد ســامر الزعيم نســبة ملكية %30

تقديــم خدمات 
السفر

200 ألــف ريال 
شهريٍا

اليوجد شروط 
خاصة

عقد ســنوي يجدد 
تلقائيًا

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/شــركة كابات الرياض2
أحمد ســامر الزعيم نســبة ملكية %5

تقديــم خدمات 
السفر

50 ألــف ريال 
شهريًا

اليوجد شروط 
خاصة

عقد ســنوي يجدد 
تلقائيًا

يمتلــك فيهــا عضــو مجلس اإلدارة/كريم انكوربورشــين3
عبداللــه بــن ناصر الداوود نســبة 

ملكيــة 1.5% وعضويــة مجلــس اإلدارة 
األســتاذ/ مــازن بــن أحمد الجبير

تقديــم خدمات 
سيارات

اليوجد شروط حســب الطلب
خاصة

حســب الطلب

 الشــركة الوطنيــة للخدمات 4
الزراعية )نادك(

يمتلك فيها عضو مجلس اإلدارة/مازن 
بن أحمد الجبير نسبة ملكية 0.001 %

تقديــم خدمات 
السفر

600 ألــف ريال 
شهريًا

اليوجد شروط 
خاصة

عقد ســنوي يجدد 
تلقائيًا

عضو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مازن شــركة مطارات الرياض5
بــن أحمــد الجبيــر - طــرف ذو عاقة

تقديــم خدمات 
ســفر وسياحة

مليون ريال 
شهريًا

اليوجد شروط 
خاصة

عقد ســنوي يجدد 
تلقائيًا
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مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة

5 إقــرارات مجلس اإلدارة 

يؤكــد المجلــس ويقــر أنه:

1  تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا إلطــار معاييــر المحاســبة 
للتقاريــر الدوليــة.

أن ســجات المحاســبية ُأعــدت بالشــكل الصحيــح.  2
أن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأعــّد علــى أســس ســليمة وُنّفــذ بفاعليــة.  3

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة على اســتمرارية نشــاطها.  4
 5  تعمــل الشــركة دائمــًا علــى اســتيفاء متطلبــات الئحــة حوكمــة 

الشــركات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات المتعلقــة 
باإلفصــاح والشــفافية.

6  لــم تتســلم الشــركة مــن المراجــع القانونــي طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة 
خــال الســنة الماليــة المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.

7  لم تتســلم الشــركة من مســاهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلبًا 
بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة الماليــة المنتهية ولم يتم انعقادها.
8  لــم يطلــب مســاهمون يملكــون )5%( أو أكثــر مــن أســهم الشــركة إضافــة 

موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة عنــد إعداده.
9  ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن 

الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.
10  لــم يتــم عقــد القــروض التــي تتجــاوز آجالهــا 3 ســنوات ولم يتــم بيع عقارات 

الشــركة أو رهنهــا ولــم يتــم إبــراء مدينــي الشــركة مــن أي التزامــات لهم تجاه 
الشــركة خــال عــام 2018 م، فيمــا عــدا ماتــم اإلفصــاح عنــه في هــذا التقرير.

 11  لــم تضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة اســتخدام المســاهم لحقه 
فــي التصويت.

12  ليســت الشــركة 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 عاقــة بــأي منهــم خــال العــام المالــي 2018م 
إال مــا ذكــر فــي هــذا التقرير.

13  ال يوجــد ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي 
حقــوق فــي األربــاح خــال العــام المالي 2018م.

14  تقريــر مراقــب الحســابات علــى القوائــم الماليــة الســنوية للعــام المالــي 
2018م لــم يتضمــن أي تحفظــات أو ماحظــات جوهريــة.

15  ال توجــد توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال مراقــب الحســابات قبــل 
انتهــاء ثــاث ســنوات ماليــة متتالية.

16  ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم أوالدهــم القصــر فــي 

أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو الشــركات التابعــة، إال ماتــم اإلفصــاح 
عنهــا فــي هــذا التقرير.

17  ال توجــد أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو قابلــة لاســترداد 
أو حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 

أو قدمتهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة خــال العــام 2018م عــدا ماتــم 
اإلفصــاح عنــه فــي هــذا التقرير.

18  ال يوجــد أي اســتيراد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن 
قابلُة لاســتيراد.

19  ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء المجلــس أو أحــد 
كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

20  ال يوجــد أي أســهم أو أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركات التابعــة للشــركة.
21  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 الشــركة.

22  لــم تقــدم الشــركة أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس إدارتها، 
كمــا لــم تضمــن أي قــرض يعقــده واحــد منهــم مــع الغير.

23  عــدم ملكيــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة حصــة فــي رأس 
مــال الشــركات التابعــة للشــركة، ولــم تقــم الشــركة بإبــرام أي أعمــال أو 
عقــود فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أو 

ألي شــخص ذي عاقــة بهــم أو بموظفــي الشــركة عــدا مــا تــم اإلفصــاح 
عنــه فــي هــذا التقريــر. ليــس لــدى الشــركة أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتع 

بأولويــة خاصــة فــي التصويــت )ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة 
أو منســوبيها( وأن كل أســهم الشــركة عبارة عن أســهم عادية متســاوية 
القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق 

حســب النظام.
24  تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا 
وتحملــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الربط 

النهائــي للــزكاة )إن وجــدت( فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربط.
 25  لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام المالــي 2018م بتقديــم 

أي خدمــات ذات طبيعــة استشــارية للشــركة ولــم يتلقــى أي أتعــاب فــي 
هــذا الخصوص.
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6 قضايا الشــركة

يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــال الســنة الماليــة 2018م مــن أو ضــد الشــركة تتجــاوز قيمتهــا 5% مــن صافــي أصــول الشــركة.  1
2  يؤكــد مجلــس اإلدارة عــدم وجــود أي قضايــا أقيمــت خــال الســنة الماليــة 2018م ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد الشــركاء فــي الشــركات التابعــة أو ضــد 

أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن في الشــركة.

الجــدول )35(: بيــان العقوبــات المفروضــة علــى الشــركة خــال عــام 2018م:

الجهــة الموقعــة للمخالفةأســباب المخالفةالعقوبةم
 ســبل عاجها وتفادي 

األثر الماليوقوعهــا في المســتقبل

وجــود لوحــة إعانية مخالفة مالية1
فــي إحــدى فروع التجزئة

تــم تفعيــل إجراءات تصحيحــة للتحقق أمانة الرياض
مــن عدم التكرار مســتقبًا

منخفض

تــم تجديــد الرخصــة وتفعيل إجراءات أمانة الرياضإنتهــاء رخصة عقار مالية2
تصحيحــة للتحقــق مــن عدم التكرار 

مستقبًا

منخفض

مخالفــة تعليمــات المواد مالية3
التــي يتــم شــحنها )مواد قابلة 

لإلشــتعال( أثناء الفحص

 الهيئــة العامــة للطيران 
المدني

تــم تفعيــل إجراءات تصحيحــة للتحقق 
مــن عدم التكرار مســتقبًا

منخفض

7 معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة للعام المالي 2018م

طبيعــة التعاملنوع عاقته بالشــركةالطــرف ذو العاقةم

قيمــة التعامــات/ العقد

مدة العقد مدفوعاتتحصياتمشترياتمبيعات
 تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات(

اســتثمارات بطريقة شــركة عمرو للسياحة1
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 78,194,289----33,849--
تلقائيًا

شــركة الشامل الدولية 2
القابضة

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 6,393,243477,692--7,7346,895,241
تلقائيًا

شــركة وادي الشرق 3
األوسط

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

نصيــب المجموعة 
فــي زيادة رأس 

المال

عقد ســنوي يجدد ----37,501,685----
تلقائيًا

الشــركة الوطنيــة للتنمية 4
الزراعية

عضــو مجلس اإلدارة/ 
مــازن الجبيــر عضو في 

مجلــس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد ----6,454,346--7,515,885
تلقائيًا

عضــو مجلس اإلدارة ماجــد بن عزيــز النفيعي5
)حقــوق ملكية غير 

مسيطرة(

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 9,735,250--------
تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار فوربس الشــرق األوسط6
المساهمين

تقديــم خدمات 
دعاية وإعان

عقد ســنوي يجدد )1,234,549(--------
تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار طيــران النيل7
المساهمين

تقديــم خدمات 
ســفر - وكيل

عقد ســنوي يجدد 282,18012,125,2793,007,5808,132,3073,841,488
تلقائيًا

شــركة بطل دايزين 8
السعودية

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد ----565,016--606,701
تلقائيًا

شركة ســيرا للتطوير 9
العقاري

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد  )326,866(--------
تلقائيًا

عضو مجلس اإلدارة/ مجموعــة كابات الرياض10
أحمد سامر الزعيم عضو 

في مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد ----79,344 --91,187
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير مهيــدب علي مهيدب11
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 138,921--------
تلقائيًا

اســتثمارات بطريقة كريم أنكوربريشــن12
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد  )164,505(--------
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير عبــد الله العجان13
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 64,176 --------
تلقائيًا

مجموعــة إيكونيكس 14
المتحدة

شــركة مســتثمر فيها 
وفقــا لطريقة حقوق 

الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 194,000--167,963--156,680
تلقائيًا
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طبيعــة التعاملنوع عاقته بالشــركةالطــرف ذو العاقةم

قيمــة التعامــات/ العقد

مدة العقد مدفوعاتتحصياتمشترياتمبيعات
 تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات(

الشــركة الدوليــة الخليجية 15
للتجارة

عضو مجلس اإلدارة/ 
أحمد سامر الزعيم عضو 

في مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد  )3,795(--309,272--319,399
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير جان عبود16
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد  )806,100(--------
تلقائيًا

عضو مجلس اإلدارة/ شــركة مطارات الرياض17
مازن أحمد الجبير عضو 

في مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
تأجير

عقد ســنوي يجدد ----------
تلقائيًا

8 معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة للعام المالي 2017م

طبيعــة التعاملنوع عاقته بالشــركةالطــرف ذو العاقةم

قيمــة التعامــات/ العقد

مدة العقد مدفوعاتتحصياتمشترياتمبيعات
 تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات(

اســتثمارات بطريقة شــركة عمرو للسياحة1
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد --6,727,099--3,445,124--
تلقائيًا

شــركة الشامل الدولية 2
القابضة

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد )402,668(1,939,114--12,559611,187
تلقائيًا

شــركة ذاخر لاستثمار 3
والتطويــر العقاري

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

نصيــب المجموعة 
فــي زيادة رأس 

المال

عقد ســنوي يجدد --89,855,831------
تلقائيًا

شــركة وادي الشرق 4
األوسط

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

نصيــب المجموعة 
فــي زيادة رأس 

المال

عقد ســنوي يجدد --37,501,685------
تلقائيًا

الشــركة الوطنيــة للتنمية 5
الزراعية

عضــو مجلس اإلدارة/ 
مــازن الجبيــر عضو في 

مجلــس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 2,960,165--8,301,084--7,350,799
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير أحمــد التيجاني أحمد6
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 351,500--------
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير ماجــد بن عائــض النفيعي7
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد )10,801,092(--------
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير فاروق الجريســي8
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 5,000,00015,137------
تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار شــركة بنيان المدائن9
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد )156,621(--------
تلقائيًا

مجلــس اإلدارة والحوكمــة تتمة
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طبيعــة التعاملنوع عاقته بالشــركةالطــرف ذو العاقةم

قيمــة التعامــات/ العقد

مدة العقد مدفوعاتتحصياتمشترياتمبيعات
 تكاليــف اخرى/ 

)ايرادات(

مملوكــة ألحد كبار شــركة انبعــاث التقنية10
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد )1,323,518(229,187----27,930
تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار فوربس الشــرق األوسط11
المساهمين

تقديــم خدمات 
دعاية وإعان

عقد ســنوي يجدد )74(--------
تلقائيًا

مملوكــة ألحد كبار طيــران النيل12
المساهمين

تقديــم خدمات 
ســفر - وكيل

عقد ســنوي يجدد 41,37313,738,23546,376,87139,887,4147,009,339
تلقائيًا

شــركة بطل دايزين 13
السعودية

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد )1,744,420(--764,000--743,795
تلقائيًا

شركة ســيرا للتطوير 14
العقاري

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 236,718,920182,408----
تلقائيًا

عضو مجلس اإلدارة/ مجموعــة كابات الرياض15
أحمد سامر الزعيم عضو 

في مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد --286,186--239,377
تلقائيًا

شــركة اإلمتياز الغذائية 16
المحدودة

مملوكــة ألحد كبار 
المساهمين

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد )67,500(------
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير مهيــدب علي مهيدب17
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد )67,662(--------
تلقائيًا

اســتثمارات بطريقة كريم انكوربورشــين18
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد 176,371--------
تلقائيًا

حقــوق ملكية غير عبــد الله العجاني19
مسيطرة

حقــوق ملكية غير 
مسيطرة

عقد ســنوي يجدد 1,118,252--------
تلقائيًا

مجموعــة إيكونيكس 20
المتحدة

اســتثمارات بطريقة 
حقــوق الملكية

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد --201,0376,293,637194,8566,099,637
تلقائيًا

الشــركة الدوليــة الخليجية 21
للتجارة

عضو مجلس اإلدارة/ 
أحمد سامر الزعيم عضو 

في مجلس إدارتها

تقديــم خدمات 
سفر

عقد ســنوي يجدد ----639,255--594,380
تلقائيًا
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دبي

االجتماعية  المسؤولية 
المخاطر وإدارة 
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1 صنــدوق التكافــل االجتماعي
تولــي شــركة مجموعــة ســيرا القابضــة رعايــة خاصــة لمنســوبيها وكادرهــا 

البشــري انطاقــًا مــن مســئوليتها االجتماعيــة نحوهــم بإنشــاء صنــدوق تكافــل 
اجتماعــي تقــدم مــن خالــه حزمــة مــن المســاعدات اإلنســانية والدعــم المادي 

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 2018م مبلــغ 87.5 مليــون 

ريال ســعودي.

2 التزامــات المجموعــة نحــو المجتمع
انطاقــًا مــن حــرص المجموعــة والتزامهــا الوطنــي بخدمــة وتلبيــة احتياجــات 

المجتمــع، واصلــت جهودهــا فــي تبنــي وتنفيــذ العديــد مــن برامــج خدمة 
المجتمــع خــال العــام المالــي 2018م التــي تأتــي مســجلة مــع رســالة المجموعــة 
وقيمهــا، مــن خــال لجنــة خاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة التــي تســعى لتأســيس 

عاقــة متينــة مــع المجتمــع، وقــد ســاهمت المجموعــة بمبلــغ 11 مليــون ريــال 
ســعودي ضمــن برامــج المســئولية االجتماعيــة ليصبــح الرصيــد 24 مليــون ريــال 

ســعودي بنهايــة عام 2018م.

3 برنامــج جــدارة الخــاص بإســتقطاب وتطوير الكفاءات الشــابة
إنطاقــًا مــن حــرص المجموعــة علــى تنميــة الكــوادر البشــرية فقــد أطلقــت 

المجموعــة برنامــج جــدارة لتطويــر الكفــاءات الشــابة وإتاحــة الفــرص لهــم لكســب 
خبــرات فــي مجــاالت التقنيــة وريــادة األعمــال وذلــك مــن خال برنامــج مكثف 

لمــدة ســتة اشــهر بالتعــاون مــع شــركات عالميــة مثــل جوجــل، كريــم، تويتر ....
الــخ، وذلك بهدف:

1  تعزيــز دور المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة عبــر االســتثمار فــي تطويــر 
الكفــاءات المحليــة تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030.
2  تعزيــز مكانــة المجموعــة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات عــن طريــق بنــاء 

شــراكات كبــرى في هــذا المجال.
3  جــذب كفــاءات شــابة مميــزة وتعزيــز صــورة المجموعــة كبيئــة مميــزة للعمــل.

إن إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط المجموعــة، ويتــم إدارة المخاطــر 
بصفــة مســتمرة مــن خــال تحديــد الخطــر، وتقييمــه مــن خــال احتماليــة حدوثه 

وتحديــد أثــره علــى أنشــطة المجموعــة المالــي والغيــر مالــي. وبصفــة عامــة 
تقــوم إدارة المجموعــة بتصنيــف المخاطــر إلــى مخاطــر خارجيــة وداخليــة ســواء 

كانــت متعلقــة بالنواحــي التشــغيلية والماليــة وااللتــزام والمــوارد البشــرية. 
تقــوم إدارة المجموعــة بتفعيــل آليــات للحــد مــن تلــك المخاطــر وتجنبهــا 

واحتوائهــا مــن خــال مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات الوقائيــة لتفادى 
وتجنــب تلــك المخاطر.

وهنــاك العديــد مــن المخاطــر المرتبطــة بأنشــطة المجموعــة مــن أهمها ما يلي:

•  يرتبــط أداء المجموعــة بالوضــع االقتصــادي واالســتقرار السياســي ممــا قــد 
يؤثــر علــى اإلقبــال بصفــة عامــة علــى أنشــطة خدمات الســفر والســياحة.

•  إن نشــاط المجموعــة يحتــاج إلــى كــوادر مؤهلــه ملمــة بنشــاط الســفر 
 والســياحة وأنظمــة الحجــز المتعلقــة بشــركات الطيــران أو أنظمــة 

الحجــز العالميــة.
•  تعتمــد المجموعــة بشــكل كبيــر علــى اســتخدام أنظمــة الحاســب اآللــي 

والبنيــة التحتيــة لقطــاع التكنولوجيــا والتطبيقــات علــى الهواتــف الذكيــة فــي 
عمليــات التشــغيل وبالتالــي فــإن اســتمرار نجــاح المجموعــة فــي أداء نشــاطها 

بفاعليــة مرتبــط بمــدى تكامــل وكفــاءة تلــك األنظمــة.
•  يرتبــط نمــو المجموعــة بقدرتهــا علــى افتتــاح فــروع جديــدة بمواقع مميزة 

لتوســيع قنــوات توزيــع جديــدة وتقــوم المجموعــة فــي ضوء ذلــك بكثير من 
األنشــطة فيمــا يتعلــق بالمواقــع والتراخيــص واســعار اإليجــار وتهيئــة الموقع 

وتجهيــزه بأنظمــة الحجــز وربطهــا بالمركــز الرئيســي، وبالتالــي فــإن نجاح 
المجموعــة فــي تحقيــق نمــو يرتبــط إلــى حــد كبير باســتكمال هذه األنشــطة.

مخاطــر االئتمان
هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يؤدي إلــى تكبد 

الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. ليــس لــدى المجموعــة تركيــز جوهــري لمخاطر 
االئتمــان. تــم ايــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك محليــة وعالمية ذات 
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع. تســتحق الذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى بشــكل 
رئيســي مــن عمــاء محلييــن - قطاعــات حكوميــة وشــركات وأطــراف ذات 

عاقــة وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا المقــدرة القابلــة 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 التغيــرات فــي أســعار 
العمــوالت الســائدة بالســوق بشــكل أساســي، بالودائــع والقــروض البنكيــة 

قصيــرة األجــل والقــروض طويلــة األجــل بعمولــة عائمــة. تخضــع كل الودائــع 
والقــروض إلعــادة التســعير بشــكل منتظــم. تقــوم اإلدارة بمراقبــة التغيــرات 
فــي أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تأثيــر مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات 

النقديــة ألســعار العمــوالت التــي تتعــرض لهــا المجموعــة ليــس جوهريــًا.

المخاطرالمســؤولية االجتماعية إدارة 
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مخاطر الســيولة
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المجموعــة علــى توفيــر األمــوال الازمــة 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 بإنتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة 
للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية للمجموعــة.

مخاطــر التقنية
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن وجــود خلــل فنــي يؤثــر علــى إســتمرارية العمليــات 

التشــغيلية المرتبطــة بالبرامــج التقنيــة وتطبيقــات المجموعــة، وتســعى 
المجموعــة دومــًا فــي تطويــر ودعــم وحمايــة برامجهــا التقنيــة والبينيــة 

التقنيــة البديلــة.

مخاطــر العمات
تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات 
فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة. إن معامــات المجموعــة تتــم بصــورة 

رئيســية بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي. المعامــات األخــرى بالعمــات 
األجنبيــة ليســت جوهريــة. تتــم إدارة مخاطــر العمــات علــى أســاس منتظــم.

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

الســعودية إعتبــارًا مــن ينايــر 2018م، وتفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
معظــم خدمــات الشــركة المقدمــة مــع بعــض اإلســتثناءات، لــذا فهنــاك خطر 

يتمثــل فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة عمومــًا وبخاصــة خدمــات قطاعــات 
الطيــران والفندقــة وتأجيــر الســيارات المقدمــة داخــل المملكــة والــذي بــدوره 

يؤثــر علــى طلــب العمــاء وبالتالــي علــى حجــم المبيعــات.

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 خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م.

الجــدول )36( الــزكاة والمدفوعــات النظاميــة:

البيان

2018م

بيان األسبابوصــف موجز لها المسدد
 المســتحق حتــى نهاية 

2018م ولم يســدد

وفقــًا لمتطلبــات القوانين مخصص زكاة35,952,16194,618,609الــزكاة وضريبة الدخل
واللوائح الســارية

تأمينــات اجتماعية 29,819,890727,754المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
لموظفــي المجموعة

وفقــًا لمتطلبــات القوانين 
واللوائح الســارية

وفقــًا لمتطلبــات القوانين تكاليــف وزارة العملال شيء19,707,880تكاليــف تأشــيرات ومكتب العمل
واللوائح الســارية
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محــاور تركيز عمليتنا 
2019م التشغيلية في 
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 محــاور تركيــز عمليــات المجموعة 
االســتراتيجية في 2019م 

يترّكــز اهتمامنــا خــال العــام 2019م، علــى الُمضــي قدمــًا فــي تطبيــق خطــة 
التحــول االســتراتيجية، بينمــا تواصــل كل قطــاع مــن قطاعــات أعمالنــا تحقيــق 

األهــداف الخاصــة بــكل منها.

قطاع الســفر
خدمــات الســفر اإللكترونية

نتطلــع بتفــاؤل جوهــري إلــى مســتقبل قطــاع خدمــات الســفر اإللكترونيــة، 
وكلنــا ثقــة مــن أنهــا ســتكون أحــد أنشــطتنا التــي ستشــهد معــدالت نمو 
جوهريــة، ولذلــك نواصــل االســتثمار بقــوة فــي هــذا القطــاع لتتحــول في 

النهايــة إلــى وكالــة خدمــات ســفر إلكترونيــة متكاملــة قــادرة علــى اكتســاب 
الفــرص بكفــاءة عاليــة في أســواقنا الرئيســية. 

وبنــاًء عليــه، ســنرّكز فــي العــام 2019م علــى الحمــات التســويقية الهادفــة 
واإلرتقــاء بجــودة الخدمــات فــي المنصــات اإللكترونيــة لتلبيــة متطلبــات كافــة 

شــرائح العمــاء المســتهدفة وفتــح أســواق جديــدة للمنصــات اإللكترونيــة 
للعامــات التجاريــة ) المســافر/ تجــول ( والتركيــز علــى التوســع جغرافيــًا 
لعامــة التجاريــة تجــول فــى دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة والمســافر 

بدولــة الكويــت. 

خدمات الســفر
فــي ضــوء ســعينا إلــى أن نصبــح وكالــة اإلستشــارات وخدمــات الســفر وتخطيط 

العطــات، سنســتمر فــى تطويــر دور الفــروع التابعــة لنــا فــي مختلــف أرجــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية لتعمــل بجانــب المنصــات اإللكترونيــة ، فضــًا عــن 

تعزيــز وصقــل مهــارات فريــق المبيعــات، وتوظيــف كــوادر وطنيــة متحمســة 
ومتميــزة، مــن الذكــور واإلناث.

وبالنســبة لخدمــات الحكومــة، فســوف نرّكــز علــى تقديــم خدمــات ســفر 
بأســعار منافســة إلــى مختلــف الجهــات الحكوميــة والــوزارات، وكذلــك توقيــع 
عقــود جديــدة وتجديــد العقــود الحاليــة. وأمــا علــى صعيــد خدمــات الشــركات، 

فنتطلــع إلــى طــرح بوابــة جديــدة إلدارة الســفر مدعومــة بحلــول تقنيــة 
متطــورة عالميــة المســتوى.

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع خدمــات الحــج والعمــرة، ســوف نعمــل بشــكل وثيق 
مــع الهيئــات الحكوميــة المعنيــة، مــن أجــل المســاهمة فــي خدمــة األعداد 

المتناميــة مــن زوار بيــت اللــه الحــرام. كمــا أننــا ســنعمل بجــد علــى تطويــر 
اســتراتيجية تســويقية ســتمكننا مــن زيــادة حصتنــا الســوقية فــي هــذا القطــاع، 

وفــق مــا ورد فــي "رؤيــة المملكة 2030".

الفندقة
يتمحــور تركيزنــا فــي 2019م، حــول تطبيــق خطتنــا إلنهــاء وتطويــر فنــادق 

متوســطة التكلفــة انطاقــًا مــن أكبــر مدينتيــن فــي المملكــة؛ الريــاض وجــدة. 
والتــى ســوف يتــم إدارتهــا مــن قبــل "فنــادق تشــويس العالميــة" تحــت العالمتين 

التجاريتيــن المرموقتيــن "كومفــورت" و"كواليتــي".

وفيمــا يخــص "شــيراتون مكــة" و"موفنبيــك ســتار جــدة"، ســنواصل تزويــد 
عمائنــا بخدمــات متميــزة بجودتهــا العاليــة، بينمــا نتطلــع إلــى تحقيــق معــدل 

إشــغال بنســبة 100% خــال موســم الحــج الــذي يعتبــر الفتــرة األكثــر إزدحامــًا 
فــي العام.

األعمال المســاندة
بعــد أن حققنــا مســتوى الربحيــة فــي العــام 2018م ، ســيركز قطــاع تأجيــر 

الســيارات فــي المجموعــة علــى إبــرام اتفاقيــات تأجيــر مــع شــركات كبرى، 
وتوفيــر خدمــات متميــزة لشــريحة المســافرين بغــرض األعمــال. كمــا ســنعمل 

علــى ترقيــة وتوســيع حجــم أســطول مركباتنــا، بينمــا نخطــط لخفــض عــدد 
فروعنــا واإلكتفــاء فقــط بالمواقــع الرئيســية.
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كلمــــة ختــاميـــة

نتمنــى بــأن يكــون العــرض المقــدم لكــم فــي التقريــر الســنوي لشــركة مجموعة 
ســيرا القابضــة عــن نتائــج األعمــال للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2018م قــد نــال رضاكــم. ولقــد وفقنــا ولّلــه الحمــد فــي العمــل الجــاد في إطار 
مجلــس اإلدارة والمجلــس التنفيــذي للشــركة وبتعــاون جميــع العامليــن فــي 
المجموعــة إلــى تحقيــق النتائــج التــي لمســتموها أثنــاء إطاعكــم علــى هــذا 

التقريــر، وســوف نســتمر فــي الحفــاظ علــى مســتوى النمــو واإلزدهــار لجميع 
أنشــطة شــركتكم بــإذن الّلــه تعالــى. وختامــًا، يســر أعضــاء مجلــس إدارة شــركة 

مجموعــة ســيرا القابضــة أن يتقدمــوا بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم 
فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات، كمــا نشــكركم مســاهمينا الكــرام علــى تعاونكــم 
الدائــم. والشــكر موصــول أيضــا إلــى جميــع شــركاؤنا فــي النجــاح علــى دعمهم 

المتواصــل. فمــا كنــا لنحقــق هــذا النجــاح لــوال توفيــق الّلــه عــز وجــل ثــم تفهمكم 
ووفائكــم لمســيرة هــذه المجموعــة واســتراتيجيتها العامــة، متمنيــن بــأن يكــون 

عــام 2019م عــام خيــر عليكــم وعلــى المجموعــة.

كمــا إننــا ملتزمــون ببــذل كافــة الجهــود التــي تضمــن أن تســاهم خطــة التحــول 
فــي رســم مامــح مســتقبل أكثــر إشــراقًا للشــركة، وتعظيــم قيمــة اســتثمارات 

مســاهميها إلــى أقصــى حــد، والمحافظــة علــى الثقــة الغاليــة التــي وضعهــا 
عماؤنــا فــي مختلــف عاماتنــا التجاريــة منــذ مــا يزيــد علــى 39 عامــًا.

المهنــدس محمــد بن صالــح الخليل
رئيــس مجلــس اإلدارة
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