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مقدمة

المشاريع  أكبر  من  واحد  إنشاء  في  كبيرة  قفزات  للتطوير  عمر  جبل  شركة  حققت 
الفندقية والتجارية، حتى أصبح أحد المعالم الرئيسة في محيط الحرم المكي الشريف،

وذلك بسبب إطاللته المميّزة على المسجد الحرام . وبعزم وثبات تستمر الشركة في 
عمليات تنفيذ باقي مراحل المشروع وفق جدول زمني ، من أجل تحقيق رؤية الشركة 
التي تقوم على تحقيق طابع األصالة والمعاصرة، وذلك عبر الحفاظ على طابع العمارة 

المكية واإلسالمية بلمسات عصرية حديثة.
ويمتاز المشروع بتصميمه الفريد وفخامة محتوياته وتقديم خدمات خاصة تتوافق مع 
قدسية المكان واستحضار الزمان، لتشعر الضيوف بالراحة والسكينة والهدوء التي تليق 

بمكانة مكة المكرمة، وبما يحقق تنمية المكان وبناء اإلنسان.
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كلمة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير

   تجاوبًا مع الخطط الطموحة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين من خالل زيادة القدرة 
االستيعابية وفق أرقى معايير الجودة والخدمة واألداء، فقد تبنت شركة جبل عمر للتطوير خطط وبرامج متطورة لتحقيق 
تطلعات مساهمي الشركة ومجلس إداراتها وعمالئها من خالل االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وما يتبعها من خدمات الضيافة 

والسياحة واإلسكان. 
   وقد سعى مجلس اإلدارة بالتعاون مع إدارة الشركة إلى استقطاب عدد من الكفاءات والقيادات السعودية واإلقليمية والعالمية 
وتوفير بيئة جاذبة للعمل واإلبداع وبناء سياسات وإجراءات وقواعد بيانات وانظمة حاسب آلي ومجموعة من مشاريع البنية 
التحتية للشركة، األمر الذي يعتبر العمود الفقري في أي بناء مستقبلي بإذن اهلل. وبالتوازي فإن الشركة تعمل حاليًا على 
تنفيذ إستراتيجيتها الجديدة آخذة بعين االعتبار طموحات مساهمي الشركة وعمالءها والعاملين فيها وتحدد مجاالت عملها 

ونطاقها الجغرافي وهيكلها القانوني واإلداري.
   حرصت شركة جبل عمر للتطوير على أن تكون إستراتيجيتها الجديدة متوائمة مع تطلعات قيادة المملكة ورؤيتها الطموحة 
2030 والسعي نحو زيادة أعداد المعتمرين إلى 30 مليونًا وفق منظومة متميزة من الخدمات المقدمة لهم، وتسعى الشركة 
بكل عزم وطموح إلى التوسع في الخطط واألنشطة وتطوير عدد من المشاريع األخرى مع الحرص على االستفادة من الخبرة 
المتراكمة وإعتماد النماذج العملية والعلمية، األمر الذي سيساهم بمشيئة اهلل تعالى في وضع الشركة على خارطة أسرع 

شركات التطوير العقاري نموًا في المنطقة. 
الشراكة  الريادي في تحقيق  بالدور  القيام  االجتماعية  المسئولية  الشركة وضعت على عاتقها ومن منطلق  تأسيس  ومنذ 
اإلستراتيجية والدعم النوعي من قبل قطاع األعمال إلى مؤسسات المجتمع المدني، األمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز 

وتظافر الجهود إلنجاج برامج وأهداف تلك المؤسسات بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع معًا .
ويعتبر النموذج المالي للشركة من الركائز الهامة ، لذلك تم تحديث نموذجها المالي بما يتناسب مع كونها كشركة تطوير 
عقاري تهدف إلى تطوير منتجاتها العقارية وبيعها للمستفيد النهائي . وفي الوقت ذاته ، أستخدمت الشركة هيكلة مالية 

جديدة تتالءم مع اإلستراتيجية والرؤية الجديدة.
   وقد بدأت الشركة في طرح منتجات عقارية جذابة مع شركاؤها اإلستراتيجيين من خالل تدشين الصناديق العقارية وبيع 

الوحدات السكنية وذلك لتعزيز ربحية الشركة والحفاظ على النمو المالي.
وبلغة اإلنجاز فإن هذا الصرح العقاري الرائع يزداد نجاحًا يومًا بعد يوم ويشهد المزيد من التقدم في كافة مرافق المشروع 
ويساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة السوقية للشركة بفضل تظافر كافة الجهود وتعاون الشركاء بما يحقق تطلعات 

وأهداف مساهمي الشركة ومجلس إدارتها بإذن اهلل تعالى.
على جهودهم  الشركة  منسوبي  وجميع  اإلدارة  أعضاء مجلس  لزمالئي  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  المقام  في هذا  وأود     

وتفانيهم وتفاعلهم والتزامهم، كما أشكر جميع مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم.
سائاًل المولى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والصالح ،،،،

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عبدالعزيز محمد إبراهيم السبيعي
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رئيس مجلس اإلدارة
عبد العزيز محمد السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
د. عبد اهلل حمد المشعل

عضو مجلس اإلدارة
م. أنس محمد صالح صيرفي

عضو مجلس اإلدارة
محي الدين صالح كامل

عضو مجلس اإلدارة
خالد صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة
ثامر ناصر العطيش

أعضاء مجلس اإلدارة
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الرئيس التنفيذي
ياسر بن فيصل الشريف

عضو مجلس اإلدارة
مهند سعود الرشيد

عضو مجلس اإلدارة
د. أحمد عثمان القصبي

عضو مجلس اإلدارة
د. زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة
طارق عبد الرحمن فقيه

عضو مجلس اإلدارة
ياسر عبدالعزيز أبو عتيق
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وصف المشروع

• المساحة اإلجمالية لألرض =  230,000 م2 .
• الطاقة االستيعابية = 34.000 شخص

119.500 م2  األراضي =  لقطع  المستغلة  المساحات   •
وتمثل %52 من المساحة اإلجماليـة لألرض .

العامة  والمرافق  للشوارع  المخصصة  المساحات   •
المساحة  من   48% وتمثل  م2   110.500  = والخدمات 

اإلجماليــة لألرض.
38 برجـًا تتفـاوت ارتفاعاتهـا ما بين  • يضم المشـروع 

20 إلى 42 طابقـًا بالنسبة )للبرجين التوأمين( 
غرفة   )11,719( عـــــدد  على  المشروع  يحتـوي   •

فندقيـــــــــة وسكنية .
قاعة  به  ويوجد  للمؤتمرات،  فندق  المشروع  يضم   •

تستوعب قرابة ) 1400 شخص( .
• يوجد منظومة متكاملة من األسواق التجارية الحديثة، 

تبلغ إجمالي مساحتها 81.760 م2.
• استيعاب ما يقارب  60,000 إلى 65,000 مصل يؤدون 

الصالة مع المصلين بالمسجد الحرام، 
التحتية  البنية  مرافق  كافة  كذلك  المشروع  يؤمن   •

واألماكن والساحات العامة والخدمات الالزمة للمشروع. 
إلدارة  مراقبة مركزي  نظام  تنفيذ  المشروع  في  يتم   •

. )CETV( الحشود
• فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء 

المشروع.
• توفير عدد )5( طرق إشعاعية للمشاة مجهزة بساللم 
كهربائية تخترق المشروع من الشرق إلى الغرب بعروض 

تتراوح من )12م إلى 14م( .
من  المشروع  يخترق  للمشاة  محوري  طريق  يوجد   •
الجنوب للشمال لخدمة القادمين من األحياء الجنوبية في 

طريقهم للمسجد الحرام أو العكس .
• يشتمل المشروع على طريق دائري داخلي للسيارات 
بعرض )20 م( في االتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع، 

مع وجود مواقف جانبية للحافالت .
بالمشروع  السيارات  لمواقف  اإلجمالية  األعداد  تبلغ   •
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حوالي )2515( موقف سيارة .
مختلفة  مواقع  في  العامة  الساحات  من  عدد  توفير   •

بالمشروع ، ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه .
• وجود مصاعد لكبار السن وذوى االحتياجات الخاصة.

المباني  أسطح  األمطار من  مياه  لتجميع  نظام  تنفيذ   •
بالمشروع وإعادة حقنها بباطن األرض.

متكاملة  شبكات  منظومة  على  المشروع  يشتمل   •
لخدمات البنية التحتية.

المغاسل  مياه  استخدام  وإعادة  لمعالجة  نظام   •
والميضاءات )المياه الرمادية(.

حساب  على  بالموقع  كهرباء  تحويل  محطة  تنفيذ   •
هذه  وستغطي  امبير  فولت  ميجا   275 بقدرة  الشركة 

المحطة كامل احتياجات المشروع من الكهرباء . 
• تنفيذ محطة تبريد مركزية تغطي احتياجات المشروع 
نظام  لتوفير  تبريد(  طن  ألف   55( تبلغ  إنتاجية  بطاقة 

مركزي للتكييف بالمياه المبردة
• أنفاق خدمات خرسانة مسلحة أسفل الشوارع الرئيسية 

والفرعية بكامل المشروع نظام مراقبة المرور والحشود.
• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي .

العامة وممرات  للمناطق  الكهربائية  والساللم  المصاعد 
المشاة .

مكافحة  ونظام  المواقع  وتنسيق  التشجير  أعمال   •
الحرائق بالمناطق العامة .

استحداث  للمشروع  العام  المخطط  في  روعي  كما   •
)300م(  حوالي  وبطول  )40م(  بعرض  للمشـاة  طريق 
ويخترق  العزيز  عبد  الملك  طريق  نهاية  من  يمتد 
الحــرام بمسمي  الغربية للمسجد  المشروع إلى الساحة 
)طريق الملك عبد العزيز للمشاة( وذلك لتسهيل حركة 
وجميع  العزيز  عبد  الملك  طريق  من  القادمين  المشاة 
الحرام.  المسجد  إلى  الغربية  بالجهة  المجاورة  األحياء 
وتوجد بواكي على جانبي الطريق بعرض )5 م( من كل 
جانب مع محالت تجارية وسوق مركزي، ويتفرع من هذا 
وإلى  المشروع  داخل  إلى  تؤدي  جانبية  شوارع  الطريق 

المصلى العام.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق أجنحة هيلتون مكة
يتكون من برجـين كــل برج )20 دور( ومطلة مباشرة على شارع 
إبراهيم الخليل ويتكون من )عدد 484 جناح( وقد تم وهلل الحمد 

تشغيلها بالكامل إعتبارًا من شهر رمضان 1435 هـ
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فندق ماريوت مكة
يتكون من برجين )البرج األول 11 دور وهو H4 ، البرج الثاني 20 
دور وهو H3( ويطل على تقاطع شارع أم القرى وشارع إبراهيم 
)426 غرفة( وقد تم افتتاح الفندق خالل  الخليل ويتكــــــون من 

شهر رمضان 1436هـ .
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فندق حياة ريجنسي مكة
يتكـون من برجين كــــل برج )20دور( ويطل على شارع إبراهيم 
الخليل ويتكون من )657 غرفة( وقد تم إفتتاح الفندق بداية شهر 

رمضان 1436هـ  .

الفنادق المكتملة بالمشروع
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فندق هيلتون كونوراد مكة
إبراهيم  شارع  على  ويطل  )20دور(  برج  كل  برجين  من  يتكون 
الخليل ويتكون من )438 غرفة( وتم تشغيله بحمد اهلل خـــــالل 

شهر رمضان 1437هـ .
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق هيلتون للمؤتمرات مكة
إبراهيم  دور( ويطل على شارع   20( برج  برجين كل  يتكون من 
الخليل ويتكون من )764 غرفة( ومتوقع افتتاحه و تشغيله بمشيئة 

اهلل خـــــالل العام 2017م .
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األعمال الحالية بالمشروع

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة األولى :
تتكون هذه المرحلة من 4 قواعد بناء )بوديومات( ، وعدد 
سكنيـة  ووحدة  وشقة  فيال  و87  فندقيـة  أبراج    )10(
باإلضافة إلى 10 فلل علوية ، وتبلغ المسطحات البنائية 
ومطلة  مسطح  متر   520.718 حوالي  األولى  للمرحلة 
هذه  إنهاء  المتوقع  ومن   ، الخليل  إبراهيم  شارع  على 
المرحـلة خالل الربع األول من عام 2017م. ، و يتم تنفيذ 
هذه اإلنشاءات من قبل المقاول شركة نسما وشركائهم.

تفاصيل تقدم األعمال بالمرحلة األولى:
هيلتون  مكة  )فندق  بالمشروع  فندق  أول  افتتاح  تم 
تم  كما  1435هـ،  رمضان  شهر  في  بالكامل  لألجنحة( 
بحمد اهلل افتتاح فندقي ماريوت مكة وحياة ريجنسي مكة 
مع بداية شهر رمضان 1436هـ ، كما انه تم افتتاح فندق 
اإلنتهاء  وتم   ، 1437هـ  رمضان  شهر  خالل  مكة  كونراد 
من السوقين التجاريين ، ومتوقع اإلنتهاء الفعلي ألعمال 
اإلنشاءات بلمرحلة األولى في الربع األول من عام 2017م. 

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثانية:
أبراج   4 وعدد  واحدة،  بناء  قاعدة  من  المبنى  يتكون 
بمساحة  الخليل،  إبراهيم  شارع  على  مطلة  فندقية 
ويتكون   ، م2  ألف    200  : البنائية  للمسطحات  إجمالية 
سكنية  ووحدات   ، تجارية  أدوار   3 من  القاعدة  مبنى 
مواقف  أدوار  و3   ، فيالت  و4  سكنية  وحدة   96 عددها 
ومداخل الفنادق، والخدمات من مطاعم وغرف إجتماعات 
برج  لكل  العلوي  بالدور  ويوجد   ،  2 رياضي عدد  ونادي 

فيال بنتهاوس )العدد اإلجمالي 4 فلل( .
بيتور  شركتي  إتحاد  مع  المرحلة  تنفيذ  عقد  توقيع  تم 
الفعلي  اإلنتهاء  ومتوقع  للمقاوالت  وأزميل  العربية 
الرابع  الربع  بنهاية  الثانية  بالمرحلة  اإلنشاءات  ألعمال 

من 2016م.
الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثالثة  :

أبراج   )4( وعدد  )بوديومات(  بناء  قاعدتي  من  تتكون 
البنائية  مسطحاتها  وتبلغ   ، التوأمين  البرجين  شاماًل 

المرحلة األولى

المرحلة الثانية
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حوالي )398( الف متر مسطح ، تم ترسية عقد المرحلة 
شركتي  اتحاد  على  2012م  ديسمبر   15 في  الثالثة 
اإلنتهاء  ومتوقع   ، سكل  اند  ودريك  العربية  اإلنشاءات 
الربع  في  الثالثة  بالمرحلة  اإلنشاءات  ألعمال  الفعلي 

األول من 2018م.
الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الرابعة:

تتكون من عدد )3( قاعدة بناء )بوديوم( وعدد )7( أبراج 
مخصصة  وخدمات  مرافق  لمنطقة  باإلضافة   ، فندقية 
للجهات الحكومية وواقعة في وسط المشروع ، ومجموع 
 ، 320.000م2   = المرحلة  لهذه  البنائية  المسطحات 
وتم ترسية عقد هذه المرحلة على شركة رواد المدائن 
بالمرحلة  اإلنشاءات  ألعمال  الفعلي  اإلنتهاء  ومتوقع 

الرابعة في الربع األول من 2018 م.
الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الخامسة :

 )5( وعدد   ، بناء  قواعد   )3( من  المرحلة  هذه  تتكون 
اإلجمالية  البنائية  المسطحات  ومجموع  فندقية،  أبراج 

ألرض  الخلفية  بالمنطقة  وتقع   ، م2(   175.866( لها 
المشروع والمطلة على شارع دحلة الرشد .

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة السادسة :
أبراج   )8( بوديومات( وعدد   3( بناء  3 قواعد  تتكون من 
فندقية ومجموع مسطحاتها البنائية االجمالية )366.117 
الخلفيــــــة  الغربية  المنطقة  ( ألف متر مربع وتقع في 

للمشروع )جهة جبل الشراشف( .
الوضع الحالي بالمرحلة السابعة )المصلى العام(:

تم اختيار موقع المصلى العام على مساحة أرض تبلغ 
15,00 متر مربع في موقع مميز بالمشروع في  حوالي 
مواجهـة  وفي  للمشاة  العزيز  عبد  الملك  طريق  نهاية 
واجهاته  خالل  من  ليطل  مباشرة  الحرام  المسجد 

الرئيسية الثالث على المسجد الحرام وساحاته.
ومكيفه  مغطاة  طوابق   10 من  العام  المصلى  يتكون 
 )50.000( المصلين  إجمالي عدد  يكون  وبذلك  بالكامل 

مصلي.

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة
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وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة:
1 - يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في اآلتي:

أ - لدى الشركة سجالت تجارية فرعية وذلك لممارسة اإليواء السياحي بموجب خطابات الهيئة 
العامة للسياحة واألثار.

وصف ألنواع النشاط بيان بالنشاط

تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.النشاط الرئيسي األول

امتــاك العقــارات بالمنطقــة وتطويرهــا إلــى قطــع تنظيميــة وإداراتهــا واســتثمارها وبيعهــا النشاط الرئيسي الثاني
وتأجيرهــا وامتــاك قطــع أراضــي لتطويرهــا عمرانيــًا.

ــح النشاط الرئيسي الثالث ــدم والمس ــال اله ــانة وأعمـ ــر والصيـ ــاء والتعمي ــة لإلنش ــال الازمـ ــع األعمـ ــام بجمي القي
ــا. ــة به الخاص

إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.النشاط الرئيسي الرابع

إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.النشاط الرئيسي الخامس

إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.النشاط الرئيسي السادس

ــد النشاط الرئيسي السابع ــغيل معاه ــركة تش ــال الش ــص أعم ــا يخ ــاث فيم ــات وأث ــدات وآلي ــر مع ــتيراد وتصدي اس
التدريــب المتخصصــة فــي مجــال الفندقــة والضيافــة الخاصــة بالشــركة.

تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصةالنشاط الرئيسي الثامن

الفندقم

أجنحة هيلتون مكة1

فندق ماريوت مكة2

فندق حياة ريجنسي مكة3

فندق كونراد مكة4

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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وتمارس شركة جبل عمر للتطوير نشاطها من خالل القطاعات التالية:

ب - اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل 
الرئيس لعملياتها، والدولة محل التأسيس، وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:

النسبةاسهام النشاط في المبيعاتوصف للنشاطبيان بالنشاط

يتثمل في تأجير الغرف وبيع المأكوالت قطاع الفنادق
%412.309.96027 ريالوالمشروبات.

%67.032.1465 رياليتمثل في تشغيل وتأجير مراكز التسوق.قطاع المراكز التجارية

يتمثل في تطوير األراضي والبناء عليها قطاع التطوير العقاري
%1.000.600.00068 ريالوبيع العقارات التطويرية.

اسم م
نسبة رأس المالالشركة

مكان النشاطالتملك
التأسيس

مكان 
العمليات

شركة تبريد 1
المنطقة 
المركزية

انشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل %12540 مليون ريال
عمر ، باألضافة إلى إمكانية مشاركتها في 
أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى 

بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة

مكة المكرمةمكة المكرمة

27%
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شركة تبريد المنطقة المركزية تمتلك شركة جبل عمر 
يبلغ  والذي  الشركة  مال  رأس  %40من  نسبة  للتطوير 
125.000.000ريال ونسبة %60 لشركة تبريد المناطق 
السعودية، وستقوم هذه الشركة بإنشاء محطة التبريد 
إمكانية  إلى  باإلضافة  عمر،  جبل  بمشروع  المركزية 
مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى 
الحمد  وهلل  وتم  المكرمة،  بمكة  المركزية  بالمنطقة 
األولى(  )المرحلة  التبريد  محطة  إنشاء  من  اإلنتهاء 
وتشغيلها وهي تغذي فنادق المرحلة األولى، والمرحلة 

الثانية من المشروع بالوقت الحاضر.

2 - خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
استراتيجية  مبادئ  الشركة  إدارة  مجلس  اعتمد   -  1
ستبنى  والتي  القادمة  سنوات  للعشر  الجديدة  الشركة 

على ثالثة محاور:
قابضة  شركة  إلى  الشركة  تحويل  األول:  المحور   •
عن  مستقبلية  مشاريع  وأي  الحالي  مشروعها  تتمّلك 

طريق شركات تؤسس لهذا الغرض.
• المحور الثاني: اعتماد الشركة لمبدأ التوسع الجغرافي 
وكل  العقاري  والتطوير  التنمية  مشاريع  في  لالستثمار 
ما يتعلق بها ، وذلك في نطاق مكة المكرمة والمدينة 

المنورة وما جاورها.
• المحور الثالث: إقرار مبادئ التأجير طويل األجل والبيع 
والتشغيل كثالثة مبادئ تشكل القاعدة األساسية لبناء 
االستثمارية  الفرص  وتقييم  النقدية  التدفقات  معادلة 

وتمويلها.
الفنية  الدراسات  من  االنتهاء  فور  الشركة  وستقوم 
على  الالزمة  القرارات  بعرض  والقانونية  والمالية 
الجمعية العامة الغير عادية للتصويت عليها واعتمادها، 

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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حسب األنظمة والصالحيات المتبعة في المملكة العربية 
السعودية في مثل هذه الحاالت

وسيكون االثر ايجابيًا على حقوق المساهمين من خالل 
التوسع في استثمارات الشركة وزيادة التدفقات النقدية.

2 - توقيع ملحق اتفاقية مع وزارة المالية السعودية )الجهة 
الممولة( تم بموجبها تأجيل سداد التمويل الممنوح منها 
للشركة بمبلغ ثالثة مليارات ريال لفترة إضافية بحيث 

يحل سداد القسط األول بتاريخ 2019/1/1م.
رئيسًا  الشريف  فيصل  بن  ياسر  األستاذ  تعيين   -  3
الموافق  1437/5/21هـ  بتاريخ  وذلك  للشركة  تنفيذيًا 

2016/3/1م.
4 - بدء التشغيل التجاري لفندق كونراد مكة يوم األربعاء 
1437/8/25هـ الموافق 2016/6/1م، مع ملحقاته وذلك 
لتشغيل  المطلوبة  التصاريح  الشركة على  بعد حصول 
الفندق بفئة الخمس نجوم من الجهات المعنية وسيكون 

الفترة  خالل  الشركة  إيرادات  على  ايجابيًا  المالي  األثر 
القادمة وحقوق المساهمين.

المدائن  رواد  شركة  مع  اتفاقية  الشركة  وقعت   -  5
1437/8/29هـ  االحد  يوم   )R.C.C.( والتعمير  لإلنشاء 
2016/6/5م لتأثيث ستة فنادق في مشروعها  الموافق 
فندق   2- الثانية  المرحلة   – ويستن  فندق  وهي:-1 
شيراتون – المرحلة الثانية -3 فندق دبل تري – المرحلة 
الثالثة -4 فندق سوفيتيل – المرحلة الرابعة -5 ميلينيوم 
المرحلة   – -6 فندق بيست ويسترن  الرابعة  المرحلة   –
مبلغ  الموقعة  االتفاقيات  قيمة  إجمالي  وتبلغ  الرابعة، 
 18 إلى   12 من  التنفيذ  ومدة  ريال  مليون   492 وقدره 

شهرًا من تاريخ توقيع االتفاقية.
الذراع  المالية،  البالد  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع   -  6
االربعاء  يوم  البالد  لبنك  االستثمارية  المصرفية 
ثالثة  ومدتها  2016/8/17م  الموافق  هـ   1437/11/14
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أشهر , بخصوص إنشاء صندوق استثماري عقاري بحيث 
يقوم الصندوق بعد إنشائه، )وأخذ الموافقات الالزمة من 
هيئة السوق المالية وتوقيع عقود البيع واإلدارة(؛ بشراء 
عدد 52 وحدة سكنية بحد أدنى في المرحلة األولى من 
مشروع جبل عمر بمكة المكرمة بقيمة تقريبية 1 مليار 
النافي  الفحص  من  االنهاء  بعد  )تحدد  سعودي  ريال 
إلنشاء  االجراءات  كافة  اتمام  المتوقع  ومن  للجهالة( 

الصندوق قبل نهاية الربع المالي الرابع .
وسوف يتم استخدام متحصالت البيع لتنفيذ استراتيجية 
ايرادات  على  ايجابيًا  المالي  األثر  وسيكون  المشروع، 
المساهمين،  الرابع وحقوق  المالي  الربع  الشركة خالل 
مع العلم أن سعادة رئيس مجلس ادارة الشركة األستاذ/ 
عبدالعزيز السبيعي هو طرف ذو عالقة وانه تم تطبيق 

معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة.
اإلنماء  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  الشركة  وقعت   -  7

استئجار  وإعادة  لبيع  صندوق  لتأسيس  لالستثمار 
الموافق  1437/11/22هـ  الخميس  يوم  عقارية  أصول 
استثمار  تأسيس صندوق  2016/8/25م، وذلك لغرض 
المالية ولوائحه  السوق  للدخل وفقًا لنظام  عقاري مدر 
تاريخ  من  أشهر  خمسة  المذكرة  هذه  ومدة  التنفيذية 
الصندوق باالستحواذ على بعض  التوقيع حيث سيقوم 
األصول التشغيلية المدرة للدخل والواقعة ضمن المرحلة 
المكرمة،  بمكة  عمر  جبل  تطوير  مشروع  من  األولى 
وأربعة  فنادق  خمسة  األولى  المرحلة  أصول  وتتضمن 
مراكز تجارية. تبعًا لهذه االتفاقية ستقوم شركة اإلنماء 
شراء  لعملية  للجهالة  النافي  الفحص  بعمل  لالستثمار 
هيئة  من  الالزمة  الموافقات  على  والحصول  األصول 
السوق المالية واستكمال عقود الشراء والتأجير تمهيدًا 
إلتمام شراء األصول علمًا بأن شركة اإلنماء لالستثمار في 
حال إتمام عملية الشراء، ستقوم بإعادة تأجير األصول 

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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شركة  ستحتفظ  كما  للتطوير،  عمر  جبل  شركة  إلى 
جبل عمر للتطوير بحقها في إعادة شراء األصول إبتداءًا 
بعشر  والمحدد  الصندوق  عمر  من  الخامسة  السنة  من 
المساهمين  ايجابيًا على حقوق  اإلثر  سنوات. وسيكون 
ومن المتوقع أن يظهر األثر المالي لهذا البيع خالل الربع 
تأسيس  إتمام  بعد  1438هــ وذلك  للعام  الثاني  المالي 
الصندوق واستكمال عملية االستحواذ على األصول من 

قبل شركة اإلنماء لالستثمار.
8 - وقعت الشركة يوم الثالثاء 1437/12/19هـ الموافق 
2016/9/20م عقد بيع 55 وحدة سكنية مع البالد المالية 
بقيمة  المكرمة  مكة  للضيافة في  البالد  مدير صندوق 
بإضافة  قامت  قد  الشركة  بأن  علمًا  ريال.  مليار  تعادل 
عدد  اجمالي  ليزيد  الصفقة  هذه  إلى  سكنية  وحدات   3

الوحدات السكنية المباعة من 52 الى 55 وحدة سكنية.
ويأتي هذا العقد الحاقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها 

في 1437/11/14هـ الموافق 2016/8/17م بين الشركة 
بعد  الصندوق  انشاء  بموجبها  تم  والتي  المالية  والبالد 
وانهاء  المالية  السوق  هيئة  من  الالزمة  الموافقات  اخذ 

اجراءات الفحص النافي للجهالة. 
وكما تضمن االتفاق، ستقوم شركة جبل عمر للتطوير 
للصندوق  بيعها  بعد  السكنية  الوحدات  هذه  باستئجار 
استحواذ  قيمة  من   2% تعادل  إيجاريه  بقيمة  عام  لمدة 
الصندوق عليها. وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام 
ومن  المشروع.  استراتيجية  لتنفيذ  البيع  متحصالت 
على  ايجابي  بشكل  المالي  االثر  يظهر  ان  المتوقع 
المالية  السنة  خالل  المساهمين  وحقوق  االيرادات 

المنتهية في 1437/12/30هـ.
وللعلم، فإن سعادة رئيس مجلس ادارة الشركة األستاذ/ 
عبدالعزيز السبيعي هو طرف ذو عالقة وانه تم تطبيق 

معايير الحوكمة فيما يتعلق بهذه الصفقة.
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1437/7/28هـ  بتاريخ  اإلدارة  مجلس  قرار  صدر   -  9
بتعيين كاًل من: -

التنفيذي  الرئيس  الشريف  فيصل  بن  ياسر  األستاذ/ 
تبريد  شركة  إدارة  لمجلس  رئيس  عمر  جبل  للشركة 
المنطقة المركزية بداًل من عضو مجلس اإلدارة الدكتور 

زياد بن عثمان الحقيل.
لشؤن  التنفيذي  الرئيس  نائب  أولير  ريتشارد  األستاذ/ 
بداًل من  التبريد  إدارة شركة  بمجلس  االنشاءات عضوًا 

المهندس أنس محمد صالح صيرفي.

3 - المخاطر التي قد تواجهها الشركة
وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:

في  الشركة  تواجه  محتملة  بسيطة  مخاطر  هناك 
المستقبل بعد تشغيل المشروع حيث أنه من المحتمل 

أن يتأثر المشروع بإنخفاض نسبة اإلشغال بعد إستكمال 
لتميز  ضعيف  احتمال  وهذا   ، الجديدة  المشاريع  إنشاء 
المسجد  من  وقربه  غيره  عن  عمر  جبل  مشروع  موقع 
الفنادق  شركات  أكبر  تشغيله  على  وسيقوم   ، الحرام 
أعداد  زيادة  من  مالحظ  هو  ما  إلى  باإلضافة  العالمية 
الحرام عامًا بعد  الزائرين والمعتمرين وحجاج بيت اهلل 

عام .
من  مختلفة  لمجموعة  معرضة  الشركة  أنشطة  إن 
)تتضمن  السوق  مخاطر  ذلك:  في  بما  المالية  المخاطر 
ومخاطر  المرابحة(  أسعار  ومخاطر  العملة  مخاطر 
االئتمان ومخاطر السيولة. ويركز برنامج إدارة المخاطر 
بالمراكز  التنبؤ  على  القدرة  عدم  على  للشركة  الكلي 
المالية لألسواق والسعي لتقليل اآلثار السلبية المحتملة 
األدوات  الشركة  تستخدم  للشركة.  المالي  األداء  على 
المرابحة  عملية  مخاطر  ضد  للتحوط  المشتقة  المالية 

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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على التدفقات النقدية.
مخاطر العمالت:

مخاطر العمالت هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب 
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية. الشركة معرضة 
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في دورة أعمالها 
العادية. لم تقم الشركة خالل السنة بأي معامالت هامة 
وبالتالي  األمريكي.  والدوالر  السعودي  الريال  خالف 

فالشركة غير معرضة لمخاطر عمالت أجنبية هامة.
مخاطر أسعار المرابحة:

مخاطر أسعار المرابحة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات 
المالية نتيجة التقلبات في أسعار المرابحة في السوق. 
الشركة  لتعرض  المتغير  المعدل  ذات  األدوات  تؤدي 
في  النقدية،  التدفقات  على  المرابحة  أسعار  لمخاطر 
الشركة  تعرض  الثابت  المعدل  ذات  األدوات  أن  حين 

الشركة  العادلة.  القيمة  على  المرابحة  أسعار  لمخاطر 
التي  مطلوباتها  على  المرابحة  أسعار  لمخاطر  معرضة 
يترتب عليها مرابحة بما في ذلك القروض قصيرة األجل 
أسعار  مقايضة  عقود  الشركة  أبرمت  األجل.  وطويلة 
أسعار  مخاطر  من  الشركة  تعرض  لتحويل  المرابحة 
المرابحة المتغيرة بموجب تسهيالت قروض معينة إلى 
أسعار ثابتة. ومع ذلك، تم إنهاء عقود المقايضة بتأثير 
إيجابي. تعمل اإلدارة حاليًا على البحث عن استراتيجية 
ومراقبة  المرابحة  أسعار  مخاطر  لتقليل  أخرى  تحوط 
التغيرات في أسعار المرابحة باستمرار وتعتقد أن مخاطر 
التدفقات  على  المرابحة  أسعار  ومخاطر  العادلة  القيمة 

النقدية تدار بصورة وافية.
مخاطر االئتمان:

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في 
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الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان فيما 
يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل 

على حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يتم تقييم جودة ائتمان المستأجرين بناًء على مراجعة 
إبرام  وقت  الشركة  قبل  من  االئتماني  تصنيفهم 
اتفاقية التأجير. تتم مراقبة الذمم المدينة للمستأجرين 
في  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد  بانتظام. 
تصنيف  لكل  الدفترية  القيمة  هو  التقرير  إعداد  تاريخ 

للموجودات المالية.
يتم إدارة بيع العقارات المطورة باستخدام االئتمان من 
خالل اشتراط أن يدفع العمالء 100 ٪ من سعر البيع قبل 
الشركة  تتعرض  ال  وبهذا  لهم،  النظامية  الملكية  نقل 

لمخاطر ائتمان في هذا الشأن.
أما فيما يخص مخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات 

لمخاطر  الشركة  تعرض  فإن  للشركة،  األخرى  المالية 
أقصى  مع  المقابل  الطرف  عجز  من  ينتج  االئتمان 
في  موضح  هو  كما  الدفترية  القيمة  مساوي  تعرض 
االئتمان  مخاطر  أن  اإلدارة  تعتبر  المالي.  المركز  قائمة 
أن  حيث  أهمية  ذات  غير  البنكية  باألرصدة  المتعلقة 
مرموقة  بنوك  في  األساس  في  بهذا  محتفظ  األرصدة 

في المملكة العربية السعودية.
أما فيما يخص مخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات 
البنكية  األرصدة  فيها  بما  للشركة  األخرى  المالية 
والنقد، فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج من 
القيمة  أقصى تعرض يساوي  مع  المقابل  الطرف  عجز 

الدفترية كما هو موضح في قائمة المركز المالي.
مخاطر السيولة:

صعوبة  الشكرة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات 
المالية. قد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على 

بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.
4 - خطة الشركة عن التحول
للمعايير المحاسبة الدولية:

للتطوير مع مستشار خارجي  تعاقدت شركة جبل عمر 
معتمد من ذوي االختصاص وذلك لمساعدتها في تنفيذ 
خطة التحول بالتعاون مع فريق العمل الداخلي للشركة.

تم تشكيل فريق عمل داخلي من الشركة مسئول عن 
تنفيذ ومتابعة مراحل خطة التحول إلى معايير المحاسبة 
الدولية بالتعاون مع المستشار الخارجي. كما لم تواجه 
الشركة أي صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير 

المحاسبة الدولية.
طبقًا  المالية  القوائم  إلعداد  المستهدف  التاريخ  إن 

لمعايير المحاسبة الدولية هو 30-03-1439 هـ الموافق 
1439 هـ  18-12-2017 وذلك عن الربع األول من عام 
للمعايير  كتطبيق  هـ   1438 عام  من  المقارن  الربع  مع 
الشركة  الن  وذلك  مرة،  ألول  المالي  للتقرير  الدولية 
تقوم  المالية، وسوف  قوائمها  الهجري في  التاريخ  تتبع 
المنتهية  المالية  للسنة  المالية  القوائم  بإعداد  الشركة 
الدولية وكذلك  المحاسبة  1438 طبقا لمعايير  في عام 

طبقا لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المتبعة  المحاسبية  السياسات  تحديث  يتم  وسوف 
للشركة واعتمادها قبل نهاية عام 1438هـ على اعتبار 
القوائم  إصدار  في  الهجري  التقويم  تتبع  الشركة  أن 

المالية.
كما أن شركة جبل عمر للتطوير تتبع معايير المحاسبة 
القانونين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة 

للعام المالي 1437هـ.
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5 - خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للعام المالي 1437هـ ومقارنتها بأخر أربع سنوات مالية:

1433هـ1434هـ1435هـ1436هـ1437هـالبيـــــان
الموجودات 

الموجودات المتداولة 

1.234.883.448368.893.7601.031.799.1972.088.388.6092.149.087.735نقد وما في حكمه

204.517.381674.876.393000مبالغ نقدية محتجزة

217.394.680102.526.475111.169.57654.217.45260.964.952 ذمم مدينة وموجودات أخرى

4.225.1803.584.768828.64500مخزون

237.716.362147.055.82434.148.16700عقارات بغرض التطوير والبيع

1.898.737.0511.296.937.2201.177.945.5852.142.606.0612.210.052.687مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة 

342.590.000108.300.0001.445.742.674729.417.5341.653.000.000مبالغ محتجزة

19.430.494.18517.433.313.37415.81.299.97512.189.315.34810.096.890.475الممتلكات وآالت والمعدات 

569.644.020568.413.320337.711.762360.531.5890استثمارات في ممتلكات عقارية 

54.744.70048.462.84850.462.4862.000.0000استثمار في شركة زميلة

00186.724.588202.411.405212.747.981نفقات مالية مؤجلة

314.778.209314.876.905292.979.253299.171.824273.049.433دفعات مقدمة إلى المؤسسين ايجارات  

20.712.251.11417.433.313.37417.394.920.73813.782.847.70012.235.687.889مجموع الموجودات غير المتداولة

22.610.988.16519.770.303.66718.572.866.32315.925.453.76114.445.740.576مجموع الموجودات

المطلوبات 

1.076.065.903931.122.4851.223.164.553630.244.654649.877.996ذمم دائنة ومطلوبات أخرى     

0721.901.988460.000.00000000قروض قصير االجل 

1.020.616.801668.860.354000قروض ألجل الجزء المتداول

12.015.19611.543.461000مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية-الجزء المتداول

5.330.30531.789.37324.736.31600زكاة مستحقة

9.413.906.5737.139.272.6897.264.171.3066.152.661.3934.706.166.667قرض طويل األجل

488.165.142290.862.821188.726.663154.006.16569.747.293مطلوبات غير متداولة أخرى

475.764.443487.779.639000مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية-الجزء الغير المتداول

10.965.8557.238.0845.194.5753.655.6142.524.917مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

112.746.304102.933.47346.814.4690-أدوات مالية مشتقة

12.502.830.21810.384.256.8449.268.926.8866.987.382.2955.428.316.873مجموع المطلوبات
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1433هـ1434هـ1435هـ1436هـ1437هـالبيـــــان
حقوق المساهمين 

9.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.000رأس المال         

)276.576.297()309.114.065(732.742.151184.313.813101.585.619أرباح مبقاه )خسائر مدورة(

81.415.79620.479.31411.287.29100احتياطي نظامي

0)46.814.469()102.933.473()112.746.304(-احتياطي تحوط

0000-مصاريف االكتتاب

10.108.157.9479.386.046.8239.303.939.4378.938.071.4669.017.423.703مجموع حقوق المساهمين

22.610.988.16519.770.303.66718.572.866.32315.925.453.76114.445.740.576مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

1433هـ1434هـ1435هـ1436هـ1437هـالبيـــــان
1.479.942.106779.427.847731.172.88645.596.4790صافي ايرادات 

0)36.936.981()205.697.444()344.974.805()748.450.075(تكلفة االيرادات 

731.492.031434.453.042525.475.4428.659.4980الربح اإلجمالي 

)59.580.193()57.943.055()81.304.742()112.289.284()65.094.470(المصاريف العمومية  وإدارية

)6.999.826()5.289.502()4.663.576(بيع وتسويق

)106.253.669(0مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)59.580.193() 49.283.557(661.733.985210.620.587437.170.874الربح )الخسارة( من العمليات

حصة الشركة في صافي)خسارة( ربح 
462.486)1.999.638(6.281.852شركة زميلة

000)85.525.701()155.123.531(نفقات مالية 

394.8428.381.51916.745.7898.185.910-عوائد استثمارات مرابحة 

00 17.233.203219.500708.412إيرادات  أخرى

عكس قيد مخصص ديون مشكوك في 
84.569.616تحصيلها

)51.394.283()32.537.768(614.695.125123.709.590446.723.291الربح )الخسارة(  قبل الزكاة

00)24.736.316()31.789.373()5.330.305(الزكاة الشرعية

)51.394.283()32.537.768(609.364.82091.920.217421.986.975صافي الربح / )الخسارة (

929.400.000929.400.000929.400.000929.400.000929.400.000متوسط عدد األسهم القائمة

)0.06()0.04(0.660.100.454الربح / الخسارة للسهم بالريال السعودي
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6 - تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
تقع جميع عمليات شركة جبل عمر للتطوير والشركة التابعة في مدينة مكة المكرمة.

7 - إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة:

التغير1436هـ1437هـالبند

563 %609.364.82091.920.217صافي الربح 

68 %731.492.031434.453.042إجمالي الربح

214 %661.733.985210.620.587الربح التشغيلي

لعام  للشركة  التشغيلية  النتائج  في  ايجابيًا  األثر  كان 
1437هـ مقارنة بنتائج السنة السابقة وذلك لبيع وحدات 
سكنية بمنطقة S1وS2 من المشروع بقيمة 980 مليون 
ريال، وخفض جزء من مصاريف استهالك األصول الثابتة 

نظرًا إلعادة العمر التشغيلي لبعض األصول فقط.
8 - إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
تتبع شركة جبل عمر للتطوير معايير المحاسبة الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين للعام المالي 

1437هـ.
9 - سياسة الشركة في توزيع األرباح:

الشركة  نظام  من  واألربعين  الحادية  للمادة  طبقًا 

السنوية بعد خصم جميع  الصافية  الشركة  أرباح  توزع 
المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة 

المفروضة شرعًا على الوجه اآلتي:
احتياطيًا  لتكون  الصافية  األرباح  من   )10%( يجنب   -  1
هذا  وقف  العاديـة  العامة  للجمعيـة  ويجوز  نظاميًا، 
التجنيب متى بلغ االحتيـاطي المذكور نصف رأس المال.
للمساهمين  أولى  دفعة  ذلك  بعد  الباقي  من  يوزع   -  2

تعادل )%5( من رأس المال المدفوع.
3 - يخصص بعد ما تقدم في الفقرتين )2،1( من هذه 
وفقًا  اإلدارة  لمجلس   )10%( عن  تزيد  ال  مكافأة  المادة 
للمادة )الثامنة عشر( من نظام الشركة ويوزع الباقي على 
المساهمين بوصفه حصة إضافية في األرباح مع مراعاة 

ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات وتعليمات.

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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10 - وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة 
الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )45( من قواعد التسجيل 

واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأي تغير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

الشركة  إدارة  تعود ألعضاء مجلس  اكتتاب  تعاقدية وحقوق  مالية  وأوراق  - وصف ألي مصلحة   11
وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة، أو الشركة التابعة، وأي تغير في تلك 

المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

نسبة التغيير1437هـنسبة الملكية1436هـالمستثمرم

9.3186,563,8940.000 %86,563,894المؤسسة العامة التأمينات االجتماعية1

11.43106,262,5260.000 %106,262,526شركة مكة لإلنشاء والتعمير 2

الملكيةالمنصباالسمم
بداية السنة

الملكية
نهاية السنة

نسبة تملك العضو 
برأس المال

نسبة 
التغيير

رئيس األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي 1
1,0001,0000.0000.000المجلس

نائب رئيس الدكتور/ عبداهلل بن حمد المشعل  2
0.0130.000 %125,000125,000المجلس

11,00011,0000.0010.000عضوالمهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي 3

4
األستاذ/ ثامر بن ناصر العطيش
000.0000.000عضو)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

4.00571.860 %26,749,63937,219,802عضوالمؤسسة العامة للتقاعد

5

االستاذ /خالد بن صالح الفريح
2382380.0000.000عضوممثل وزارة الشئون اإلسامية واالوقاف 

وزارة الشئون اإلسامية واألوقاف
4.7990.000 %44,599,53144,599,531عضوواوقاف االغوات 

1,1001,1000.0000.000عضوالدكتور / زياد بن عثمان الحقيل6

79,46879,4680.0090.000عضواالستاذ / طارق بن عبدالرحمن فقيه7

8
األستاذ / ياسر عبدالعزيز أبو عتيق

000.0000.000عضو)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

9.3140.000 %86,563,89486,563,894عضوالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

1,0001,0000.0000.000عضوالدكتور/ أحمد بن عثمان القصبي 9

5,8845,8840.0010.000عضواالستاذ /محي الدين بن صالح كامل10

1,0001,0000.0000.000عضواالستاذ / مهند بن سعود الرشيد11
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الملكيةالصفةاالسم م
بداية السنة

الملكية 
نهاية فترته 

بالمجلس

نسبة تملك العضو 
برأس المال

نسبة 
التغيير

973,721973,7210.1050.000عضواألستاذ/محمد بن سليمان المحيسني1

000.0000.000عضوعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حسين 2

األعضاء المستقيلين من المجلس خالل العام 1437هـ

تنويه: ال يوجد مصلحة أو حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لكبار تنفيذي الشركة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم 
أو أدوات دين المصدر، أو أي من شركاته التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة، أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

12 - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(. 
وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض خالل 

السنة ومبلغ أصل القرض وأسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي. 

 مبلغ أصل القرضالجهة المانحة للقرض
 إجمالي المبلغ 

الذي تم 
سداده

 مدة 
القرض/ 

سنة 

 المبلغ المتبقي
من القرض سواء

قصير أو طويل األجل

 الفوائد 
المرتبطة 
بالقرض

  الضمانات المقدمة مقابل 
  الحصول على القرض

 1.75 %123,000,000,000-3,000,000,000 وزارة المالية 
+ سايبور

  رهن قطع أراضي 
مساحتها 30494 م2

 4 %154,000,000,000-4,000,000,000 البنك األهلي التجاري
+سايبور

  صكوك أراضي المرحلة 
األولى + سند ألمر

2.50 %122,624,028,206-8,000,000,000 القرض المجمع الثاني
+سايبور

 رهن صكوك أراضي المرحلة الثانية
والرابعة و الخامسة 

 تجيير عقود اإليجار الخاصة بالمرحلة الثانية 
و الرابعة و الخامسة

 حجز الحسابات البنكية الخاصة بالمرحلة 
الثانية و الرابعة و الخامسة

 تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمرحلة 
الثانية و الرابعة و الخامسة

 التنازل عن خطابات الضمان المقدمة من 
مقاولي المرحلة الثانية و الرابعة و الخامسة 

 توقيع اتفاقية مباشرة مع مقاولي المرحلة 
الثانية و الرابعة و الخامسة

 سند ألمر من الشركة لصالح البنك 

 بدون ضمانات3 % + سايبور 1842,000,000-842,000,000 بنك الباد 

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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أو حقوق مشابهة  اكتتاب  أو مذكرات حق  وأي حقوق خيار  إلى أسهم،  للتحويل  قابلة  أدوات دين  أي  وأعداد  لفئات  13 - وصف 
أصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك.

ال ينطبق على الشركة.
14 - وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو 

حقوق مشابهة أصدرها أو منحها المصدر.
ال ينطبق على الشركة.

15 - وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع 
التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشتراها المصدر، وتلك التي اشترتها شركاته التابعة.

ال ينطبق على الشركة.
16 - عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة، وسجل حضور كل اجتماع.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في دورته الثالثة خال السنة المالية حتى 1437/12/30هـ.
عقد مجلس اإلدارة عدد )15( اجتماعات وذلك حسب البيان التالي: -
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√√√√x√√√√√د/ أحمد بن عثمان عبداهلل القصبي 1

√√√√√√√√√√√√√√√م/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي 2

√√√√√√√√√√√√√√√أ/ ثامر بن ناصر محمد العطيش3

√√√√√√√√√√√√√√√أ/ خالد بن صالح محمد الفريح 4

√√√√√√√√√√√√√√√د/ زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل5

√√√√√√√√√√√√√√√أ/ طارق بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه6

مستقيل√√√أ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن حسين 7

√√√√√√√√√√√√√√√أ/ عبدالعزيز بن محمد إبراهيم السبيعي8

√√√√√√√√x√√√√√√د/ عبداهلل بن حمد إبراهيم المشعل9

مستقيلxxxأ/  محمد بن سليمان حمد المحيسني 10

√√√√√√√√√√√√√√√أ/ محي الدين بن صالح عبداهلل كامل11

√√√√√√√√x√√√√x√أ/ مهند بن سعود السعود الرشيد12

√√√√√√√√√أ/ ياسر بن عبدالعزيز محمد أبو عتيق13

2016/6/4م بدياًل عن  الموافق  1437/6/28هـ  الدكتور أحمد عثمان القصبي إلى مجلس اإلدارة بتاريخ  انضم   •
األستاذ. محمد سليمان المحيسني المستقيل من مجلس اإلدارة مكماًل لمدة سلفه.

• انضم األستاذ ياسر عبد العزيز محمد أبو عتيق إلى مجلس اإلدارة بتاريخ 1437/7/24هـ الموافق 2016/5/1م بدياًل 
عن األستاذ عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين المستقيل إلنتهاء عمله في التأمينات االجتماعية مكماًل لمدة سلفة.
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مبلغ المعاملةطبيعة المعاملةالطرف ذو العاقة
بنك الباد

382.000.000ريالقرض من البنك رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي 

الباد المالية
980.000.000 ريالبيع وحدات سكنيةرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي

8.186.397 ريالرواتب ومزايا موظفي اإلدارة العلياموظفي اإلدارة العليا

مصنع الطازج للصناعات الغذائية 
4.246.300 ريالإيرادات تأجير محات تجاريةعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ طارق بن عبدالرحمن فقيه

943.839 ريالخدمات استشاريةعضو مجلس اإلدارة المهندس / أنس محمد صالح صيرفي

67.206 ريالخدمات فندقيةشركة مكة لإلنشاء والتعمير )من كبار المساهمين(

قيمة عقارات لم يقم ماكها بتقديم صكوك شركة مكة لإلنشاء والتعمير )من كبار المساهمين(
359.564.950 ريالملكية نظامية

شركة تبريد المنطقة المركزية
الدكتور / زياد بن عثمان الحقيل والمهندس / أنس بن محمد صيرفي 

من فترة 1437/1/1هـ وحتى 1437/7/28هـ.
األستاذ / ياسر بن فيصل الشريف واألستاذ / ريتشارد أولير من 

1437/7/28هـ.

74.502.689 ريالمصاريف تبريد

1.482.000 ريالأعمال إنشائية تحت التنفيذ

897.836 ريالبدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة

مطلوب من جهات ذات عاقة

104.347.440 ريالجهة منتسبة للباد المالية

9.608.413 ريالمصنع الطازج للصناعات الغذائية

35.290 ريالشركة جبل خندمة

309.564.950 ريالشركة مكة لإلنشاء والتعمير

16.238.596 ريالشركة تبريد المنطقة المركزية

964.888 ريالأخرى

17 - وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة.
يقصد بالطرف ذو عالقة )تابعي الشركة، المساهمين الكبار في الشركة، أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
لدى  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  أعضاء مجالس  الشركة،  لتابعي  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  أعضاء مجالس  للشركة، 
المساهمين الكبار في الشركة، المستشار القانوني والمستشار المالي للشركة، أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم 

أعاله، أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه أعاله.

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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18 - معلومات تتعلق بأي عقد يكون المصدر طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية 
ألحد أعضاء مجلس إدارة المصدر، أو للرئيس التنفيذي، أو للمدير المالي، أو ألي شخص ذي عالقة 

بأي منهم، وإذا لم يوجد عقود من هذا القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك.

قيمة العقدمدة العقدطبيعة العقداسم العضو صاحب المصلحة
شركة تبريد المنطقة المركزية

الدكتــور زيــاد بــن عثمــان الحقيــل والمهنــدس أنــس بــن محمــد صيرفــي 
مــن فتــرة 1437/1/1هـــ وحتــى 1437/7/28هـ.

مــن  أوليــر  ريتشــارد  واألســتاذ  الشــريف  فيصــل  بــن  ياســر  األســتاذ 
1437هـــ. /7 /28

74.502.689 ريال26.5 سنةتوريد نظام التبريد

أعمال إنشائية
تحت التنفيذ

ينتهي بنهاية 
المشروع

1.482.000 ريال

بنك الباد 
رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالعزيز بن محمد السبيعي

842.000.000 ريالسنة واحدةتسهيات ائتمانية

الباد المالية
رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي

تم البيع بتاريخ بيع وحدات سكنية
1437/11/14هـ 

الموافق 
2016/8/17م

980.000.000ريال

سنة واحدةخدمات استشاريةعضو مجلس اإلدارة المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي
1437/5/21هـ

وحتى
1438/6/1هـ

1.008.000 ريال

مصنع الطازج للصناعات الغذائية
عضو مجلس اإلدارة األستاذ / طارق بن عبدالرحمن فقيه

إيرادات من تأجير 
محات تجارية

1437/8/1هـ
وحتى

1438/7/30هـ

4.246.300 ريال

19 - بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر، أو أحد كبار التنفيذيين عن 
أي راتب أو تعويض.

ال يوجد أي ترتيب بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر، أو أحد كبار 
التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

20 - بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.

21 - بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى، 
مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

المبلغبيان بالمدفوعات النظامية المستحقة

 5.330.305 ريالالزكاة

854.217 ريالمصاريف كهرباء تشغيلية
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22 - بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
ال يوجد لدى الشركة حتى اآلن أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

23 - إقرارات بما يلي:
• إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

24 - المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات.
تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:

أن  وجب  السنوية،  المالية  القوائم  على  تحفظات  يتضمن  القانوني  المحاسب  تقرير  كان  إذا   -  25
يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال يوجد تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية للعام المالي 1437هـ.
26 - في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، 

يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية باالستبدال.
لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

27 - االفصاح عما ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق واسباب ذلك. 
تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:

اسباب عدم التطبيقمتطلبات المادةرقم المادة

ــار أعضــاء مجلــس 6/ ب1 التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت الختي
اإلدارة .

جــاري العمــل علــى تطبيقــه وســيتم ذلــك بــاذن اهلل بعــد موافقــة 
الجمعيــة علــى تعديــل النظــام األساســي الخــاص بالشــركة.

ــخ 7/ب2 ــا وتاري ــرح توزيعه ــاح المقت ــة األرب ــة العام ــر الجمعي ــم تق ل
ــع التوزي

لم يتم توزيع أرباح

اسباب عدم التطبيقمتطلبات المادةرقم المادة

ــار أعضــاء مجلــس 6/ ب1 التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت الختي
اإلدارة .

جــاري العمــل علــى تطبيقــه وســيتم ذلــك بــاذن اهلل بعــد موافقــة 
الجمعيــة علــى تعديــل النظــام األساســي الخــاص بالشــركة.

ــخ 7/ب2 ــا وتاري ــرح توزيعه ــاح المقت ــة األرب ــة العام ــر الجمعي ــم تق ل
ــع التوزي

لم يتم توزيع أرباح

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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اسم الشركة المساهمةاسم العضوم
شركة ماسك، شركة جدوى لاستثمار ، الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية ، األستاذ /  عبدالعزيز بن محمد إبراهيم السبيعي1

المجموعة السعودية لاستزراع المائي ، شركة فجر كابيتال

شركة عبداهلل المشعل وأوالده القابضةالدكتور / عبداهلل بن حمد إبراهيم المشعل2

شركة طيبة القابضة،  وشركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري،شركة مجموعة الطيارالمهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي 3

شركة ريسان العربية للتطوير العقارياألستاذ / ثامر بن ناصر محمد العطيش4
شركة مكة لإلنشاء والتعمير، الشركة العالمية لخات الفينيل والشركة العالمية لألسيتيل، االستاذ / خالد بن صالح محمد الفريح 5

شركة حرف للتقنية والمعلومات، الشركة الوطنية إلنتاج الثاثي للطاقة

الشركة التعليمية المتطوره، شركة أنظمة االتصاالت وااللكترونيات المتقدمة ، شركة ديار الخزاميالدكتور / زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل6

اليوجداالستاذ / طارق بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه7

الشركة المتقدمة / شركة سويكورباألستاذ /  ياسر عبدالعزيز محمد أبو عتيق 8

شركة سرب لإلستثمار العقاريالدكتور أحمد عثمان عبداهلل القصبي9
المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق / شركة دلة للخدمات الصحية القابضة / شركة االستاذ / محي الدين بن صالح عبداهلل كامل10

الخزامى لإلدارة / شركة الفواصل اإلقليمية

اليوجداالستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11

األعضاء المستقيلين من المجلس خال العام 1437هـ 
ال يوجداألستاذ/ محمد بن سليمان المحيسني12

ال يوجداألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حسين 13

تكوين مجلس اإلدارةصفة العضويةاسم العضوم
رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذياألستاذ /  عبدالعزيز بن محمد إبراهيم السبيعي1
نائب رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيالدكتور / عبداهلل بن حمد إبراهيم المشعل2
عضو مستقلالمهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي 3
عضومستقلاألستاذ / ثامر بن ناصر محمد العطيش4
عضومستقلاالستاذ / خالد بن صالح محمد الفريح 5
عضوغير تنفيذيالدكتور / زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل6
عضومستقلاالستاذ / طارق بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه7
عضوغير تنفيذياألستاذ /  ياسر عبدالعزيز محمد أبو عتيق 8
عضومستقلالدكتور/  أحمد عثمان عبداهلل القصبي 9

عضومستقلاالستاذ / محي الدين بن صالح عبداهلل كامل10
عضوغير تنفيذياالستاذ / مهند بن سعود السعود الرشيد 11

األعضاء المستقيلين من المجلس خال العام 1437هـ 
عضومستقلاألستاذ/ محمد بن سليمان المحيسني12
عضوغير تنفيذياألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن حسين 13

29 - الجدول أدناه بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم من 1437/1/1هـ وحتى 1437/12/30هـ :

28 - أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إداراتها حتى 1437/12/30هـ :
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30 - وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة 
الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.

أ - لجنة المراجعة  : -
مهام لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:

• اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات 
التي حددها لها مجلس اإلدارة.

• دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. 
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين 
التأكد من استقالليتهم.

• متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم 
بأعمال المراجعة.

• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
• دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .

إجتماعات لجنة المراجعة
عقدت لجنة المراجعة عدد )11( اجتماعات خالل العام المالي 1437هـ

انضم األستاذ خالد محمد الصليع إلى لجنة المراجعة بناًء على قرار مجلس اإلدارة القاضي بأنه يحق للجنة المراجعة 
االستعانة بمن تراه مناسبًا من أصحاب الخبرات في مجال عمل اللجنة ، وعليه فقد تعاقدت اللجنة معه ليكون عضوًا 

من أعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ 1437/2/18هـ الموافق 2015/11/30م.

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها ما يلي:

• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح 
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8ÖÖ´´Ö´ÖÖÖÖÖرئيس اللجنةاألستاذ/ مهند بن سعود السعود الرشيد1

مستقيل´´´´´´´0عضو اللجنةاألستاذ/ محمد بن سليمان حمد المحيسني2

11ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖعضو اللجنةاألستاذ/ ثامر بن ناصر محمد العطيش3

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ´´9عضو اللجنةاألستاذ/ خالد بن محمد الصليع 4
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أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
للقدرات  وإعداد وصف  اإلدارة  المناسبة لعضوية مجلس  المهارات  المطلوبة من  لالحتياجات  السنوية  المراجعة   •
الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال  الوقت  ، بما في ذلك تحديد  المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة  والمؤهالت 

مجلس االدارة.
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
• التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 

عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
تلك  وضع  عند  ويراعى  التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع   •

السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )8( اجتماعات خالل العام المالي 1437هـ

صفة العضويةاسم العضوم

ات
ماع

جت
اال

دد 
ع

ول
األ

اع 
تم

الج
ا

هـ  
14

37
/1

/1
8

ي 
ثان

ع ال
تما

الج
ا

هـ 
14

37
/2

/2
0

لث
لثا

ع ا
تما

الج
ا

هـ
14

37
/5

/1

بع 
لرا

ع ا
تما

الج
ا

هـ
14

37
/6

/2
1

س 
خام

ع ال
تما

الج
ا

هـ 
14

37
/6

/2
7

س 
ساد

ع ال
تما

الج
ا

هـ 
14

37
/8

/1
1

بع 
سا

ع ال
تما

الج
ا

هـ
14

37
/9

/1
5

من
لثا

ع ا
تما

الج
ا

هـ
14

37
/1

2/
25

7ÖÖ´ÖÖÖÖÖرئيس اللجنةاألستاذ/ طارق بن عبدالرحمن عبدالقادر فقيه1

8ÖÖÖÖÖÖÖÖعضو اللجنةاألستاذ/ خالد بن صالح محمد الفريح 2

مستقيل4ÖÖÖÖعضو اللجنةاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن حسين 3

ÖÖÖ´´´´´3عضو لجنة األستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز محمد أبو عتيق4

تاريخ  والمكافآت من  الترشيحات  لجنة  وإلى  اإلدارة  إلى مجلس  عتيق  أبو  العزيز محمد  عبد  ياسر  األستاذ.  انضم 
1437/7/24هـ الموافق 2016/5/1م بدياًل لألستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز محمد بن حسين.

ج - اللجنة التنفيذية: -
مهام اللجنة التنفيذية ومسئولياتها ما يلي:

• مراجعة تقارير اإلدارة الدورية، وتقييم األداء ومراجعة االستثمارات الجديدة، وإعادة االستثمارات والمصادقة عليها 
)وفقًا لحدود الصالحيات( قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة للموافقة النهائية عليها.

• مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق من الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة )إن وجد( قبل أن يتم 
ارسالها إلى مجلس اإلدارة للموافقة النهائية.

• متابعة أداء مختلف اإلدارات لتنفيذ وإنجازات المشروع وتصحيح أية انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات 
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الموافق عليها والرفع بها للمجلس.
• مساعدة المجلس في تنفيذ الخطط المرسومة والسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس وفق ماهو 

محدد في الئحة الصالحيات التي يقررها مجلس اإلدارة.
• التوصية على المعامالت الفنية بما يتفق مع الصالحيات المحددة والمفوضة للجنة من قبل مجلس اإلدارة.

• التوصية لمجلس اإلدارة باي تعديالت قد يتطلبه العمل على النظام األساسي للشركة.
عقدت الجنة التنفيذية عدد ) 5( اجتماعات خال العام المالي 1437هـ
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5ÖÖÖÖÖرئيس اللجنةالمهندس / أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي1

5ÖÖÖÖÖعضو اللجنةالدكتور / زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل2

5ÖÖÖÖÖعضو اللجنةاألستاذ / محي الدين بن صالح  عبداهلل كامل3

بتاريخ  اإلدارة  2016/3/1م صدر قرار مجلس  الموافق  1437/5/21هـ  للشركة في  التنفيذي  الرئيس  تعيين  بعد 
1437/9/30هـ بإلغاء اللجنة التنفيذية، وذلك النتهاء الغرض من تأسيسها.

31 - تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من اآلتي كل على حده:

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، البيـان
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم 
الرئيس التنفيذي والمدير المالي

4.044.739 ريال-الرواتب والتعويضات

77.730 ريال474،000 ريالالبدالت

-495،836 ريالالمكافآت الدورية والسنوية

-ال يوجد الخطط التحفيزية

-94،257 ريال أي تعويضات أو مزايا عينية أخري

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
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32 - أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو 
تنظيمية أو قضائية أخرى.

• صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها )20,000( عشرون آلف ريال، على شركة جبل 
عمر للتطوير، لمخالفة الشركة الفقرة )أ( من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، إلفصاح الشركة عن 
نتائجها  عن  2015/5/10م  بتاريخ  )تداول(  المالية  السوق  موقع  في  المنشور  إعالنها  في  صحيحة  غير  معلومات 
المالية األولية للفترة المنتهية في 1436/6/30هـ تتعلق بسبب تحقيق األرباح التشغيلية للربع المالي الثاني مقارنة 
بالربع السابق، وانخفاض أرباح الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وهو ما قامت الشركة بتصحيحه في إعالنها 

المنشور في نفس اليوم.
• صدر قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها )20,000( عشرون آلف ريال، على شركة جبل 
عمر للتطوير، لمخالفة الشركة الفقرة )أ( من المادة األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة الفرعية )8( 
من التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات نتائجها المالية ، إلفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحه وغير واضحة 
تتعلق بصافي الربح التشغيلي للفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك عدم ذكر الشركة كامل األسباب المؤثرة 
في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والربع الحالي مع الربع السابق، في 
إعالنها على موقع تداول بتاريخ 2015/11/3م عن نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في 1436/12/30هـ )اثنا 

عشر شهرًا(

33 - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.
تؤكد إدارة الشركة بأن لديها مراجعة داخلية ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة، وأن اللجنة حرصت على التأكد من 
أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفاعلية، وأنه ال يوجد أي نقاط جوهرية 

تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خالل مراجعتها.
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تنفيذ  استكمال  فيها  جاري  جديدة  مرحلة  أبواب  على  ونحن   ... ختامًا 
المشروع .. نيابة عنكم نتوجه بالحمد والشكر للمولى عز وجل - على جليل 
الحرمين  خادم  األمر  لولي  بالجميل  والعرفان  بالشكر  ثم  وعطائه  نعمائه 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ولصاحب السمو الملكي األمير 
الوزراء وزير  العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس  محمد بن نايف بن عبد 
الداخلية ، ولصاحب السمـو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
 ، الدفاع  ووزير  الوزراء  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب  العهد  ولي  ولي 
ولصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز – مستشار خادم 
ولمعالي   ، الله  حفظهم   - المكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين 
أمين العاصمـة المقدسة، على ما قدموه لشركتكم فبمساندتهم المخلصة 
التي  الرائدة  الشركات  من  للتطوير  عمر  جبل  شركة   - الله  بحمد  أصبحت 

يحتذى بها في تطوير المناطق حول المسجد الحرام .  
وبالله التوفيق ،،،

مجلس اإلدارة
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