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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمون، عمالؤنا وشركاؤنا الكرام

األزمــة بــكل أشــكالها، ممــا يكــّرس ريــادة شــركة مهــارة كأحــد 
أهــم الشــركات المتخصصــة برفــد أســواق العمــل فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، بأفضــل خدمــات وحلــول القــوى العاملــة 
االحترافيــة المتكاملــة، التــي تلبــي احتياجــات ومتطلبــات هــذه 

األســواق المتناميــة، بمرونــة عاليــة.

وإننــا علــى الوعــد بــأن نحافــظ علــى التزامنــا لعمالئنــا وشــركائنا، 
توســيع  فــي  التــي تســهم  اإلنجــازات،  مــن  المزيــد  بتحقيــق 
قاعــدة أعمــال الشــركة وتعــزز نموهــا المســتدام، بالرغــم مــن 
التحديــات الطارئــة. ممــا يؤكــد رســوخ نمــوذج أعمالنــا وعالقتنــا 
والشــكر  واعتزازنــا.  فخرنــا  مصــدر  هــي  التــي  عمالئنــا،  مــع 
موصــول لجميــع مســاهمينا ومنســوبينا علــى كافــة مســتويات 
العمــل فــي الشــركة، لدورهــم الفاعــل فــي تجــاوز تحديــات 
العــام 2020، وعملهــم الــدؤوب لتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات 
ــادة شــركة مهــارة فــي قطــاع  فــي العــام القــادم، لترســيخ ري
تنميــة رأس المــال البشــري فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

وختامــًا، يســعدني وزمالئــي أعضــاء مجلــس األدارة أن نضــع بيــن 
أيديكم التقرير الســنوي لشــركة مهارة للموارد البشــرية للســنة 
أبــرز  2020 مســتعرضًا  31 ديســمبر  بتاريــخ  المنتهيــة  الماليــة 

مؤشــرات األداء المالــي والتشــغيلي والتطلعــات المســتقبلية.

سليمان بن عبدالعزيز الماجد

رئيس مجلس اإلدارة

تأسيســها،  منــذ  البشــرية  للمــوارد  مهــارة  شــركة  واصلــت 
تطويــر آليــات عملهــا تماشــيًا مــع اســتراتيجيتها المعتمــدة، 
كشــركة رائــدة فــي تقديــم حلــول خدمــات المــوارد البشــرية 
ــة الســعودية  ــة المملكــة العربي ــًا مســتنيرة برؤي ــًا وإقليمي محلي
عــن  الناجمــة  الظــروف االســتثنائية  مــن  الرغــم  علــى   ،2030
اإلغــالق المتكــرر لبيئــات العمــل والحيــاة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية والعالــم، تماشــيًا مــع اإلجــراءات االحترازيــة المطبقــة 

للحــّد مــن انتشــار وبــاء كوفيــد-19.

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى الجهــد االحترافــي الكبيــر الــذي 
بذلتــه اإلدارة التنفيذيــة، بكافــة فرقهــا فــي جميــع قنــوات 
العمــل فــي الشــركة، خــالل هــذه الفتــرة االســتثنائية، والدعــم 
المتواصــل مــن مجلــس إدارتهــا، باعتمــاده لخطــة العمــل التــي 
ــر،  ــغ األث ــه بال ــد-19، ممــا كان ل ُوضعــت لمواجهــة جائحــة كوفي
بتوفيــق مــن هللا، فــي تجــاوز الشــركة وعمالئهــا ومنســوبيها 
األعمــال  اســتمرارية  فــي  وأســهم  بنجــاح،  األزمــة  لهــذه 

واســتدامتها بــكل كفــاءة وأمــان.

الحكيمــة  قيادتنــا  تســتمر  الــذي  الكبيــر  الدعــم  يبــرز  كمــا 
وحكومتنــا الرشــيدة بتقديمــه للقطــاع الخــاص فــي المملكــة 
اإلنســان،  صحــة  علــى  الكبيــر  وحرصهــا  الســعودية،  العربيــة 
كأحــد أهــم العوامــل التــي ســاعدت وتســاعد علــى تجــاوز هــذه 
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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

ــم وتجاوبهــم المباشــر مــع  ــة، بحضورهــم الدائ أدوارهــا الوظيفي
جميــع توجيهــات اإلدارة، وحســن إدارة حشــود األعــداد الكبيــرة 
لقوانــا العاملــة »جوهــر اهتمامنــا وأعمالنــا«، ورعايتهــم وتقديــم 
النصــح والمشــورة لهــم، وتوعيتهــم وإرشــادهم، وتشــجيعهم 
علــى اتبــاع كافــة التدابيــر االحترازيــة للحفــاظ علــى صحتهــم 
وســالمتهم، وممارســة حياتهــم الطبيعيــة بــكل أمــان واطمئنــان. 
كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل لجميــع عمالئنــا علــى ثقتهــم بشــركة 

مهــارة وحرصهــم علــى اســتدامة األعمــال والشــراكة معهــم.

وعلــى الصعيــد الداخلــي، حققــت شــركة مهــارة العديــد مــن 
اإلنجــازات بمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة الســعودية وإحاللهــا فــي 
العديــد مــن الوظائــف الهامــة فــي الشــركة، كمــا قطعــت شــوطًا 
كبيــرًا فــي التحــول الرقمــي باحترافيــة كبيــرة، وتعزيــز قواعــد 
بياناتهــا ومعلوماتهــا بعقــول وأيــدي فرقهــا التقنيــة االحترافيــة، 
ودعــم ذلــك بباقــة واســعة مــن إجــراءات الحمايــة الســيبرانية 
المتطــورة، للحفــاظ علــى مصالــح شــركاء وعمــالء ومســاهمي 

شــركة مهــارة.

كمــا أغتنــم هــذه الفرصــة، ألوجــه أســمى آيــات الشــكر والتقديــر 
لقيادتنــا الحكيمــة وحكومتنــا الرشــيدة، علــى الدعــم المســتمر 
ــع  ــد-19، ولجمي ــوه للقطــاع الخــاص خــالل جائحــة كوفي ــذي أول ال
شــركائنا فــي القطــاع الحكومــي علــى الجهــود الحثيثــة والدعــم 
ــط واالســتثمار فــي  ــز التخطي ــه لترســيخ ركائ ــذي يولون ــر ال الكبي
تنميــة رأس المــال البشــري، فضــاًل عــن برامــج الدعــم االســتثنائية 
التــي قدمتهــا الدولــة، رعاهــا هللا، لدعــم القطــاع الخــاص لتجــاوز 
ــا  ــة مملكتن ــة، بشــكل يرتقــي لمكان ــن األزم ــة ع ــات الناتج التحدي
الحبيبــة العالميــة الرائــدة. وأتقــدم بوافــر الشــكر والتقديــر لكافــة 
ــس إدارة شــركة  العمــالء والمســاهمين، والشــكر موصــول لمجل
ــات العطــاء فــي الشــركة،  مهــارة ومنســوبيها فــي مختلــف بيئ

ــي التوفيــق. وهللا ول

د. عبدالكريم بن حمد النجيدي 

الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
ابتكار باقة من الحلول 

اإلبداعية وتطويرها 
لتعزيز ممارساتنا 

المهنية المتكاملة
لقــد منحنــا العــام 2020م، بمــا حملــه مــن تداعيــات انتشــار وبــاء 
كوفيــد-19 الــذي ألقــى بظاللــه وال يــزال، علــى بيئــات الحيــاة 
والعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم أجمــع، فرصــة 
كبيــرة لتعزيــز حضورنــا المهنــي الريــادي الفاعــل فــي أســواق 
المملكــة العربيــة الســعودية والمنطقــة، مــن خــالل اعتمادنــا بعــد 
هللا، علــى مرونــة التخطيــط وإدارة المخاطــر، كأحــد أهــم مرتكــزات 
عملنــا ممــا جعلنــا أكثــر اســتعدادًا لإلغــالق الكامــل والجزئــي 
المتكــرر لألنشــطة االقتصاديــة، الناجــم عــن تطبيــق اإلجــراءات 
االحترازيــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء بمرونــة فائقــة، مــن خــالل 
الحضــور الفعــال والدائــم لجميــع فــرق العمــل بكافــة مســتوياتها 
وأدوارهــا فــي كافــة فروعنــا وشــركاتنا، وتطويــر باقــة مــن الحلول 
المبتكــرة لتعزيــز ممارســاتنا المهنيــة المتكاملــة التــي حققــت 
ــت ثقــة ورضــى العمــالء. ــة، ونال اســتمرارية العمــل بكفــاءة عالي

إنجــاٌز كان لــه األثــر اإليجابــي الكبيــر علــى تطويــر مســارات أعمــال 
البشــرية،  للمــوارد  وحلولهــا  خدماتهــا  بكافــة  مهــارة  شــركة 
بدعــم كبيــر مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة منســوبيها 
وشــركائها، األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع مســتوى التشــغيل وفق 
أعلــى معاييــر الجــودة والكفــاءة، والحفــاظ علــى قاعــدة عمالئنــا، 
مــن خــالل دعمهــم بباقــة مــن البرامــج التحفيزيــة ليكونــوا شــركاء 

النجــاح الحقيقييــن.

ممــا أدى إلــى المحافظــة علــى مســتوى جيــد من اإليــرادات، 
وتحســن فــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية 
بنســب تجــاوزت 300%، وتحّســن التحصيــل بنســبة تجــاوزت 
20%، حيــث اســتطعنا تدويــر عــدد كبيــر مــن القــوى العاملــة 
بيــن األنشــطة االقتصاديــة والعمــل كشــركاء لعمالئنــا، فــي 

األنشــطة المتأثــرة مــن اإلغــالق.

وال بــد لــي هنــا أن أشــير إلــى المهنيــة العاليــة والوعــي الكبيــر 
والتفانــي الــذي أبدتــه جميــع فرق عملنا االحترافيــة، على اختالف 
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الهيكل 
التنظيمي 

للشركة
العضو المنتدب

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس للخدمات 
المشتركة

نائب الرئيس للشؤون 
المالية واإلستثمار

نائب الرئيس للمبيعات 
والعمليات

اإلدارة التنفيذية 
لإلستراتيجية وتطوير األعمال

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

سكرتارية تنفيذية

إدارة اإللتزام والحوكمة الشركات الشقيقة والتابعة

لجنة اإلستثمار اللجنة التنفيذية

أمانة المجلس

إدارة الشؤون القانونية إدارة المراجعة الداخلية

لجنة الترشيحات والمكافأت لجنة المراجعة
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الملخص التنفيذي 
للتقرير السنوي

المرونة 
واالنضباط عند 

مواجهة التحديات



تحديات 2020م

تلــك  واجهــت شــركة مهــارة،  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن  كان 
المتعلقــة بتأثيــر جائحــة كوفيــد 19 علــى أعمــال الشــركة مــن 

خــالل:

ــى  	 ــرت بشــكل مباشــر عل ــة والتــي أث تعليــق الرحــالت الدولي
ــة. ــى اســتقطاب القــوى العامل ــة الشــركة عل إمكاني

إيقــاف االســتقطاب مــن دول محــددة ذات أرقــام مرتفعــة  	
فــي أعــداد اإلصابــات بفيــروس كوفيــد 19.

التنظيمــات والتشــريعات التــي صــدرت مــن الجهــات المختصــة  	
اإلجــراءات  وتطبيــق  االجتماعــي  التباعــد  ضمــان  بهــدف 
والفــروع  النقــل  ووســائل  اإليــواء  مراكــز  فــي  االحترازيــة 

التابعــة للشــركة.
المنزليــة  	 العاملــة  برنامــج  بإيقــاف  الحكوميــة  التوجيهــات 

بالســاعة )خدمــة( خــالل الربــع الثانــي مــن العــام.
تأثــر أعمــال بعــض عمــالء الشــركة نتيجــة تداعيــات جائحــة  	

كوفيــد-19 ســلبًا نتيجــة إغــالق بعــض النشــاطات االقتصاديــة 
ــًا. احترازي

إنجازات 2020م

ــة  ــات اســتطاعت شــركة مهــارة االســتمرار فــي رحل رغــم التحدي
ــاز بعــض المشــاريع منهــا: ــر، وانج التطوي

المرونــة والقــدرة علــى تدويــر القــوى العاملــة بيــن مختلــف  	
القطاعــات  فــي الشــركة

استقطاب قوى عاملة من دول جديدة 	
رفع نسبة تجديد عقود القوى العاملة في قطاع األعمال  	
اســتخدام الحلــول التقنيــة  لضمــان اســتمرارية األعمــال خــالل  	

فتــرات الحظــر الكلــي والجزئــي 
ــا  	 ــة بم ــروض التســويقية المرن ــن الع ــة م ــالء بباق ــم العم دع

يتناســب والظــروف التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19
المديونيــات  	 وتخفيــض  التحصيــل  عمليــات  فــي  التحســن 

وتعزيــز الســيولة فــي المركــز المالــي علــى الرغــم مــن اآلثــار 
المترتبــة علــى جائحــة كوفيــد-19

اطــالق برامــج توعيــة للقــوى العاملــة لمواجهــة آثــار جائحــة  	
كوفيــد-19.

مستهدفات 2021م

تطويــر حضــور شــركة مهــارة، لتكــون الوجهــة األولــى لحلــول  	
وخدمــات المــوارد البشــرية محليــًا وإقليميًا.

ــة مــن  	 توســيع قاعــدة العمــالء، باســتهداف قطاعــات حيوي
ــة جهــات متنوع

تطويــر األنظمــة والحلــول التقنيــة لدعــم التحــول الرقمــي  	
فــي الشــركة

اســتحداث مهــن جديــدة تلبــي احتياجــات شــريحة العمــالء  	
المختلفــة 

استحداث خدمات جديدة تلبي حاجة السوق 	
تنميــة  	 بهــدف  الشــركة  لعمــالء  والء  برامــج  اســتحداث 

معهــم العالقــة  واســتمرار 

توســيع اســتثمارات مهــارة فــي الخدمــات الداعمــة ألنشــطة  	
الشــركة بمــا يتالئــم مــع توجهاتهــا وخططهــا االســتراتيجية

اســتقطاب العــدد األكبــر مــن القــوى العاملــة المتخصصــة  	
التــي تلبــي متطلبــات العمــالء، الحالييــن والمســتقبليين، 

المتناميــة بشــكل مطــرد.
التوســع الجغرافــي االســتراتيجي فــي األســواق المحليــة  	

واإلقليميــة.

كفاءة باحترافية 
واقتدار
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التقرير 
االستراتيجي

 ريادٌة
ونمٌو مستدام



شــركة مهارة للموارد البشــرية، هي شــركة مســاهمة ســعودية 
وتاريــخ  80/ق  رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب  تأسســت  عامــة، 
الســجل  وبموجــب  2013/02/12م.  الموافــق  1434/04/02هـــ 

التجــاري رقــم 1010364538 وتاريــخ 1434/04/07هـــ.

يبلــغ رأس مــال الشــركة 375,000,000 لاير ســعودي مدفــوع 
بقيمــة  عاديــًا  ســهمًا   37,500,000 إلــى  مقّســم  بالكامــل، 

اســمية وقدرهــا 10 ريــاالت للســهم الواحــد.

الرئيســة وفقــًا لنظامهــا األساســي  الشــركة  أغــراض  تتمثــل 
وســجلها التجــاري فــي التوســط الســتقدام القــوى العاملــة 
ــن العــام  ــة للقطاعي ــة والقــوى العامل ــم الخدمــات المنزلي وتقدي
البشــرية  المــوارد  ســوق  احتياجــات  تلبــي  التــي  والخــاص، 

األعمــال واألفــراد. مــن قطاعــي  فــي كل  الســعودي 

رؤيتنا:
شــاملة  حلــول  توفيــر  خــالل  مــن  البشــرية  المــوارد  قطــاع  ريــادة 
الموظفيــن  حقــوق  وتضمــن  لعمالئنــا  النجــاح  تضمــن  ومتكاملــة 

الوطنــي. التطــور  وتدعــم 

رسالتنا: 
العمــل علــى تقديــم حلــول وخدمــات مــوارد بشــرية إبداعيــة متكاملــة 
لعمالئنــا، مــن خــالل نظــام عمــل مؤسســي وأنظمــة تقنيــة متميــزة 

وشــراكات اســتراتيجية، نخــدم بهــا موظفينــا وعمالءنــا ومجتمعنــا.

قيمنا:

االبتكار واإلبداع

النزاهة والشفافية

الجودة والتميز

العمل بروح الفريق

التركيز على العميل

 نبذة
عن الشركة 
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مايو
2014م

وصل عدد القوى العاملة
التابعة للشركة إلى

10,000 فردًا

ديسمبر
2016م

وصل عدد القوى العاملة
التابعة للشركة إلى

30,000 فردًا

نوفمبر
2018م

استحوذت مهارة
على حصة بنسبة %40
من شركة "بلوفو"

مارس 
2019م

موافقة هيئة سوق المال
على طرح 30% من أسهم
الشركة في االكتتاب العام

فبراير
2013م

تأسست الشركة كشركة
مساهمة مقفلة برأس مال

وقدره 100 مليون رياًال سعوديًا

يونيو
2017م

زيادة رأس مال
الشركة ليصل إلى

250,000,000 رياًال سعوديًا

مايو
2017م

مهارة تحصل على
شهادة الجودة

9001:2015

ديسمبر
2018م

زيادة رأس مال
الشركة إلى

375,000,000 رياًال سعوديًا

يونيو
2019م

البدء بتداول أسهم
الشركة في السوق
المالي السعودي

نوفمبر
2020م

مهارة تحصل على
شهادة الجودة 9001:2015
للسنة الثالثة على التوالي

فبراير
2015م

إطالق برنامج
"خدمة"

ديسمبر
2019م

مهارة تحصل
على جائزة

أفضل شركة
موارد بشرية

تجاوز إيرادات
الشركة مبلغ

1,5 مليار
رياًال سعوديًا

ديسمبر
2020م

االعالن عن توقيع
مذكرة تفاهم
لالستحواذ على
حصة اغلبية في
شركة اطياف

للخدمات المساندة

الحصول على
جائزة أفضل شركة

موارد بشرية

استحوذت مهارة
على حصة بنسبة %85

في شركة مساند

سبتمبر
2017م

الخط الزمني

رحلة نجاح مستدام
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استراتيجية الشركة

استراتيجية متكاملة وطموحة 
تتمحــور اســتراتيجية الشــركة حــول ثالثــة محــاور رئيســية، والتــي 
تشــمل العديــد مــن المبــادرات التشــغيلية والتطويريــة التــي مــن 
شــأنها تحقيــق مســتهدفات الشــركة التــي يتــم التخطيــط لهــا 

بشــكل ســنوي.

ويتضمــن المحــور األول المســمى بمحــور "تقويــة البنيــة التحتيــة" 
علــى المبــادرات التــي تهــدف إلــى دعــم مســيرة نجــاح الشــركة، 
وتطويــر التعلــم والنمــو، وتطويــر التواصــل الداخلــي، واالســتثمار 
فــي تطويــر البيئــة التقنيــة لعمليــات الشــركة الداخليــة، إضافــة 
إلــى تطويــر قنــوات التواصــل اإللكترونيــة مــع عمــالء الشــركة 

وشــركاء أعمالهــا.

وضمــن المحــور الثانــي "تطويــر الخدمــات الحاليــة"، تعمل الشــركة 
علــى توســيع قاعــدة عمالئهــا مــن قطاعــي األعمــال واألفــراد، 
وتقديــم خدمــات إضافيــة، كمــا سيشــمل ذلــك تطويــر أعمالنا في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مــن خــالل شــركة تــي بــي إتــش 
التابعــة لشــركة مهــارة، والتوســع فــي تقديــم برامــج التدبيــر 
ذلــك  فــي  معتمديــن  والصيانــة،  النظافــة  وخدمــات  المنزلــي 

ــي  ــى قــوة البنيــة التحتيــة للشــركة، وأنظمتهــا التقنيــة الت عل
يتــم تطويرهــا، بهــدف تســهيل إجــراءات العمــل الداخليــة، ورفــع 
كفــاءة عملياتهــا، لضمــان تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة، نحوز 

بهــا علــى رضــى عمالئنــا وشــركائنا.

ومــن خــالل المحــور الثالــث "البحــث عــن آفــاق جديــدة"، تعمــل 
الشــركة علــى توســيع خدماتهــا مــن خــالل االنتقــال إلــى شــركة 
حلــول مــوارد بشــرية متكاملــة. وســيتم تنفيــذ تلــك الخطــط مــن 
خــالل دراســة الفــرص االســتثمارية المناســبة والمتوافقــة مــع 
اســتراتيجية الشــركة. واالســتحواذ علــى تلــك الفــرص، والتــي مــن 
شــأنها التكامــل مــع خدمــات إســناد القــوى العاملــة، التــي تقــوم 
بهــا الشــركة حاليــًا. وقــد أعلنــت الشــركة فــي ديســمبر 2020 
عــن خطتهــا لالســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة "أطيــاف 

للخدمــات المســاندة".

وتهــدف الشــركة مــن خــالل هــذا االســتحواذ، إلى تقديــم خدمات 
أخــرى، مــن خــالل شــركة أطيــاف مثــل خدمــات الصيانة والتشــغيل 
والصيانــة المنزليــة وإدارة المرافــق، إضافــة إلــى تشــغيل القــوى 
العاملــة التابعــة لشــركة مهــارة، لــدى مشــاريع وأعمــال شــركة 

"أطيــاف للخدمــات المســاندة".

المحاور االستراتيجية وعدد المبادرات التي يستمر العمل عليها في العام القادم 2021م 

7 مبادرات
لتقوية البنية التحتية 

4 مبادرات
لتنمية الخدمات الحالية 

3 مبادرات
للبحث عن آفاق جديدة 

األهداف االستراتيجية: 

زيادة الحصة
السوقية

تحقيق نمو في
اإليرادات واألرباح

تطوير بيئة
العمل 

تطوير تجربة العمالء
الداخليين والخارجيين

تنويع المنتجات
المقدمة

الممكنات االستراتيجية: 

قيادة عليا تتمتع
بالخبرات والمؤهالت 

مالئة مالية
قوية 

قاعدة بيانات
عمالء كبيرة 

انتشار
جغرافي واسع

أنظمة تقنية
متميزة 
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التخطيط للتغييرات الجديدة

اســتجابة للتغييــرات الجديــدة والتــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد 19، 
قامــت الشــركة خــالل الربــع الرابع مــن عام 2020 بعقد العديد من 
ورش العمــل بمشــاركة أعضــاء مجلــس اإلدارة وقيــادات الشــركة 
والتــي هدفــت إلــى دراســة الخيــارات والتوجهــات االســتراتيجية 
وصياغــة بعــض المبــادرات التطويريــة والتــي مــن شــأنها ضمــان 
اســتمرار أعمــال الشــركة وفقــا لخطتهــا االســتراتيجية و ريادتهــا 
ــادة  ــك، إع ــل تل ــالل ورش العم ــم خ ــوارد البشــرية وت لقطــاع الم
ترتيــب األوليــات ووضــع خطــط التحــول الرقمــي فــي الشــركة 
والتوظيــف األمثــل للبيانــات التــي تمتلكهــا الشــركة إضافــة 
إلــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي تتناغــم مــع التوجهــات 
الجديــدة لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فيمــا 
يخــص مبــادرة تطويــر العالقــة التعاقديــة حيــث يجــري العمــل 
علــى تنفيــذ المبــادرات القانونيــة والتشــغيلية والتقنيــة والتــي 
تهــدف إلــى رفــع القيمــة المضافــة ألعمــال الشــركة كشــركة 

مــوارد بشــرية.

كمــا تــم وضــع العديــد مــن الحلــول وخطــط العمــل لنمــو أعمــال 
إلــى الســيناريوهات المحتملــة،  الشــركة لعــام 2021 اســتنادًا 
حيــث أن فتــح عمليــة اســتقطاب القــوى العاملــة مــن بعــض 
ــن أهــم  ــر م ــة يعتب ــالت الدولي ــدول المصــدرة واســتئناف الرح ال
العوامــل المؤثــرة علــى طمــوح الشــركة فــي نمــو أعمالهــا. كمــا 
ــارات والفــرص االســتثمارية  أن الشــركة تــدرس العديــد مــن الخي
والتــي تتناغــم مــع اســتراتيجيتها وســتقوم الشــركة باالســتحواذ 
علــى بعــض تلــك الفــرص التــي مــن شــأنها رفــع القيمــة المضافــة 
ألعمــال الشــركة ليعــود األثــر اإليجابــي علــى القيمــة الســوقية 

ــة لمســاهميها.  ــد المجزي للشــركة والعوائ

وعلــى صعيــٍد آخــر عقــدت الشــركة العديــد مــن االجتماعــات مــع 
ــة وبعــض الشــركات  ــة االجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي وزارة الم
اللمســات االخيــرة علــى  القطــاع بهــدف وضــع  الكبــرى فــي 
أيضــا  وتــم  الســعوديين،  إســناد  عمــل  ونمــوذج  التشــريعات 
مناقشــة األنظمــة التقنيــة والتــي يتــم العمــل بهــا بــدًا بتفعيــل 
هــذا البرنامــج ومــن المتوقــع أن تعمــل الشــركة علــى تفعيــل 

هــذه الخدمــة كنمــوذج تجريبــي خــالل عــام 2021م.

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الشــركة  أعمــال  صعيــد  وعلــى 
المتحــدة، فقــد نمــت أعمــال الشــركة التابعــة، وذلــك بإطــالق 
ــي  ــم المتخصصــة للمرافــق العامــة فــي إمــارة دب خدمــة التعقي
مــن خــالل شــركة يــال فيكــس ات التابعــة لشــركة تــي بــي اتــش. 
اإلمــارات  دولــة  لحكومــة  الجديــدة  التوجهــات  مــن  وانطالقــا 
والهادفــة إلــى تنظيــم ســوق العمــل الخــاص بالعمالــة المنزليــة، 
ــوزارة علــى إغــالق العديــد مــن مكاتــب الخدمــات  فقــد عملــت ال
المســاندة، والتــي تقــوم بعمليــة اســتقطاب القــوى العاملــة 
تدبيــر  مراكــز  خــالل  مــن  الخدمــة  تقديــم  واقتصــار  المنزليــة، 
ــادرات  ــد مــن المب ــا وضعــت الشــركة العدي المتخصصــة، ومــن هن

والخطــط التشــغيلية لتفعيــل وتطويــر أعمــال مركــز تدبيــر.

المخاطر االستراتيجية 
انتشــار الوبــاء فــي الــدول المصــدرة للقــوى العاملــة والتــي - 1

تعتمــد عليهــا الشــركة بشــكل رئيــس كالهنــد والفلبيــن 
وإندونيســيا، األمــر الــذي لــه تأثيــر علــى النمــو فــي أعمــال 
الشــركة، وقدرتهــا علــى مواجهــة طلــب ســوق العمــل. 
وتقــوم الشــركة بالبحــث عــن خيــارات أخــرى، الســتقطاب 
قــوى عاملــة مــن دول مختلفــة وتفعيــل عمليــة التوظيــف 

الداخلــي.

وزارة - 2 مــن  الجديــدة  اإليــواءات  الشــتراطات  دليــل  صــدور 
إلــى  إضافــة  واإلســكان،  والقرويــة  البلديــة  الشــؤون 
والــذي  االســتثنائية،  الظــروف  فــي  وقائيــة  اشــتراطات 
بــدوره قــد يــؤدي إلــى ارتفاع التكاليف التشــغيلية أو ارتفاع 
النفقات الرأســمالية، نتيجة لتطبيق تلك االشــتراطات. ومن 
الجديــر بالذكــر، أن الشــركة عملــت علــى تشــكيل فــرق عمــل 
لدراســة الخيــارات االســتراتيجية المتاحــة، وقامــت بتطبيــق 
لجميــع  ومتابعــة  تدقيــق  وإجــراء  الجديــدة،  االشــتراطات 
اإلســكانات، وذلــك بالتأكــد مــن تطبيــق تلــك االشــتراطات.

اآلثــار المترتبــة علــى إعــادة صياغــة نمــوذج عمــل ســوق - 3
التعاقديــة،  العالقــة  مبــادرة  تفعيــل  خــالل  مــن  العمــل 
والتــي قــد تشــكل فرصــة للشــركة مــن خــالل تعزيــز دورهــا 
مــن  العاملــة  القــوى  تســتقطب  بشــرية  مــوارد  كشــركة 
العاملــة  القــوى  تلــك  بإســناد  وتقــوم  والخــارج،  الداخــل 

الســعودي. العمــل  لســوق 

خطة الطوارئ خالل العام 2020: 
ــة خــالل  ــذ خطــة طــوارئ متكامل ــر وتنفي ــت الشــركة بتطوي قام
العــام 2020، اســتجابة للتحديــات التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد 
19 التــي واجهتهــا الشــركة واالقتصــاد المحلــي والعالمــي علــى 

حــد ســواء، ســعيًا إلــى تحقيــق مــا يلــي: 

ضمان سالمة عمالء الشركة 	
ضمان سالمة القوى العاملة ومنسوبي الشركة 	
ضمان استمرارية األعمال  	

ــت  ــث عمل ــاور حي ــن المح ــد م ــا شــملت خطــة الطــوارئ العدي كم
الشــركة علــى تنفيــذ بعــض المبــادرات والبرامــج التــي هدفت إلى 
ضمــان اســتمرارية أعمــال الشــركة عــن بعــد خــالل فتــرات الحظــر 
التــي أعلنــت عنهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن 
جهودهــا المباركــة للحــد مــن انتشــار الوبــاء، وقامــت الشــركة 
ــر أدوات الســالمة  بتنفيــذ برامــج توعيــة داخليــة وخارجيــة وتوفي
بهــدف توفيــر بيئــة عمــل آمنــة والعمــل علــى إطــالق خدمــة 
التعقيــم وإعــادة تنظيــم القــوى العاملــة بيــن مختلــف قطاعــات 
أعمــال الشــركة، إضافــة الــى إعــادة تنظيــم القــوى العاملــة فــي 
ــات  اإلســكانات التابعــة للشــركة اســتجابة للتشــريعات والمتطلب
ــي صــدرت مــن الجهــات الرســمية خــالل جائحــة  ــة والت التنظيمي

ــد-19. كوفي
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نموذج عمل الشركة

سلسلة القيمالنموذج التشغيلي 

إدارة المشاريع

حوكمة مهارة

العمالء

آخريناألفرادكبار العمالءالجهات الحكوميةالشركات

القنوات

القنوات اإللكترونيةمركز االتصالالفروعالمبيعات ومدراء العالقة

وحدات الوصول للعمالء

األفراد األعمال

خدمات القوى العاملة

اللوجستيات والعمليات

التسويق

العمليات اإلدارية والمساندة

توليد الطلب والمبيعات
1

االختيار والتوظيف
2

األنشطة الرئيسية
3

تقديم الخدمة
4

إدارة عالقات العمالء
5

المجتمع
السعودي

االستراتيجية وتطوير األعمال

تقنية المعلومات

المساهمينالعمالء

وأصحاب المصالح

المالية

الموارد البشرية

القانونية وااللتزام

العمليات اإلدارية / المساندةالعمليات الرئيسية
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حلول وخدمات الشركة

قطاع األعمال:
تعمــل الشــركة علــى توفيــر حلــول متكاملــة لعمالئهــا فــي قطــاع األعمــال، حيــث تقــوم بتوفيــر خدمــات القــوى العاملــة المهنيــة 

والماهــرة وغيــر الماهــرة، وفقــًا لعقــود طويلــة األجــل تمتــد حتــى ســنتين، وتغطــي خدمــات الشــركة قطاعــات العمــل التاليــة: 

قطاع التجزئة
ــد عمالئهــا بالكــوادر البشــرية ذات المهــن  تقــوم الشــركة بتزوي
المناســبة لشــركات قطــاع التجزئــة، ويتيــح نمــوذج العمــل خدمــة 
ــى  ــدرة عل الــة لشــركات قطــاع التجزئــة لتحقيــق النمــو والق فعَّ

ــدى العمــالء. ــادة الكفــاءة التشــغيلية ل التوســع وزي

قطاع الضيافة
ــزة بمهــن مناســبة  ــوارد بشــرية متمي ــات م تقــدم الشــركة خدم
الفنــادق  مجــال  فــي  الناشــطين  العمــالء  احتياجــات  تلبــي 
والمنتجعــات والمطاعــم، بقــدرات وكفــاءات احترافيــة متمرســة.

القطاع الطبي
العاملــة  القــوى  وحلــول  خدمــات  مــن  باقــة  مهــارة  تقــدم 
ــك  ــر تل ــة المختلفــة، حرصــًا منهــا علــى تطوي بتخصصاتهــا الطبي
الخدمــات وجعلهــا متميــزة وســريعة بمــا يتناســب مــع متطلبــات 

شــركائنا ومــا يتواكــب مــع ســوق العمــل.

تكامل بريادة 
مستدامة
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القطاع الصناعي والتشغيلي
تقــوم الشــركة بدعــم عمالئهــا بخدمــات مــوارد بشــرية مميــزة 
ويتيــح  والتشــغيلية  الصناعيــة  للمنشــآت  مناســبة  مهــن  ذات 
الــة للمنشــآت الصناعيــة لتحقيــق النمــو وازدهار  نمــوذج خدمــة فعَّ

ــال. األعمــال بشــكل فعَّ

القطاع التجاري
ذات  المناســبة  والخبــرات  الكفــاءات  "مهــارة"  تســتقطب 
التخصصــات الدقيقــة، التــي تتوافــق مــع متطلبــات المنشــآت 
الحكوميــة والمصرفيــة كالمستشــارين والمهندســين ومحللــي 
النظــم وغيرهــا، كــي تســاهم فــي إنجــاز المشــاريع وتحقيــق 

رؤيــة شــركاءنا مــن المنشــآت بكفــاءة عاليــة. 

القطاع الحكومي
تماشــيًا مــع التطــور الكبيــر فــي بيئــات العمــل المتنوعــة فــي قطاعــات العمــل 
ــة فــي الســوق، لتزويــد  الحكوميــة، تعمــل الشــركة علــى اســتثمار خبراتهــا الطويل
هــذه الجهــات الحكوميــة بباقــة واســعة مــن خدمــات المــوارد البشــرية وحلولهــا 
ــة وحضــور  ــة، بمــا يعــزز مكان ــي احتياجاتهــا المتنامي ــذي يلب ــة، بالشــكل ال المتكامل
ــة  ــة واإلقليميــة. ورفــد خطــط التنمي ــادي فــي األســواق المحلي شــركة مهــارة الري

الطموحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المرتبطــة برؤيــة المملكــة 2030.
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قطاع األفراد
تشــمل خدمــات قطــاع األفــراد التــي تقدمهــا شــركة "مهــارة" توفيــر العمالــة المنزليــة مثــل الســائق والعاملــة المنزليــة والطاهيــة، 

باإلضافــة إلــى مهنــة الرعايــة المنزليــة الخاصــة. ويمكــن تصنيــف خدمــات قطــاع األفــراد كمــا يلــي:

في المملكة العربية السعودية
تقــدم الشــركة نوعيــن مختلفيــن مــن خدمــات القــوى العاملــة المنزليــة للعمــالء، بتوزيــع جغرافــي فــي معظــم مناطق المملكــة العربية 

الســعودية، ســواًء مــن خــالل الفــروع، أو مــن خــالل القنــوات اإللكترونيــة أو مــن خــالل مركــز االتصــال علــى النحــو التالــي:

في اإلمارات العربية المتحدة
تقــدم "مهــارة" مــن خــالل شــركتها التابعــة "تــي بــي إتــش" بدبــي، خدمــات 
القــوى العاملــة المســاعدة للعمــالء مــن خــالل مركــز تدبيــر، مــن عامــالت 
ــى  ــة كعمــال مكافحــة الحشــرات وغيرهــا، عل ــزل وســائقين وعمــال صيان من
أســاس دوام جزئــي مؤقــت، كمــا توفــر قــوى عاملــة مدربــة كعامــالت المنــزل 
وعمــال الصيانــة مــن خــالل نظــام العمــل بالســاعة، باإلضافــة إلــى إســنادهم 

لتقديــم خدماتهــم بــدوام جزئــي وبــدوام كامــل.
الخدمات بدوام كامل 

تقــدم »مهــارة« خدمــات القــوى العاملــة بــدوام كامــل لعمالئهــا. 
وتشــمل العمالــة المنزليــة والطهــاة ومقدمــات الرعايــة المنزليــة 

الخاصــة، بحيــث تكــون إقامــة مقــدم الخدمــة فــي منــزل العميــل.

الخدمات بالدوام الجزئي 
المنزليــة،  الرعايــة  ومقدمــات  منزليــة  عامــالت  الشــركة  توفــر 
بــدوام جزئــي مــن خــالل برنامــج )خدمــة( علــى أســاس نظــام 
العمــل بالســاعة، للعمــالء الذيــن يرغبــون بالحصــول علــى الخدمات 
لســاعات محــددة دون إقامــة فــي منــزل العميــل. حيــث تقــدم 
الشــركة خدمــات اإليــواء مــن خــالل مراكزهــا المنتشــرة فــي 
معظــم أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، بدعــم لوجســتي 
مميــز مــن أســطول الشــركة لضمــان تنقــل القــوى العاملــة بــكل 

سالســة.
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تقرير مجلس 
اإلدارة

 خبرات
ونخبة الكفاءات



أعضاء

مجلس اإلدارة

الدكتور سعود بن ناصر الشثري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ هيثم بن حمد الملحم
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ علي فقهي دماطي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

األستاذ ابراهيم بن زائد عسيري
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن
عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور عبد هللا بن سليمان العمرو
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ سليمان بن علي سلطان
عضو مجلس اإلدارة
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تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه

انتخبت الجمعية العامة للمســاهمين التي عقدت بتاريخ 2018/04/11م مجلس إدارة الشــركة للدورة التي بدأت تاريخ 2018/02/12م 
وتنتهــي بتاريــخ 2021/04/30م، وحــدث خــالل العــام 2020م تغيــرات في عضوية مجلس اإلدارة تمثلت في:

تعيين األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن على منصب العضو المنتدب إعتبارًا من تاريخ 2020/01/16م. 	
تعيين األستاذ هيثم بن حمد الملحم عضو في مجلس اإلدارة إعتبارًا من تاريخ 2020/02/20م. 	

كما يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة من حيث أعضاء مستقلين/تنفيذيين/غير تنفيذيين:

المنصباالسم 
صفة العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل

	ممثل عن الشركة األهليةرئيس مجلس اإلدارةاألستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد

نائب رئيس مجلس الدكتور عبد هللا بن سليمان العمرو
اإلدارة

األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن
ابتداء من تاريخ 2020/01/16م

عضو مجلس إدارة 
والعضو المنتدب

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ ابراهيم بن زائد عسيري
	ممثل عن الشركة األهليةعضو مجلس اإلدارةالدكتور سعود بن ناصر الشثري

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ سليمان بن علي سلطان
	ممثل عن الشركة األهليةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر

عضو مجلس اإلدارة الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي
والرئيس التنفيذي

	ممثل عن شركة الدكتور سليمان بن عضو مجلس اإلدارةاألستاذ علي فقهي دماطي
عبد العزيز الحبيب لالستثمار التجاري

األستاذ هيثم بن حمد الملحم
عضو مجلس اإلدارةابتداء من تاريخ 2020/02/20م

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور:

االجتماعاالسم 
األول

2020/03/17م

االجتماع
الثاني

2020/05/05م

االجتماع
الثالث

2020/09/01م

االجتماع
الرابع

2020/11/10م

االجتماع
الخامس

2020/12/22م

األستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد
الدكتور عبد هللا بن سليمان العمرو

األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن
األستاذ ابراهيم بن زائد عسيري
الدكتور سعود بن ناصر الشثري

األستاذ سليمان بن علي سلطان
األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر
الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي

األستاذ علي فقهي دماطي
األستاذ هيثم بن حمد الملحم

عقد مجلس اإلدارة خمسة إجتماعات خالل العام المالي 2020م، وكان سجل الحضور فيها وفقًا لما يلي:

"علمًا بأن عالمة )( تعني حضورة وعالمة )x( تعني تغيبه وعالمة )-( تعني إنتهاء أو عدم بداية عضويته".
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أداء راسخ خالل 
جائحة كوفيد 19

مرونة ورسوخ 
تطور وريادة



أثبتــت "شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية" بــأن قصص النجــاح ُتبنى 
علــى رؤًى اســتراتيجية واضحــة، وذلــك مــن خــالل إتقانها لتطبيق 
خططهــا االســتراتيجية التــي عملــت عليهــا منــذ تأسيســها، 
والتــي ترمــي إلــى تطويــر أداء جميــع بيئــات عملهــا لتكــون 
جاهــزة لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات خــالل جميــع الظــروف 
ــاء ممارســاتها المهنيــة االعتياديــة. حيــث  ســواء الطارئــة أو أثن
أبــدت جميــع فــرق العمــل فــي الشــركة مرونــة كبيــرة ســاهمت 
ــات جائحــة  ــار الســلبية لتداعي ــف اآلث ــر فــي التخفي ــى حــد كبي إل
ــة وإدارة حشــود  كوفيــد-19، باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى حماي

ــكل سالســة ويســر وأمــان. ــة ب قواهــا العامل

حيــث أظهــر فريــق عمــل الشــركة براعــًة وتفانــي وحضــورًا الفتــًا 
فــي جميــع إجراءاتــه مــن بدايــة جائحــة كوفيــد-19 وخاللهــا أثمرت 
احترافيــة اســتمرت خــالل جميــع العمليــات اإلداريــة والتشــغيلية 
فــي كافــة بيئــات العمــل المتنوعــة التابعــة لشــركة مهــارة، 
بشــكل مّكــن الشــركة مــن تعزيــز حضورهــا الريــادي فــي هــذا 
ــع خدماتهــا وحلولهــا  ــم جمي القطــاع، مــن خــالل اســتمرار تقدي
االحترافيــة المتنوعــة لجميــع عمالئهــا فــي أصعــب الظــروف، 

ــال. ــي الفعَّ ــي المعلومات ــن مــن ذراعهــا التقن بدعــم وتمكي

حقائق وأرقام عن عام 2020م

عدد العمالء في قطاع األفراد +90,000 عميل

عدد العمالء في قطاع األعمال +450 عميل

عدد الفروع 

22 فرع
عدد االسكانات 

18
 تطبيق مهارة يدعم

3 أنظمة هواتف ذكية
باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني

عدد الدول المتعامل معها +33 دولة
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القطاعات واألداء 
التشغيلي

منصات فعالة



المزايا التنافسية والقيمة المضافة للشركة

وجود كفاءات مؤهلة ومتخصصة
وجــود كفــاءات متخصصــة تملــك القــدرة الكافيــة إلدارة العمــل، 
ولهــا خبــرة فــي مختلــف القطاعــات المقدمــة لهــا الخدمــة، 
مثــل القطــاع الطبــي وقطــاع الضيافــة وقطــاع البنــوك والقطــاع 
العمــل  نمــوذج  يســهل  وهــذا  القطاعــات،  وبقيــة  الصناعــي 
الداخلــي بيــن "مهــارة" والعميــل، ويرفــع نســب رضــى العمــالء. 
وكذلــك وجــود متخصصيــن في االســتقطاب الخارجــي من مختلف 

التخصصــات.

التخصص في عدة قطاعات وتنوع قاعدة العمالء 
والحفاظ عليهم

تــم تقســيم جميــع النشــاطات التجاريــة إلــى عــدد مــن القطاعــات 
بهــدف التخصــص فــي تقديــم الخدمــة، وقــد أســهم ذلــك فــي 
رفــع مســتوى رضــى العمــالء، واســتمرار عــدد كبيــر منهــم لفتــرة 
تتجــاوز خمــس ســنوات إضافــة إلــى وجــود قاعــدة عمــالء متميــزة 
لجهــات كبيــرة، منهــا جهــات مطروحــة فــي ســوق األســهم 
الســعودي، ومنهــا منشــآت كبيــرة أخــرى، ومنشــآت متوســطة 

ــرة. وصغي

االنتشار الجغرافي وتغطية األعمال في معظم 
مناطق المملكة العربية السعودية

الجغرافيــة  المناطــق  جميــع  فــي  خدماتهــا  "مهــارة"  تقــدم 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، عبــر )22( فرعــًا يخدمــون قطــاع 
األفــراد باإلضافــة للفــرع اإللكترونــي، وكذلــك وجــود مناطــق 
إقليميــة لخدمــة عمــالء قطــاع األعمــال علــى مســتوى المملكــة 
العربيــة الســعودية. كمــا ســهلت الشــركة خدماتهــا فــي المــدن 
الغيــر متواجــدة بهــا كخدمــات أفــراد، وأصبحــت تقــوم بإيصــال 

العمالــة المنزليــة للمدينــة مجانــًا لعمالئهــا.

التميز التشغيلي والتنظيمي وجودة الخدمات 
المقدمة

تتميــز "مهــارة" تشــغيليًا باإلجــراءات الداخليــة واتفاقيــة الخدمــة 
مــع العمــالء ) SLA (، وتســعى دائمــًا لتطويــر خدماتهــا بمــا 
يتناســب مــع رغبــة وحاجــة العمــالء، ويتــم قيــاس جــودة الخدمــات 
مــن فريــق متخصــص فــي اإلدارة التنفيذيــة لتجربــة العمــالء، 
ــم الخدمــات باســتمرار. أيضــًا هنــاك فريــق متخصــص  الــذي ُيقيِّ
لرعايــة القــوى العاملــة يقــوم بزيــارات للعمالــة وتقييــم مــدى 
مناســبة بيئــة العمــل لديهــم، باإلضافــة لتولــي أي حــاالت طبيــة 

واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا.

البنية التحتية التقنية التي تدعم األعمال
وجــود بنيــة تحتيــة تقنيــة لدعــم أعمــال الشــركة يعتبــر أساســي 
ألعمــال الشــركة، ففــي قطــاع األعمــال يســتطيع جميــع العمــالء 
الحصــول علــى الخدمــات الذاتيــة مــن خــالل نظــام )ماهــر( الــذي 
أنشــأته شــركة "مهــارة" داخليــًا ليغطــي احتياجــات عمالئهــا، 
والعمالــة  العقــد  يخــص  مــا  جميــع  العمــالء،  لــدى  ويتوافــر 
التحكــم  ولوحــة  الطلبــات(،  )شاشــة  التفاعليــة  والشاشــة 
الخاصــة بــه والتقاريــر، ومــا يتعلــق برواتــب العمالــة، وغيرهــا مــن 
خدمــات مميــزة. وفــي قطــاع األفــراد تــم إنشــاء تطبيــق "مهــارة" 
للحصــول علــى خدمــات العمالــة المنزليــة وإتمــام العقــد والســداد 
مباشــرة دون الحاجــة لزيــارة الفــرع، وتقديــم خدمــة التوصيــل 
لمنــزل العميــل، كمــا يســتطيع العميــل اســتعراض الســير الذاتيــة 
المناســبة، وعقــوده، والتجديــد والســداد، واســتخدام شاشــة 
المتصفــح  خــالل  مــن  وكذلــك  التطبيــق  خــالل  مــن  التواصــل 

اإللكترونــي.

إضافــة إلــى وجــود مركــز إســعاد العمــالء )مركــز اتصــال العمــالء( 
ــات "مهــارة" أو االستفســار أو  ــى خدم ــب بالحصــول عل ــن يرغ لم
ــى مــدار األســبوع.  ــه عل ــم مالحظــات أو شــكاوى مــن خالل تقدي
 My( وفيمــا يتعلــق بالقــوى العاملــة فقــد تــم إنشــاء تطبيــق
Maharah( الفــرع اإللكترونــي لخدمــة القــوى العاملــة، وهــو 
عبــارة عــن تطبيــق يقــدم خدمــات المــوارد البشــرية، يســتطيع 
موظــف مهــارة مــن خاللــه االطــالع علــى جميــع مــا يتعلــق بــه من 
ــم  ــة مباشــرة، وتقيي ــازات وخدمــات ذاتي ــب وإج عقــد عمــل وروات
ألدائــه، لوحــة تحكــم متكاملــة وشاشــة تفاعليــة وغيرهــا مــن 
خدمــات مناســبة، كمــا مركــز إســعاد القــوى العاملــة )مركــز اتصال 
لغــات الســتقبال طلباتهــم واستفســاراتهم.  بعــدة  العمالــة( 
"ماهــر"  نظــام  فيتوافــر  "مهــارة"  بمنســوبي  يتعلــق  وفيمــا 
البشــرية،  المــوارد  خدمــات  ويشــمل  للموظفيــن،  الداخلــي 
والماليــة والمشــتريات، باإلضافــة للنظــام التشــغيلي مــع العمالء 

والمربــوط باألنظمــة المتاحــة لهــم.

تنوع الخدمات المقدمة
تقــدم "مهــارة" عــددًا مــن الخدمــات اإلضافيــة لعمــالء قطــاع 
العقــود،  مــدد  لمرونــة  باإلضافــة  والنقــل،  كالســكن  األعمــال 
وتعمــل علــى توفيــر خدمــات جديــدة حســب رغبــة الســوق. كمــا 

قدمــت خدمــات جديــدة فــي قطــاع األفــراد.
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اإلدارة التنفيذية لقطاع األفراداإلدارة التنفيذية لقطاع األعمال

تقــدم الشــركة حاليــًا خدماتهــا إلــى قطــاع األفــراد فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــدم شــركة تــي بــي إتــش خدماتهــا إلــى 
ــة والســائقين  ــل العامــالت المنزلي ــة مث ــة المنزلي ــر القــوى العامل قطــاع األفــراد فــي اإلمــارات. تشــمل خدمــات قطــاع األفــراد توفي
ــة الشــخصية المعتمــدات. ويمكــن تصنيــف  ــر مقدمــات العناي ــة الشــخصية المنزليــة مــن خــالل توفي والطهــاة باإلضافــة إلــى العناي

خدمــات قطــاع األفــراد كمــا يلــي:

يعتبــر قطــاع األعمــال فــي الشــركة أكبر قطاع حيوي ويســتهدف 
معظــم القطاعــات فــي ســوق العمل على المســتويين الحكومي 
والخــاص. كمــا يعمــل علــى رفــع الحصــة الســوقية مــن خــالل 
اســتهداف القطاعــات الجديــدة فــي الســوق، وزيــادة حصتــه 
الســوقية فــي القطاعــات الحاليــة بنــاًء علــى نوعيــة الخدمــات 
المقدمــة ورفــع مســتوى رضــى العمــالء، باإلضافــة إلــى التوســع 
واإلنتشــار الجغرافــي. ولتحقيــق ذلك تســند أعمال القطــاع إدارات 

مســاندة لــه لتلبيــة حاجــة ومتطلبــات ســوق العمــل. 

يوفــر القطــاع المهــن المطلوبة من ســوق العمل ســواًء المهنية 
أو غيــر المهنيــة، ويتميــز بالعوامــل األساســية التــي تهــم عمــالء 
هــذا القطــاع وهــي كفــاءة الكــوادر البشــرية وســرعة توفيرهــا 
لهــم. ولــدى القطــاع نمــوذج عمــل تشــغيلي يجعــل رضــى العميل 
القطــاع  ويتقســم  لــه،  أســاس  المقدمــة  الخدمــة  ومســتوى 
إلــى عــدد مــن القطاعــات أبرزهــا )الطبــي، الصناعــي، التجزئــة، 
الضيافــة، التجــاري، التشــغيلي، البنــوك والتقنيــة، والحكومــي(. 
كمــا يتواجــد فــي المناطــق الرئيســية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية بتمثيــل عالــي.
في المملكة العربية السعودية

تقــدم الشــركة نوعيــن مختلفيــن مــن خدمــات القــوى العاملــة 
المنزليــة للعمــالء، بتوزيــع جغرافــي فــي معظم مناطــق المملكة 
العربيــة الســعودية ســواء مــن خــالل الفــروع أو من خــالل القنوات 

اإللكترونيــة أو مــن خــالل مركــز االتصــال علــى النحــو التالــي:

الخدمات بدوام كامل
تقــدم الشــركة هــذه الخدمــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
فقــط. وهــي تشــمل توفيــر عامــالت منزليــة وســائقين وطهــاة 
وعمــال منــازل ومقدمــات عنايــة شــخصية خاصــة لعمالئهــا علــى 
أســاس الــدوام الكامــل بحيــث تســكن القــوى العاملــة فــي منــازل 

العمــالء.

الخدمات بدوام جزئي
يتــم توفيــر القــوى العاملــة بــدوام جزئــي فــي المملكــة العربيــة 
هــذه  مــن  ليســتفيد  "خدمــة"،  برنامــج  إطــار  فــي  الســعودية 
لســاعات  النظافــة  بخدمــات  يرغبــون  الذيــن  العمــالء  الخدمــة 
محــددة دون اإلقامــة فــي منــزل العميــل، وهــو عبــارة عــن برنامــج 
ــة مــن خــالل نظــام  ــه قــوى عاملــة مدرب توفــر الشــركة مــن خالل
الدفــع بالســاعة. وتوفــر الشــركة حاليــًا عامــالت منزليــة ومقدمــات 
عنايــة شــخصية فــي إطــار هــذا البرنامج. ويتم خدمتهم لوجســتيًا 
مــن خــالل إيــواءات متوزعــة فــي مختلــف مــدن المملكــة العربيــة 

الســعودية وبدعــم مــن أســطول النقــل الخــاص بالشــركة.

في اإلمارات العربية المتحدة
تقــدم شــركة تــي بــي إتــش خدمــات القــوى العاملــة المســاعدة 
عامــالت  توفيــر  طريــق  عــن  تدبيــر  مركــز  خــالل  مــن  للعمــالء 
مكافحــة  عمــال  )مثــل  صيانــة  وعمــال  وســائقين  مســاعدات 
الحشــرات ومــا إلــى ذلــك( علــى أســاس دوام جزئــي مؤقــت 
فــي اإلمــارات. وتوفــر شــركة تــي بــي إتــش قــوى عاملــة مدربــة 
مــن خــالل نظــام الدفــع بالســاعة، تشــمل حاليــًا عامــالت منزليــة 
ــة تمــت  ــي إتــش قــوى عامل ــي ب ــدى شــركة ت ــة. ل وعمــال صيان

إعارتهــم لتقديــم خدمــات بــدوام جزئــي وبــدوام كامــل.

القطاع الطبي 	
قطاع التجزئة 	
قطاع الضيافة 	
القطاع الصناعي والتشغيلي 	
القطاع التجاري 	
القطاع الحكومي 	
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حضور ريادي بتغطية جغرافية واسعة  

تقــدم شــركة " مهــارة" خدماتهــا وحلولهــا االحترافيــة المتنوعــة مــن خــالل 22 فرعــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية إضافــة إلــى 
مقّرهــا الرئيســي الواقــع بمدينــة الريــاض، حــي الياســمين، شــارع العليــا. حيــث تقــدم الفــروع الخدمــات التاليــة:

مركز مبيعات لعمالء قطاع األفراد، بما في ذلك برنامج " خدمة". 	
تقديم خدمات ما بعد توفير القوى العاملة، بما ذلك خدمات تجديد العقود وغيرها. 	
تسهيل الخدمات لعمالء مهارة من خالل التطبيق الذي يدعم 3 أنظمة تشغيلية باالضافة الى الموقع اإللكتروني. 	

العنوانالمدينةالمنطقةالفرعم

فرع المروج1

الرياض

طريق الملك عبد العزيز – حي المروجالرياض
طريق خريص – حي الريانالرياضفرع خريص2
الطريق الدائري الشمالي – حي التعاونالرياضفرع التعاون3
الطريق الدائري الجنوبي – حي شبراالرياضفرع السويدي4
الطريق الدائري الشرقي – حي الروضةالرياضفرع الروضة5
طريق أنس بن مالك – حي الياسمينالرياضفرع الياسمين6
جامعة الملك سعودالرياضفرع الجامعة7
مستشفى الملك فيصل التخصصيالرياضفرع التخصصي8
طريق الملك عبد هللا – حي البرجالخرجفرع الخرج9

فرع المروة10

مكة المكرمة

شارع األمير متعب – حي المروةجدة
شارع األمير سلطان – حي النعيمجدةفرع النعيم11
شارع عبد هللا سليمان - حي الفيحاءجدةفرع الفيحاء12
شارع حراء - حي النزهةجدةفرع النزهه13
شارع الستين - حي شهارالطائففرع الطائف14
طريق الخليج - حي الشاطئالدمامالشرقيةفرع الدمام15
طريق الملك عبد هللا – حي العريضالمدينة المنورةالمدينة المنورةفرع المدينة المنورة16
فرع بريدة 171

القصيم

طريق الملك عبد العزيز – حي الروضةبريدة
طريق الملك خالد – حي الصالحيةبريدةفرع بريدة 182
شارع زامل عبد هللا السيم – حي الريانعنيزةفرع عنيزة19
طريق الجريف - حي الحزمالرسفرع الرس20
طريق الملك خالد – حي الوسيطاءحائلحائلفرع حائل21
طريق الملك فهد – حي حجلهأبهاعسيرفرع أبها22

فروع مهارة داخل المملكة العربية السعودية

المنطقة الشرقية

فرع
واحد

المنطقة الوسطى

13
فرع

المنطقة الشمالية

فرع
واحد

المنطقة الجنوبية

فرع
واحد

المنطقة الغربية

6
أفرع

تطبيق يدعم جميع أنظمة الهواتف الذكية
باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني.

عدد المستفيدين
+250,000 عميل
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سنتانسنةستة أشهرثالثة أشهرشهر واحدبالساعة
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عامل منزليعاملة عناية شخصيةسائق خاصطّباخةعاملة منزلية

الجنسيات التي يستقطبها قطاع األفراد:

الخدمات التي يقدمها قطاع األفراد:

الباقات التي يقدمها قطاع األفراد

الفليبين

تونس

الهند

باكستان

تنزانيا

إندونيسيا

كينيا

أوغندا

غانا

بنغالديش

أعلى معايير 
التدريب
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اإلدارة التنفيذية لخدمات القوى العاملة

تطويٌر شامٌل ومستدام

وقدراتهــا  وكفاءاتهــا  بمهاراتهــا  البشــرية  المــوارد  تعــد 
المتطــورة، مــن أهــم الممّكنــات األساســية الفاعلــة فــي تكريــس 
قيــم الجــودة فــي جميــع محــاور حيــاة أحــد أســرع المجتمعــات 
العالميــة نمــوًا وتطــورًا بفعالياتــه وأنشــطته المتنوعــة. حقيقــة 
انطالقتهــا  البشــرية" منــذ  للمــوارد  "شــركة مهــارة  أدركتهــا 
فعالياتهــا  جميــع  فــي  وتطويرهــا  تطبيقهــا  علــى  وتعمــل 
ونشــاطاتها الحاليــة واســتراتيجيات عملهــا التطويريــة، مرتكــزة 
علــى فهمهــا العميــق الحتياجــات ومتطلبــات جميــع قطاعــات 
المتنوعــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  العمــل فــي أســواق 
للمهــارات البشــرية التــي تلبــي جميــع احتياجاتهــا ومتطلباتهــا 

المتناميــة.

وإيمانــًا مــن إدارتهــا، بــأن قواهــا العاملــة هــي أحــد أهــم أصولها 
وتمكينهــم  لدعمهــم  دائمــًا  وتســعى  اهتماماتهــا،  وجوهــر 
ــى ممارســة  ــي تســاعدهم عل ــول الت بباقــة مــن الخدمــات والحل
إدارة  بــال، مــن خــالل  بــكل يســر وراحــة  حياتهــم وأعمالهــم 
الشــؤون العماليــة التــي تعمــل المســح لجميــع اهتماماتهــم 
ومالحظاتهــم واألخــذ بهــا ومعالجتهــا بأفضــل الســبل المهنيــة، 
فضــاًل عــن تيســير جميــع متطلباتهــم واحتياجاتهــم المتنوعــة من 
ــع األوقــات، مــن خــالل  ــة والرســمية فــي جمي الجهــات الحكومي

إدارة العالقــات الحكوميــة.

فيمــا تســتمر بتطويــر جملــة مــن باقــات المنافــع والخدمــات التــي 
تشــجع القــوى العاملــة بكافــة انتماءاتهــا العرقيــة والثقافيــة، 
ــع مرافــق الســكن  ــع بحياتهــم وأعمالهــم فــي جمي ــى التمت عل
والعمــل علــى حــٍد ســواء، والتعاطــي بمرونــة فائقة مــع التحديات 
التنظيميــة التــي أصدرتهــا المملكــة العربية الســعودية بخصوص 

تحســين العالقــة التعاقديــة وتنظيمهــا عبــر منصــة مــدد.

كمــا أضافــت مهــارة، قصــة نجــاح باهــرة أخــرى فــي مســيرة 
عملهــا، مــن خــالل حرصهــا الشــديد للحفــاظ علــى ســالمة وصحــة 
جميــع قواهــا العاملــة، والمتابعــة الحثيثــة لهــم وتوجهيهــم 
االمتثــال  مــن  لتمكينهــم  الســبل  أفضــل  وابتــكار  وتوعيتهــم 
للضوابــط االحترازيــة للحــد مــن انتشــار كوفيــد 19، مــن خــالل 
جميــع  تطبيــق  تتضمــن  ُمحكمــة،  عمــل  لمنظومــة  تطبيقهــا 
البروتوكــوالت الصحيــة الواجــب االمتثــال لهــا بــكل كفــاءة. فيمــا 
ُتبــدي مرونــة فائقــة بالتعامــل بــكل احترافيــة مــع القــوى العاملة 
الراغبــة بالعــودة إلــى أوطانهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد-19، من خالل 
اســتئجار طائــرات خاصــة لترحيلهــم بــكل سالســة ويســر وأمــان.

العربيــة  المملكــة  فــي  المتنامــي  الريــادي  حضورهــا  لتعــزز 
الســعودية والمنطقــة، كقيمــة إضافيــة حقيقيــة إلــى صناعــة 
القــوى العاملــة والمــوارد البشــرية فــي كال قطاعــي األعمــال 
ــول القــوى  واألفــراد، مــن خــالل ســعيها الســتقطاب أفضــل حل
مــن  تنــوع تخصصاتهــا ومهاراتهــا  علــى  العاملــة وخدماتهــا 
ــة، لرفــد جهــود وزارة المــوارد البشــرية  أفضــل المصــادر العالمي
والتنميــة االجتماعيــة الحثيثــة فــي ســعيها الــدؤوب لالرتقــاء 
بجــودة هــذا القطــاع كأحــد مســارات ترســيخ مفهــوم جــودة 
الحيــاة فــي جميــع مناحــي الحيــاة علــى امتــداد الوطــن، فــي 
ــة المملكــة  مســيرة التحــول الوطنــي الشــامل نحــو تحقيــق رؤي

.2030 الســعودية  العربيــة 

مكاتب التوظيف الخارجية
تســتقطب شــركة "مهــارة" نخبــة مــن القــوى العاملــة لرفــد 
قطاعــي األعمــال واألفــراد مــن مختلــف الثقافــات والتخصصــات 
ــر  ــق أكث ــن طري ــر دقيقــة ومدروســة، ع ــًا لمعايي ــرات، طبق والخب
مــن 60 مكتــب توظيــف خارجــي منتشــرة فــي أكثــر مــن 45 دولة 
فــي العالــم، تربطهــا مــع الشــركة عالقــات عمــل اســتراتيجية 

ــزة. متمي

استقدام وتقديم خدمات القوى العاملة
التأشيرات

األعــداد  تحديــد  فــي  احترافيــة،  منهجيــة  الشــركة  تطبــق 
والجنســيات والمهــن والجنــس، وفقــًا لمعاييــر مدروســة كبيانــات 
وحجــم  التســويقية  والتوقعــات  العــام  االقتصــاد  وتوقعــات 
ــات  ــات الحاليــة والمتوقعــة والبيانــات التاريخيــة ومتطلب المبيع
الســعودة والسياســات الحكوميــة. فضــاًل عــن محافظــة الشــركة 
علــى رصيــد دائــم مــن التأشــيرات يمكــن االســتفادة منهــا عنــد 

الحاجــة والطلــب.

االختيار والتوظيف
تســتقطب شــركة "مهــارة" حاجــة عمالئهــا فــي قطــاع األعمــال 
مــن القــوى البشــرية التــي ترشــحهم لهــا مكاتــب التوظيــف 
الخارجيــة المعتمــدة، بنــاًء علــى المؤهــالت والكفــاءات التــي 
تتناســب مــع احتياجــات عمالئهــا الذيــن يبــادرون بإجــراء المقابــالت 

الشــخصية معهــم.

بينمــا تقــوم باختيــار وتوظيــف القــوى العاملــة فــي قطــاع األفراد 
ــة، طبقــًا لنمــط  ــب التوظيــف الخارجي ــن ترشــحهم مكات مــن الذي

الخدمــات، كمــا يلــي:

الخدمات بدوام كامل 	
الخدمات بدوام جزئي 	

إجراءات الوصول وما بعده
يقــوم فريــق شــركة "مهــارة" المتخصــص، بنقــل القــوى العاملــة، 
ــع للشــركة،  ــت التاب ــى الســكن المؤق ــم اســتقطابها، إل ــي ت الت
بعــد اســتقبالهم فــي المطــار، حيــث يقــوم مديــر عالقــات العمــالء 
المعنــي بإبــالغ العميــل بوصولهــم، ويتــم إتمــام جميــع اإلجــراءات 
الرســمية األخــرى )الفحــص الطبــي وإصــدار اإلقامــة والتأميــن 
الطبــي وبطاقــة الصــراف(، فــي حيــن يتــم إخضاعهــم لــدورات 

توعويــة وإرشــادية وتثقيفيــة متخصصــة.

التدريب والتأهيل
تطبــق شــركة مهــارة برامــج تدريبيــة متخصصة متنوعــة للعامالت 
والــدوام  الكامــل  للــدوام  وفقــًا  يعملــن  اللواتــي  المنزليــات 
الجزئــي، علــى حــٍد ســواء، بهــدف تنميــة مهاراتهــم فــي مســائل 
النظافــة والســالمة المنزليــة العامــة، فــي حيــن يتــم صقــل خبرات 

الطهــاة ومواءمتهــا مــع المطبــخ المحلــي.

رعاية القوى العاملة
تقــدم "مهــارة" باقــة مــن الخدمــات المتنوعــة لجميــع شــرائح 
القــوى  "عنايــة  وحــدة  خــالل  مــن  لديهــا،  العاملــة  القــوى 
العاملــة" بالشــركة، كاســتقبال جميــع االستفســارات والمالحظات 
الهاتــف  مختلفــة:  تواصــل  وســائل  طريــق  عــن  والمقترحــات، 
الموحــد للشــركة الــذي يقــدم خدماتــه بعــدة لغــات عالميــة، 

الذكيــة. الهواتــف  وتطبيــق 

حلول وخدمات القوى العاملة:
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اإلدارة التنفيذية للخدمات اللوجستية والتشغيلية

دعم وتمكين ورعاية
PMO مكتب إدارة المشاريع

إسناد احترافي متكامل
تطبــق اإلدارة رؤيــة شــاملة لتقديــم خدماتهــا المتطــورة، مــن 
إدارة  كل  عــن  الصــادرة  الخدمــة  طلبــات  كافــة  تحليــل  خــالل 
فــي الشــركة، والعمــل علــى تلبيتهــا فــي الوقــت المناســب 
وفــق آعلــى معاييــر الجــودة، بمــا يضمــن االســتقرار الخدمــي 
والتشــغيلي بشــكل مــدروس بدقــة وعنايــة فائقــة.  األمــر الــذي 
والتســهيالت  الخدمــة  لمفهــوم  آخــر  احترافيــًا  بعــدًا  يضيــف 
فــي  تســهم  اإلدارة،  تقدمهــا  التــي  النوعيــة  اللوجســتية 
تخصيــص وضبــط جميــع العمليــات الخدميــة التشــغيلية وتحديــد 
ــن  ــك بشــكل يمّك ــدى مســتقبلي هــذه الخدمــات. وذل نســبها ل
اإلدارة مــن التطويــر المســتمر فــي تقديــم خدماتهــا التاليــة:

تســيير األعمــال الخدميــة والتشــغيلية الداخليــة والخارجيــة،  	
مــن صيانــة ونقــل وإســكان وإعاشــة وإمــداد وتمويــن... إلــخ، 
بشــكل مســتمر ومقنــن وفقــًا لضوابــط وآليــات معتمــدة 

ــرة وبعيــدة المــدى.  علــى الدراســات االســتراتيجية قصي
ــع  	 ــط نحــو التحــول الرقمــي لجمي االنتقــال الســريع والمنضب

المهــام حســب الضوابــط المحــددة، مــع اآلخــذ بعيــن االعتبــار 
األثــر المالــي ومراكــز التكلفــة لذلــك، بحســب مــا هــو معتمــد 

مــن النظــام المالــي واالســتثماري فــي الشــركة. 

االلتــزام بالمهــام الموكلــة، والعمل على وضع اســتراتيجيات  	
الواحــد،  الفريــق  لمنظومــة  الداخلــي  للعمــل  وسياســات 
لدعــم جميــع إدارات الشــركة، الــذي يعــد القطــاع اللوجســتي 

العمــود الفقــري فيهــا. 
الطلبــات  	 الســتقبال  ونظاميــة  تكامليــة  بيئــة  إنشــاء 

الخدميــة، وتنفيذهــا ضمــن مصفوفــة الضوابــط المحــددة، 
وخبيــر.  مؤهــل  تشــغيلي  فريــق  علــى  اعتمــادًا 

يتيــح  	 بمــا  وخارجيــًا،  داخليــًا  المقدمــة  الخدمــات  ضبــط 
االســتقرار النســبي لتســيير األعمــال، بمختلــف طبيعتهــا 

 . وتوجهاتهــا
قطاعــات  	 باقــي  تســتطيع  للشــركة،  تحتيــة  بنيــة  بنــاء 

ــة المقدمــة  ــى عناصــر القــوى الخدمي الشــركة االســتناد عل
مــن خاللهــا.

ضمــان العنصــر التشــغيلي والخدمــي بصــورة مميــزة لجميــع  	
المســتفيدين.

تطبيق أعلى معايير الجودة بشكل مستدام. 	
العقــود  	 ومتابعــة  والمعــدات،  المبانــي  وتشــغيل  صيانــة 

التشــغيلية، وتطبيــق الضوابــط واالشــتراطات، التــي تســاعد 
علــى  الســكنية،  الوحــدات  وقاطنــي  الشــركة،  موظفــي 
ممارســة أعمالهــم وحياتهــم اليوميــة فــي بيئــة مناســبة. 

ســعيًا لتوفيــر إطــار علمــي ممنهــج يدعــم المشــاريع والمبــادرات 
االســتراتيجية والتطويريــة فــي الشــركة، ويقــدم كافــة وســائل 
الدعــم لمــدراء المشــاريع وأصحــاب المصلحــة، بمــا يضمــن التنفيــذ 
الزمنيــة  للخطــة  وفقــًا  والمبــادرات،  المشــاريع  لهــذه  الناجــح 
ونطــاق العمــل والميزانيــة المرصــودة لهــا. كمــا تقــوم اإلدارة 
ومتابعتهــا  الشــركة  مشــاريع  لجميــع  والمواءمــة  بالتنســيق 
ودعمهــا فــي كافــة مراحلهــا مــن تخطيــط وتنفيــذ وتســليم بمــا 

ــوة منهــا. يحقــق األهــداف المرج

إلى جانب ذلك تقوم اإلدارة بالمهام االستراتيجية التالية:

إدارة األولويات بين المشاريع 	
إعداد وتطبيق منهجية إدارة المشاريع بالشركة 	
اإلشراف على إنجاز المشاريع 	

	 matrix organization اعتماد مهارة
نشر ثقافة إدارة المشاريع 	
دعم وتدريب مدراء المشاريع 	
إعداد التقارير لإلدارة العليا عن حالة المشاريع 	
القيــام بجمــع وأرشــفة ومشــاركة الــدروس المســتفادة مــن  	

المشــاريع المنفــذة

فيمــا تعتمــد الشــركة علــى نظــام تقنــي احترافــي متطــور، تعمل 
تنفيذهــا  الشــركة، ومتابعــة  إدارة مشــاريع  علــى  مــن خاللــه 
ــا وألصحــاب المصلحــة  ــإلدارة العلي ــر وتقديمهــا ل وإعــداد التقاري

المعنييــن فــي الشــركة.
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إدارة الشؤون القانونية

تســتمر إدارة الشــؤون القانونيــة بتطويــر ممارســاتها المهنيــة لدعــم جميــع فــرق العمــل فــي الشــركة، بالمتابعــة واإلعــداد والتوجيــه 
والتخطيــط والتنظيــم لكافــة األمــور المتعلقــة بالشــؤون القانونيــة، مــن خــالل القيــام بالمهــام التاليــة:

المحاكــم ضــد  	 درجــات  بجميــع  القضائيــة  الدعــاوي  إقامــة 
ومتابعتهــا. األخــرى  األطــراف 

تحصيل حقوق الشركة لدى األطراف األخرى. 	
 مراجعة القوانين واللوائح والتعاميم ذات الصلة بالشركة. 	

إعداد ومراجعة جميع الوثائق القانونية. 	
إعداد ومراجعة العقود واالتفاقيات والمذكرات القانونية. 	
القيام بالبحوث القانونية. 	
إبــداء المشــورة إلــى مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وجميــع  	

إدارات الشــركة فــي المســائل القانونيــة.
تمثيــل الشــركة أمــام جميــع الجهــات القضائيــة والتنظيميــة  	

والرقابيــة.

إدارة المراجعة الداخلية

يتوفــر لــدى اإلدارة التنفيذيــة للمراجعــة الداخليــة السياســات 
واإلجــراءات إلدارة المراجعــة الداخليــة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر 
الدوليــة للمراجعــة الداخليــة. وتــم تنفيــذ عمليــة تحديــد وتقييــم 
المخاطــر فــي ســياق أهــداف العمــل فــي الشــركة، مــن خــالل 
مراجعــة كافــة الضوابــط الحاليــة لــدى الشــركة. كمــا تــم إعــداد 
خطــة المراجعــة الداخليــة لمــدة ثــالث ســنوات مقبلــة، بنــاًء علــى 

نتيجــة تقييــم المخاطــر فــي الشــركة. وتــم البــدء فــي تنفيــذ 
عمليــات المراجعــة الداخليــة علــى إدارات الشــركة، بهــدف تقديــم 
تقييــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة، وقيــاس مــدى فاعليتــه، 
بمــا يحســن مــن عملياتهــا ويضيــف قيمــة حقيقيــة لمســار عمــل 

الشــركة.

تطّور مّطرد لسياسات المراجعة الداخلية
تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة للمراجعــة الداخليــة، تطــور شــركة »مهــارة« سياســاتها وإجراءاتهــا بشــكل مســتمر، مــن خــالل تحديــد 
وتقييــم المخاطــر فــي ســياق أهــداف خطــط العمــل االســتراتيجية فــي الشــركة، وذلــك بمراجعــة جميــع الضوابــط المتبعــة حاليــًا فــي 
الشــركة. فــي الوقــت الــذي اســتمر فيــه تنفيــذ عمليــات المراجعــة الداخليــة علــى جميــع إدارات الشــركة، بهــدف تقديــم تقييــم مســتمر 
لنظــام الرقابــة الداخليــة، وقيــاس مــدى فاعليتــه، بمــا يضيفــه مــن قيمــة حقيقيــة ألداء الشــركة العــام، باإلضافــة إلــى تحســين جميــع 

أعمالهــا المتنوعــة.
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إدارة العالقات العامة واإلعالم

قامــت الشــركة خــالل عــام 2020م ممثلــة بــإدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بتوقيــع عــدد مــن اتفاقيــات العمــل ومذكــرات التفاهــم. 
وشــاركت فــي الحــدث األبــرز لقطــاع المــوارد البشــرية فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كراعــي شــريك لملتقــى ومعــرض "االســتقدام 
والمــوارد البشــرية والخدمــات العماليــة المســاندة". باإلضافــة إلــى تنفيذهــا، مــع اتباعهــا لإلجــراءات االحترازيــة المفروضــة مــن قبــل 
ــز  ــاء كوفيــد 19، لعــدد مــن الفعاليــات الداخليــة لمنســوبيها، بمــا يســهم فــي تعزي الحكومــة بتحقيــق التباعــد للحــد مــن انتشــار وب

التفاعــل والتواصــل اإليجابــي بيــن مختلــف اإلدارات واألقســام. 

فعالية "أبي وأمي في العمل"
للعــام الثانــي علــى التوالــي، أقامــت الشــركة فعاليــة "أبــي وأمــي فــي العمــل"، والتــي تتيــح زيــارة األطفــال مــن أبنــاء وبنــات منســوبي 
مهــارة لمقــر عمــل أوليائهــم والتعــرف علــى مهــارة بشــكل أكبــر. حيــث تــم خــالل ذلــك إقامــة فعاليــات ترفيهيــة متنوعــة وتوزيــع 

هدايــا والتقــاط صــورًا تذكاريــة.

ملتقى ومعرض "االستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية المساندة"
برعايــة كريمــة مــن لــدن ســمو أميــر الريــاض، شــاركت مهــارة فــي ملتقــى ومعــرض "االســتقدام والمــوارد البشــرية والخدمــات العماليــة 
المســاندة" للعــام الثالــث علــى التوالــي، كراعــي شــريك للملتقــى فــي ينايــر2020م، اهتمامــًا منهــا فــي تعزيــز عالقاتهــا مــع جميــع 
العمــالء. حيــث حققــت الشــركة، مــن خــالل هــذه المشــاركة، أهدافهــا فــي إبــراز ريادتهــا فــي قطــاع المــوارد البشــرية، باإلضافــة إلــى 
تواصلهــا المباشــر مــع العمــالء والشــركاء المحلييــن والدولييــن، والوصــول إليهــم لعــرض وتقديــم الخدمــات المتنوعــة التــي تقدمهــا 

الشــركة. كمــا اســتقبل جنــاح مهــارة ممثلــي ســفارات كبــرى الــدول المصــدرة للقــوى العاملــة. 

فعاليات وأحداث
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شهر أكتوبر الوردي "سرطان الثدي"
اهتمامــًا بســالمة منســوبيها وتفعيــاًل لأليام العالميــة التوعوية، 
أقامــت الشــركة فــي أكتوبــر مــن عــام 2020م معرضــًا ُمصّغــرًا 
للقســم النســائي فــي مبنــى اإلدارة العامــة بمدينــة الريــاض، 
بالتعــاون مــع جمعيــة مكافحــة الســرطان وجمعيــة زهــرة، بهــدف 
التوعيــة بأهميــة الفحــص المبكــر، وتقديــم النصائــح واإلرشــادات 

للحمايــة مــن ســرطان الثــدي.

اليوم الوطني السعودي الـ 90
باليــوم  مهــارة  احتفــت  االحترازيــة،  لإلجــراءات  اتباعهــا  مــع 
الوطنــي الســعودي الـــ 90 ، حيــث أقامــت الشــركة عــددًا مــن 
البرامــج والفعاليــات لمنســوبيها، فــي جميــع الفــروع والمقــرات 

بكافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية.

خدمة عالقات المساهمين 
ــر "خدمــة عالقــات المســاهمين"، وّقعــت  ــة منهــا فــي تطوي رغب
الشــركة فــي ديســمبر مــن عــام 2020م اتفاقيــة عمــل مــع شــركة 
أرقــام االســتثمارية، بهــدف تصميــم صفحــة متخصصــة لعالقــات 
المســاهمين فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة، باإلضافــة إلــى 
ــي  ــة. ويأت ــف الذكي ــى الهوات ــاص عل ــق خ ــة وإنشــاء تطبي برمج
ذلــك فــي إطــار ســعي الشــركة لتحقيــق مســتوى متميــز مــن 
اإلفصــاح والشــفافية، مــع االلتــزام بأعلــى مســتويات الحوكمــة.

مذكرة تفاهم مع شركة أطياف
ضمــن خططهــا التوســعية واســتراتيجيتها فــي التحــول إلــى 
القطــاع، وقعــت  فــي  رائــدة  بشــرية متكاملــة  مــوارد  شــركة 
الشــركة فــي ديســمبر مــن عــام 2020م مذكــرة تفاهــم )غيــر 
ملزمــة( لالســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة "أطيــاف 

المســاندة". للخدمــات 

ISO 9001:2015 شهادة األيزو
علــى  بحصولهــا  المتميــزة،  مســيرتها  فــي  الشــركة  تســتمر 

التوالــي. علــى  الثالثــة  للســنة  الجــودة،  شــهادة 

جائزة أفضل شركة موارد بشرية
عــززت الشــركة حضورهــا الريــادي في الســوق المحليــة، بحصولها 
علــى جائــزة أفضــل شــركة مــوارد بشــرية فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية لعــام 2020 .

لقاء وظيفي
نظمــت الشــركة، بالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
المســجلين فــي  عــن عمــل  للباحثيــن  لقــاًء وظيفيــًا  "هــدف"، 
البوابــة الوطنيــة للعمــل "طاقــات". وطرحــت الشــركة خــالل اللقــاء 

مجموعــة مــن الفــرص الوظيفيــة.

حمالت توعوية وتثقيفية عن فايرس كوفيد 19
نّظمــت الشــركة، بالتعــاون مع شــركاءها من كبرى المستشــفيات 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، حمــالت توعوية دورية لمنســوبيها 
منــذ بدايــة انتشــار كوفيــد 19 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

وذلــك حفاظــًا علــى ســالمة منســوبيها وســالمة عائالتهم.

تكريم المتدربين الحاصلين على أعلى عدد 
ساعات تدريبية )عن بعد(

كّرمــت الشــركة عــددًا مــن منســوبيها، مثمنــًة رغبتهــم فــي 
التطويــر، بعــد حصولهــم علــى عــدد ســاعات تدريــب مرتفعــة، 

وذلــك خــالل فتــرة العمــل عــن بعــد لعــام 2020.
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المسؤولية االجتماعية

مسؤولية اجتماعية فاعلة
قامــت الشــركة بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات مــن خــالل برنامجهــا "مهــارة المجتمعيــة"، الــذي يهــدف 
لتقديــم الدعــم المــادي والخدمــات المتنوعــة للجمعيــات الخيريــة والوطنيــة، التــي تخــدم مختلــف فئــات 

المجتمــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

اتفاقية التعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام "إنسان"

إســهامًا فــي رعايــة فئــة غاليــة علــى قلــوب الجميــع، قامــت 
ــن  ــرة م ــدت فــي الفت ــام إمت ــدة ع ــة لم ــع اتفاقي الشــركة بتوقي
ينايــر حتــى ديســمبر 2020م مــع الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام 
"إنســان"، وذلــك كدعــم ألعمــال الجمعيــة التــي يتركــز عملهــا 
علــى العنايــة باأليتــام وأمهاتهــم، لتمكينهــم مــن العيــش حيــاة 
ــز  ــة وأســلوب متمي ــة بجــودة عالي كريمــة، مــن خــالل برامــج نوعي

اتفاقية التعاون مع "جمعية األطفال ذوي اإلعاقة"

تمثلــت هــذه االتفاقيــة، بقيــام الشــركة بتخصيــص جــزء مــن 
ــة بنظــام الســاعة لديهــا  ــة المنزلي مبيعــات عقــود خدمــة العامل
ذوي  األطفــال  "جمعيــة  لصالــح  كامــاًل،  2020م  عــام  خــالل 
ــة األطفــال  اإلعاقــة". حيــث تقــدم الجمعيــة خدماتهــا فــي رعاي
ذوي اإلعاقــة بكافــة أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 
بتذليــل الصعوبــات التــي تواجههــم إلكمــال تأهيلهــم، مــن خــالل 

ــر المســتلزمات  برامــج تعليميــة وتطويريــة ورعايــة صحيــة وتوفي
الطبيــة لمختلــف األعمــار، وفــق معاييــر عالمية رفيعة المســتوى، 
ــك بالنفــع علــى األطفــال وأســرهم، بمــا يســاعد فــي  ليعــود ذل
توفيــر بيئــة مواتيــة إلندماجهــم فــي جميــع نواحــي الحيــاة، 

ــع األصعــدة. ــى جمي ــاح لهــم عل ــق النج لتحقي

يكســبها ثقــة الجميــع، وذلــك مــن خــالل غــرس مبــادئ الديــن 
الحنيــف لــدى األيتــام وتوفيــر الرعايــة الماديــة والمعنويــة لهــم، 
ــم المســاعدات التــي تعينهــم فــي مواجهــة المشــكالت  وتقدي
التــي تعترضهــم، تحقيقــًا للريــادة فــي تمكيــن المســتفيدين 

ــر منظومــة مســتدامة. ــة عب ــة عالي بمهني
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اإلدارة التنفيذية لتقنية المعلومات

إثراء وتمكين لنمو مستدام
الهائــل فــي تطبيقــات تقنيــة  التقنــي  التطــور  تماشــيًا مــع 
شــركة  فــي  المعلومــات  تقنيــة  فريــق  يســتمر  المعلومــات، 
مهــارة، بتقديــم الحلــول التــي تنســجم مــع طبيعــة أعمالهــا 
وأهدافهــا االســتراتيجية، التــي تعــزز الرؤيــة والتوجــه الصحيــح 
والريــادة وفــي كل مــا يتعلــق بتقنيــة المعلومــات ، مــن خــالل 
ــول  وضــع االســتراتيجيات والسياســات ودعمهــا بباقــة مــن الحل
التقنيــة واالستشــارية والخدمــات الرقميــة المســاندة لجميــع 
لتطبيــق  رائــدة  خدمــات  وتوفيــر  الشــركة،  وإدارات  قطاعــات 
الحلــول  مجــال  فــي  العالميــة  والتجــارب  الممارســات  أفضــل 
وتحليــل  تحديــد  فــي  الشــركة  إدارات  ومســاعدة  التقنّيــة، 
المشــاكل التــي تواجههــا إليجــاد الحــل األنســب الــذي ُيســهم 
فــي تطويــر أعمالهــا وخدماتهــا بمــا يــؤدي إلــى تحقيــق رضــى 
جميــع العمــالء مــن حيــث ارتفــاع جــودة الخدمــة المقدمــة وتوفير 

الوقــت والجهــد والمــال.

حيــث قامــت شــركة "مهــارة" خــالل عــام 2020م، بإنجــاز المرحلــة 
الثانيــة مــن مشــروع تطويــر نظــام Avaya وربطــه مــع نظــام 
ــط  ــى مشــروع رب ــة إل ــة للعمــالء )ماهــر(، باإلضاف ــة الذاتي الخدم
مرشــحين  علــى  للحصــول   Bloovo نظــام  مــع  )ماهــر(  نظــام 

لتعيينهــم فــي وظائــف شــاغرة فــي شــركة "مهــارة". كمــا تــم 
إنجــاز مشــروع ربــط نظــام )ماهــر( مــع نظــام موجــودات إلدارة 
أمــن  تطويــر  مشــروع  تطبيــق  اســتمر  فيمــا  الشــركة،  أصــول 
ــات رســائل الشــركة،  ــة لبيان ــادة مســتوى الحماي المعلومــات وزي
باإلضافــة إلــى تهيئــة بيئــة العمــل عنــد بعــد لجميــع الموظفيــن، 
وإنجــاز مشــروع التقاريــر الذكيــة )الماليــة، الموارد البشــرية، قطاع 
البوابــة  إلــى مشــروع  باإلضافــة  التنفيذيــة(،  اإلدارة  األعمــال، 
المبيعــات  ومشــروع  الطبــي،  القطــاع  لمرشــحي  اإللكترونيــة 
الهاتفيــة لمركــز رعايــة العمــالء، كمــا تــم إنجــاز مشــروع اإلصــدار 
ــع  الثانــي مــن تطبيــق الموظفيــن MyMaharah، واإلصــدار الراب
مــن تطبيــق عمــالء قطــاع األفــراد، ومشــروع اإلصــدار الثانــي مــن 
البوابــة اإللكترونيــة للمكاتــب الخارجيــة، وإنجــاز المرحلــة الثالثــة 

ــة أعمــال الشــركة. مــن مشــروع أتمت

ــز بنيتهــا التقنيــة، خــالل العــام  وتســعى شــركة "مهــارة" لتعزي
القــادم 2021م، بهــدف تقديــم خدمــات إلكترونيــة أكثــر تكامــاًل 

ــًا، التــي تحقــق أعلــى مســتوى مــن رضــى عمالئهــا. وأمان

اإلدارة التنفيذية لتجربة العمالء

ثقة ووالء مستدام
ــرات أكثــر ذكاء وإبداعــًا  ــر خب تحــرص شــركة "مهــارة" علــى تطوي
فــي  المتطــورة،  واإلجــراءات  المهــارات  مــن  بباقــة  ودعمهــم 
ســبيل تحقيــق أعلــى درجــات الرضــى لــدى جميــع شــرائح العمــالء 

ــع األوقــات. ــة، بجمي المتنوع

ــة خدمــة العمــالء مــن  ــر نظــام Avaya لتســهيل عملي ــم تطوي ت
خــالل عــدة ميــزات جديــدة ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: تفعيــل 
التقاريــر علــى الويــب ، تفعيــل خاصيــة إعــادة التواصــل بالعمــالء 
وغيرهــا مــن الميــزات التــي تســاعد إلــى زيادة الجــودة في العمل 
، كمــا تــم ربــط عــدد مــن الميــزات فــي النظــام الداخلــي للشــركة 
)ماهــر( . كمــا تــم تفعيــل خدمــة المبيعــات الهاتفيــة لخدمــات 
قطــاع األفــراد. كمــا يتــم العمــل علــى تقييــم رضــا العمــالء مــن 
خــالل االســتبيانات الدوريــة اإللكترونيــة واالســتفادة منهــا فــي 

عمليــة تطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة لهــم. 

كمــا تــم ربــط حســابات شــركة "مهــارة" علــى منصــات التواصــل 
ــع رســائل العمــالء  االجتماعــي بســيرفر AVAYA، الســتقبال جمي
)Mentions( مــن توتيــر وإنســتغرام والفيســبوك علــى صفحــة 
واحــدة، بحيــث يمكــن إجــراء الــردود مــن نفــس الصفحــة علــى 
جميــع الرســائل مــن غيــر الحاجــة لفتــح التطبيــق. كمــا تــم إنشــاء 
صفحــة تحكــم رئيســة "Dash Board" لتشــمل جميــع الحســابات 
وعــدد الرســائل التــي وصلــت والرســائل المعلقــة التــي لــم يــرد 
عليهــا، ودعمهــا بميــزات عديــدة منهــا إمكانيــة اســتخراج التقارير 
إمــا بحســب اســم الموظفــة أو بحســب عــدد الرســائل أو بحســب 
تفعيــل  إلــى  باإلضافــة  التقاريــر.  مــن  وغيرهــا  العميــل  اســم 
خاصيــة "Live Chat" علــى حســابين. كمــا تهتم اإلدارة بشــكاوى 
ومالحظــات العمــالء والعمــل علــى حلهــا بشــكل ســريع مــن خــالل 

مؤشــرات قيــاس أداء محــددة وتتــم متابعتهــا بشــكل دوري
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اإلدارة التنفيذية للشؤون المالية

التحكم ألداء فاعل وتوفير موارد النمو المستقبلية
تظهــر شــركة "مهــارة" إجــادة فــي التعامــل مــع جميــع ظــروف 
العمــل المســتمرة أو الطارئــة، علــى حــّد ســواء، بشــكل تحافــظ 
فيهــا علــى وضعهــا المالــي مســتقرا وقويــا وتمكيــن الشــركة 
مــن االســتمرار بموقعهــا الريــادي، مــن خــالل إدارة مواردهــا 
الماليــة وقدرتهــا علــى توزيعهــا لتمويــل مشــاريع وأعمــال 
ــة والمســتقبلية ووضــع سياســات داعمــة لهــا،  الشــركة الحالي
أكثــر  تطويريــة  اســتثمارية  قــرارات  اتخــاذ  مــن  يمّكنهــا  بمــا 
الشــركة  عمــل  خطــط  مــع  ينســجم  بمــا  وســالمة،  واقعيــة 

االســتراتيجية.

حيــث اســتمر أداء فريــق إدارتهــا الماليــة االحترافــي بالتمّيــز 
فــي تنفيــذ كافــة أعمــال التخطيــط المالــي وإعــداد التقاريــر 
أصــول  وحمايــة  الماليــة  الرقابــة  أدوات  وتنظيــم  الدوريــة، 
وتنظيــم  المحاســبية  الدفاتــر  مســك  عــن  فضــاًل  الشــركة، 
المحاســبية  للمعاييــر  وفقــًا  بالمدفوعــات  الخاصــة  اإلجــراءات 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعتمــدة  الدولــي  المالــي  للتقريــر 
الســعودية، والمتابعــة والتنســيق مــع جهــات عديــدة كالهيئــة 
ومدقــق  والمســاهمين  والبنــوك  والدخــل  للــزكاة  العامــة 
ادارات  بمســاندة  الفريــق  قــام  كمــا  الخارجــي.  الحســابات 

الشــركة األخــرى ومتابعــة االنشــطة التحصيليــة وادارة النقــد 
بفاعليــة وذلــك لتحقيــق اهــداء الشــركة مــن خــالل خلــق القيمــة 
وذلــك  المســتثمرين  وخصوصــا  المصالــح  ألصحــاب  المضافــة 
ــأن رضــا العميــل هــو  اتباعــا لمنهجيــة الشــركة والتــي تعنــي ب

مــن أهــم قيمنــا.

فضاًل عن متابعة تنفيذ خطط األعمال االستراتيجية والتشغيلية، 
بهــدف التأكــد مــن موائمــة األداء المالــي الفعلــي مــع خطــة 
العمــل لــكل قطــاع مــن قطاعــات العمــل فــي الشــركة. األمــر الذي 
يمّكنهــا برصــد االنحرافــات )إن وجــدت( عــن المخطــط المرصــود في 
مرحلــة مبكــرة، واقتــراح اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة لمعالجــة 

تلــك االنحرافــات ومتابعــة تنفيــذ هــذه اإلجــراءات.

ــراءات  ــل السياســات واإلج ــر دلي ــث وتطوي ــى تحدي ــة إل باإلضاف
التــي يتــم مــن خاللهــا التأكيــد علــى توفيــر أدوات الرقابــة 
الماليــة والتشــغيلية، والفصــل بيــن المهــام الوظيفيــة، واتخــاذ 
المعتمــدة،  الصالحيــات  لمصفوفــة  وفقــًا  القــرارات  واعتمــاد 

وتحقيــق التــوازن بيــن مرونــة العمليــات والرقابــة عليهــا.

اإلدارة التنفيذية للخدمات اإلدارية

حضور دائم لدعم وتمكين مستدام
تماشــيًا مــع اســتراتيجية الشــركة فــي تمكيــن ودعــم وتطويــر جميــع قطاعــات العمــل بشــكل مســتمر، تقــدم إدارة الخدمــات اإلداريــة 
العديــد مــن الحلــول والخدمــات التــي تســاعد فــي تعزيــز وتطويــر البنيــة التحتيــة للشــركة بشــكل عــام، مــن خــالل مشــاركتها فــي إدارة 
وتنفيــذ المشــاريع الرأســمالية والمشــاريع العقاريــة، فضــاًل عــن جميــع خدمــات الدعــم والمســاندة، فــي مجــال المشــتريات والعقــود، 
ــى اإلســهام  ــة إل ــة. باإلضاف ــة لمنســوبي الشــركة بكافــة مســتوياتهم وأدوارهــم الوظيفي ــم والخدم ــم كافــة وســائل الدع وتقدي

المباشــر فــي التخطيــط االســتراتيجي للمشــاريع المســتقبلية بحســب المتطلبــات واألهــداف التــي تضعهــا إدارة الشــركة العليــا.

وخــالل جائحــة كوفيــد-19 عملــت إدارة الخدمــات اإلداريــة علــى توفيــر كافــة اإلمكانــات الالزمــة والدعــم اللوجســتي لجميــع قطاعــات 
الشــركة بهــدف ضمــان ســير أعمالهــا، إضافــة إلــى تخفيــض المصاريــف  الخاصــة بالعقــارات واإليجــارات مــن خــالل إعــادة التفــاوض علــى 
العقــود الحاليــة. كمــا شــاركت اإلدارة فــي التأكــد مــن تطبيــق االشــتراطات الجديــدة لمراكــز اإليــواء الجماعــي الخــاص بالشــركة وبــدء 

الحصــول علــى رخــص بلــدي وتوثيــق جميــع عقــود اإليجــار فــي منصــة إيجــار.
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اإلدارة التنفيذية للموارد البشرية

ركيزة النمو المستدام

إيمانــًا منهــا بــأن العنصــر البشــري هــو ركيــزة نموهــا المســتدام، تســتمر شــركة "مهــارة" باســتقطاب نخبــة الكفــاءات والخبــرات مــن 
أصحــاب المؤهــالت العلميــة الجامعيــة والعليــا، ممــن يضيفــون قيمــة حقيقيــة علــى جميــع قنــوات العمــل فيهــا، مــن خــالل بيئــة عمــل 
تنافســية تشــجعهم علــى تبــادل المعــارف وتعزيــز قدراتهــم وصقــل مواهبهــم بالشــكل الــذي يمكنهــم مــن أداء أدوارهــم بفاعليــة 
وإنتاجيــة أكبــر. وقــد طبقــت سياســة العمــل عــن بعــد لضمــان اســتمرارية عطــاء مواردهــا البشــرية بالكفــاءة المطلوبة فــي جميع بيئات 

عملهــا، أثنــاء فــرض الحكومــة لسلســلة اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار جائحــة كوفيــد 19 خــالل عــام 2020م.

المؤهالت العلمية

2019

%4

%49

%11

%36

2020

%5

%51

%14

%30

أخرى دبلوم    بكالوريوس   دراسات عليا  

فيمــا تتيــح للجميــع االســتفادة مــن برامــج متطــورة للتدريــب 
والتأهيــل بشــكل مســتمر، كل بحســب تخصصــه، بمــا يضمــن 
تحقيــق أهــداف واســتراتيجية الشــركة حيــث تــم تدريــب 295 
موظفــًا ضمــن 268 دورة تدريبيــة خــالل عــام 2020م، مــع ضمــان 

اســتقرارهم الوظيفــي علــى اختــالف أدوارهــم الوظيفيــة.

كمــا تســتمر شــركة "مهــارة" فــي تطبيــق اســتراتيجية متوازنــة 
بيئــات  المــرأة وإشــراكها بشــكل فعــال فــي جميــع  لتمكيــن 
العمــل فــي الشــركة، بمــا يتماشــى مــع مســيرة التحــول فــي 
جميــع قطاعــات العمــل نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة 

2030م. الســعودية 

تمكين عمل المرأة

%18,6
%19,5

2020 2019

معدل الدوران الوظيفي

%20,63

%17

20192020

فــي حيــن اســتمرت الشــركة بتنفيــذ سياســة اإلحــالل الوظيفــي 
بالكــوادر الوطنيــة المؤهلــة لتحقــق نســبة وقدرهــا 87% خــالل 
عــام 2020م. كمــا تــم التعاقــد مــع شــركة استشــارية للعمــل 
علــى مشــروع التحــول فــي الرأســمال البشــري ومراجعــة وتطويــر 
مبــادرات واســتراتيجية المــوارد البشــرية فــي الشــركة، لتنســجم 
لمــدى  اســتبيان  وإجــراء  للشــركة،  العامــة  االســتراتيجية  مــع 
ــى  ــه، إل ــى أحــد مخرجات ــاًء عل ــذي أدى بن ــن، وال ــاط الموظفي ارتب
ــي، مــن خــالل التعاقــد مــع شــركة  ــن الطب رفــع مســتوى التأمي

تأميــن عالميــة.

وتســعى الشــركة إلــى إطــالق عــدة مبــادرات فــي العــام القــادم 
التنظيمــي  الهيــكل  وتعديــل  مراجعــة  أهمهــا  مــن  2021م، 
وقامــوس  نمــوذج  وتطويــر  الرواتــب  ســلم  وتطويــر  للشــركة 
الكفــاءات، وتطويــر برنامــج إدارة أداء الشــركة والموظفيــن، فضاًل 
عــن مبــادرة التميــز والكفــاءة فــي إجــراءات المــوارد البشــرية 
اســتراتيجيتها ومصفوفــة صالحيتهــا وسياســاتها  مــن حيــث 

وإجراءاتهــا، ومبــادرة التطويــر الوظيفــي للكفــاءات.
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الشركات التابعة لشركة مهارة للموارد البشرية

حضور إقليمي بنمو مستدام

تحقيقــًا لرؤيــة الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية، وتماشــيًا مــع 
خطتهــا الهادفــة لريــادة صناعــة المــوارد البشــرية واســتدامتها، 
باالســتحواذ  الشــركة  قامــت  جغرافيــًا،  عملياتهــا  وتوســيع 
واالســتثمار فــي أســواق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. مــن 
خــالل اســتحواذها علــى شــركة »مســاند لخدمــات التنظيــف« 

المحــدودة". "بلوفــو  وشــركة 

شركة مساند لخدمات التنظيف ذ.م.م
ــون  هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت بموجــب قان
ــث  ــام 2015م. حي ــم 2 لع ــارات رق ــة اإلم ــة لدول الشــركات التجاري
تســتحوذ شــركة مســاند لخدمــات التنظيــف علــى حصــة فــي 
مجموعــة "تــي بــي إتــش لخدمــات العمالــة المســاعدة ذ.م.م".

مجموعة تي بي إتش

تطبــق مجموعــة تــي بــي إتــش أفضــل الممارســات المهنيــة 
العالميــة المعمــول بهــا وفــق أعلــى معاييــر الجــودة واألمــن 
والســالمة، منــذ انطالقــة أعمالهــا عــام 2005م فــي كل مــن 
إمــارة دبــي باســم )تدبيــر( وإمــارة أبــو ظبــي باســم )تــي بــي 
إتــش لخدمــات النظافــة( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة، فــي جميــع 
أعمالهــا ونشــاطاتها فــي بيئــات عملهــا الداخليــة والخارجيــة 
علــى حــد ســواء. حيــث تقــدم المجموعــة طيفــًا واســعًا مــن 
الخدمــات االحترافيــة المتخصصــة لجميــع شــرائح عمالئهــا مــن 
جهــات حكوميــة وشــركات القطــاع الخــاص األعمــال الكهربائيــة 
األنابيــب،  وتنظيــف  المكيفــات  وصيانــة  وإصــالح  والســباكة 

أكثر من 15,000 عميل

مستفيد يوميًا من خدمات المجموعة

8 دورات تدريبية
متخصصة تقدمها المجموعة

600 موظف
يعملون في المجموعة

أكثر من 2,500 معقم

قدمتها المجموعة

اآلونــة  وفــي  الشــاملة.  التنظيــف  خدمــات  إلــى  باإلضافــة 
األخيــرة أطلقــت خدمــات التعقيــم لعمالئهــا فــي كال القطاعيــن 
الحكومــي والخــاص، ضمــن إجــراءات الحــد مــن انتشــار جائحــة 
كوفيــد 19، كمــا ألحقــت بهــا مؤخــرًا خدمــات التدريــب والتأهيــل 
علــى اإلســعافات األوليــة الطبيــة مــن خــالل باقــة واســعة مــن 
حكوميــة  هيئــات  قبــل  مــن  المعتمــدة  والشــهادات  الــدورات 
ــة  ــى النظاف ــب عل ــات التدري ــى خدم ــة إل ــة، إضاف ــة وعالمي محلي
الصحيــة ورعايــة األطفــال واألعمــال المنزليــة المتعــددة. وذلــك 

مــن خــالل قنــوات عملهــا االحترافيــة التاليــة:

تي بي إتش لخدمات النظافة
تعــد الــذراع التشــغيلي المتخصــص بتوفيــر موظفــي الخدمــة 
فــي  االحترافيــة  بصمتهــا  لتقديــم  بالســاعة،  التأجيــر  بنظــام 
ــال  ــة األطف ــس ورعاي ــف وغســيل المالب ــات التنظي ــن خدم كل م
والمســاعدة فــي أعمــال الطهــي والحفــالت الخاصــة والفعاليــات 

االحتفاليــة التجاريــة المتنوعــة.

مركز تدبير
يعــد مركــز " تدبيــر" أحــد االمتيــازات التجاريــة الخاصــة التي منحتها 
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن فــي اإلمــارات العربية المتحدة، 
المالكيــن  حقــوق  وحمايــة  المنزليــة  العمالــة  قطــاع  لتنظيــم 
الرســمية  القنــاة  المركــز  ليصبــح  المنزليــة،  الخدمــات  وعمــال 
الوحيــدة التــي يتــم مــن خاللهــا تشــغيل العمالــة المنزليــة، فــي 
ــات المحترفــات،  كل مــن تخصصــات الطهــاة والســائقين والمربي
التــي يســتقطبها مــن إندونيســيا والفلبيــن وســيريالنكا وكينيــا 
وإثيوبيــا وأوغنــدا وغانــا، فيمــا يدعــم عمالئــه بخيــارات عديــدة 
علــى  تشــغيلها  أو  مباشــرة،  الخادمــة  كفالــة  مــن  تمكنهــم 

أســاس شــهري بعقــد لمــدة ســنتين.

)Yall Fix It( شركة يال فيكس إت
تطــور الشــركة طيفــًا واســعًا مــن خدمــات اإلصــالح والصيانــة 
والعمــل  الحيــاة  وبيئــات  تتناســب  التــي  االحترافيــة  التقنيــة 
ــة الفخمــة  ــى التحتي ــة والعقــارات الزاخــرة بالمرافــق والبن الراقي
وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، لتغطــي جميــع خدمــات الصيانــة 
التكييــف  وأنظمــة  الكهربائيــة  األعمــال  مــن  الجــودة  فائقــة 
وأنابيبهــا  الهــواء  مكيفــات  وتنظيــف  الشــامل  والتنظيــف 
الحشــرات  مكافحــة  خدمــات  عــن  فضــاًل  وغيرهــا.  والقمامــة، 
المعتمــدة مــن بلديــة دبــي. وذلــك بــإدارة وتشــغيل طواقــم فنيــة 
مؤهلــة ومدربــة تعمــل الشــركة علــى صقل مواهبهــم وخبراتهم 
بشــكل دائــم مدعوميــن بأحــدث التقنيــات واألدوات والتجهيــزات 
التــي تســاعدهم علــى تنفيــذ جميــع مهامهــم علــى أكمــل وجــه.

األمــر الــذي عــزز حضورهــا ومكانتهــا فــي المنطقــة، حيــث وقعــت 
مؤخــرًا عقــودًا مــع دريفــن العقاريــة وشــركة إعمــار اللتــان تعــدان 
ــاري وإدارة  ــر العق ــات الشــركات الناشــطة فــي التطوي مــن كبري
ــز  ــف مراك ــزًا متطــورًا لتنظي ــا أسســت الشــركة مرك األصــول. كم
البيانــات المتخصصــة، بــإدارة وســواعد فــرق هندســية ماهــرة 

معتمــدة مــن بلديــة دبــي.

شركة تي بي إتش للتدريب – بيرفكت هلب ليمتد
تقــدم الشــركة خدمــات تدريــب فائقــة الجــودة فــي مجــاالت 
دبــي،  إمــارة  فــي  والســالمة  والصحــة  األوليــة  اإلســعافات 
فــي  االجتماعيــة  الشــؤون  البلديــة ووزارة  لتواكــب متطلبــات 
اإلمــارات الواجــب توافرهــا لــدى العامليــن فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة فضــاًل عــن إتقانهــم إلجــراءات الوقايــة الشــخصية، األمــر 
الــذي أهلهــا للحصــول علــى االعتمــادات المهنيــة الرســمية مــن 
مؤسســات محليــة ودوليــة مرموقــة كمؤسســة دبــي لخدمــات 
اإلســعاف وهيئــة صحــة دبــي وهيئــة المعرفــة والتنميــة العليــا 
وهيئــة الصحــة بأبــو ظبــي وجمعيــة القلــب األمريكيــة والمعهــد 
األمريكــي للصحــة والســالمة وهيئــة هايفيلــد العتمــاد االلتــزام 

فــي المؤسســات / هايفيلــد إنترناشــونال.

وذلــك عــن باقــة الــدورات التخصصيــة التــي تقدمهــا الشــركة 
االلتــزام  العتمــاد  هايفيلــد  لهيئــة  الدوليــة  الجوائــز  التاليــة: 
فــي المؤسســات، المســتوى الثانــي، فــي األســاليب األساســية 
للمحافظــة علــى الحيــاة واالســتخدام اآلمــن لمزيــل الرجفــان 
الرئــوي،  القلبــي  واإلنعــاش  اآللــي  والداخلــي  الخارجــي 
واإلســعافات األوليــة الطارئــة فــي العمــل، والجائــزة الدوليــة 
لهيئــة هايفيلــد العتمــاد االلتــزام فــي المنشــآت، المســتوى 
ــن  ــال واالســتخدام اآلم ــة لألطف ــي فــي اإلســعافات األولي الثان
ــب األمريكيــة –  ــي. وجمعيــة القل ــي اآلل ــان الخارج ــل الرجف لمزي
ــة للمحافظــة  ــي واإلســعافات األولي ــل الرجــان الخارجــي اآلل مزي
علــى الحيــاة والقلــب لجميــع العامليــن فــي القطــاع الطبــي وغيــر 

الطبــي، وســالمة ورعايــة األطفــال.
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إنجازات الشركة خالل عام 2020م
أبــدت المجموعــة مرونــة كبيــرة فــي التعامــل مــع آثــار التباعــد 
واإلغــالق جــراء جائحــة كوفيــد 19، حيــث طــورت ممارســتها المهنيــة 
بشــكل كبيــر لتحافــظ علــى اســتمرارية العمــل بكفــاءة عاليــة، لتكون 
الرائــدة فــي جاهزيتهــا للمشــاركة فــي دعــم حكومــة دبــي مــن 
خــالل برنامــج التعقيــم الوطنــي، وتقديــم خدمــات التعقيــم للعديــد 
مــن الهيئــات الحكوميــة كبلديــة دبــي وهيئــة صحــة دبــي وشــرطة 
دبــي والقصــور الملكيــة. كمــا نجحــت فــي تقديــم أكثــر مــن 2500 
معقمــًا بالتعــاون مــع مختلــف الهيئــات التابعــة لحكومــة دبــي، 
وتطهيــر وتعقيــم المستشــفيات واألماكــن العامــة ومراكــز العــزل 
الطبــي والمبانــي وغيرهــا مــن المرافقــة العامــة فــي اإلمــارة. فــي 
ــغ عددهــم 600 موظفــًا  حيــن حافظــت علــى دعــم موظفيهــا البال
بــكل المســتلزمات واالحتياجــات الضروريــة الســتمرارية نشــاطهم 
وحياتهــم االعتياديــة، ممــا كان لــه األثــر الطيــب لديهــم والتقديــر 
مــن المكتــب الفليبينــي للعمالــة فيمــا وراء البحــار ورابطــة العمــل 
الدوليــة، الشــأن الــذي تناقلتــه باهتمــام عــدة مقــاالت صحفيــة 
ــد  ــى صعي منشــورة فــي بعــض الصحــف والمجــالت المتنوعــة. وعل
آخــر، افتتحــت الشــركة مركــز تدبيــر فــي شــهر نوفمبــر 2020م، 
والــذي ارتبــط باســم الســيدة منــال العالــم صاحبة الشــهرة العالمية 
وســفيرة النوايــا الحســنة لبرنامــج األغذيــة التابــع لألمــم المتحــدة.

أهداف 2020م
تتطلــع المجموعــة إلــى توســيع قاعــدة عمالئهــا وتعميــم تجاربهــا 
الناجحــة فــي خدمــة شــرائح جديــدة مــن العمــالء فــي دبــي وأبــو 
ظبــي وغيرهــا مــن بيئــات العمــل والحيــاة فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ودعمهــم بباقــات جديــدة مــن خدماتهــا كرعايــة 
األطفــال، ورعايــة المســنين وتدريــب ممرضــات الرعايــة الصحيــة 
المنزليــة ضمــن قائمــة العمالــة المنزليــة مــن خــالل مركــز "تدبيــر". 
والعمــل علــى اســتهداف مزيــد مــن الشــركات الكبــرى ومطــوري 
العقــارات وشــركات إدارة األصــول كدريفــن وإعمار بخدمات متطورة 
مــن شــركة يــال فيكــس إت Yall Fix It، فيمــا تعمــل تــي بــي إتــش 
للنظافــة علــى زيــادة قوتهــا العاملــة فــي مجــال النظافــة لتصبــح 
1000 عامــل وعاملــة، فــي ســياق ســعيها لتوســيع المنطقــة 

الجغرافيــة التــي تغطيهــا بخدماتهــا االحترافيــة العديــدة.

شركة بلوفو المحدودة

أكثر من 3,000 شركة

مستفيدة من حلول وخدمات الشركة

ضمن قائمة أفضل 50 شركة ناشئة

في الوطن العربي 2017م

أفضل شركة ناشئة في اإلمارات العربية المتحدة
مختارة من بيزنس فيجن أووردز.

ضمن قائمة فوربز ألهم شركة ناشئة
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2018م

فــي  علــى حصــة  البشــرية  للمــوارد  اســتحوذت شــركة مهــارة 
"شــركة بلوفــو المحــدودة" التــي تعــد مــن بيــن أهم الشــركات التي 
ــواًل وخدمــات ذكيــة متطــورة لمســاعدة أصحــاب العمــل  تقــدم حل
والباحثيــن عــن عمــل، انطالقــًا مــن مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة 
ــة المتحــدة وفروعهــا فــي  ــة اإلمــارات العربي ــت بدول ــي لإلنترن دب
كل مــن دبــي وأبــو ظبــي والريــاض وجــدة والدمــام والكويت. تقدم  
شــركة بلوفــو حلــول توظيــف مبتكــرة بطريقــة تفاعليــة احترافيــة 
بتطبيقهــا تقنيــات مختــارة مــن الــذكاء االصطناعــي، باســتخدام 
خوارزميــة مطابقــة خاصــة تتناســب مــع المرشــحين المناســبين 
للوظائــف المناســبة، وتوفــر احتمــاالت خوارزميــة النجــاح، ولديهــا 
قنــاة مقابلــة فيديــو خــاص بهــا تســاعد الشــركات علــى إجــراء 
مقابــالت عبــر اإلنترنــت مــع المرشــحين. لــدى بلوفــو شــبكة متناميــة 

مــن الشــركات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تســتخدم 
المنصــة وعــددًا متزايــدًا مــن المرشــحين مــن جميــع أنحــاء العالــم.

تهــدف بلوفــو إلــى إحــداث ثــورة فــي عمليــة التوظيــف مــن خــالل 
إدخــال خوارزميــات المطابقــة والتعلــم عنــد بعــد، وفــرز المرشــحين 
بالشــكل الــذي يســهم فــي تحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة فــي 
عمليــة التوظيــف. وتغطــي خدمــات وحلــول شــركة بلوفــو الذكيــة 
حاليــًا ألكثــر مــن 3000 شــركة مــن مؤسســات القطــاع العــام 
والخــاص فــي دول الخليــج، فــي قطاعــات كل مــن االتصــاالت 
والبنــوك والتأميــن والطيــران والصناعــة والنفــط والغــاز وقطــاع 
البيــع بالتجزئــة والطاقــة والتعليــم والصحــة وغيرها مــن القطاعات 

الناشــئة.

الحلول والخدمات
تقــدم شــركة بلوفــو باقــة مــن الخدمــات الذكيــة النوعيــة عاليــة 
الجــودة التــي توفــر الوقــت والجهــد بمــا يزيــد الكفــاءة االنتاجيــة، 
الوظيفــي  للتطابــق  متطــورة  تكنولوجيــة  حلــول  باعتمادهــا 
مدعومــة بالــذكاء االصطناعــي وخوارزميــات علــوم اآللــة. باإلضافة 
إلــى تقديــم حلــول تفاعليــة بين المرشــحين للوظائف والشــركات، 
ضمــن إطــار تفاعلــي، يرفــع مــن الكفــاءة العمليــة لعمليــة االختيار 
األمثــل للمرشــحين، ونذكــر فيمــا أهــم الحلــول والخدمــات التــي 

تقدمهــا الشــركة:

اشــتراك علــى منصــة التوظيــف اإللكترونيــة الخاصــة بهــا  	
.bloovo.com

نظــام تتبــع المرشــيحن المتقدميــن للتوظيــف، يعمــل بتقنيــة  	
الــذكاء االصطناعــي

	 Al-powered Applicant Tracking System

	 Assessments اختبارات المهارات
	 Head Hunting التوظيف المباشر
	 Consulting استشارات التحول الذكي قطاع التوظيف

الخطط المستقبلية
ــن  ــو اســتراتيجية عمــل متطــورة، تســعى م ــق شــركة بلوف تطب
خاللهــا إلــى تعزيــز حضورهــا الريــادي فــي زيــادة باقــات حلولهــا 
وخدماتهــا الذكيــة فــي التوظيــف وتطويرهــا بشــكل شــامل، 
لخدمــة عمالئهــا الحالييــن أو المســتقبليين، فــي كال القطاعيــن 
العــام والخــاص. كالمقابــالت الوظيفيــة الذكيــة والتحليــل اآللــي 
للمرشــحين. والعمــل علــى توســيع قاعــدة عمالئهــا فــي جميــع 

ــج والمنطقــة. دول الخلي
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السير الذاتية ألعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية واللجان

 كفاءات
ومهارات النخبة



أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد

الوظائف الحالية
رئيس مجلس ادارة شركة مهارة للموارد البشرية. 	

المؤهالت
1986م، بكالوريــس إقتصــاد إســالمي، جامعــة األمــام محمــد  	

بــن ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
رئيس مجلس ادارة شركة تنميات لالستثمار العقاري. 	

الخبرات
من 1993م وحتى 2004م، مدير تنميات لتجارة المالبس. 	
مــن 1982م وحتــى 2004م، مديــر عــام مؤسســة تنميــات  	

للعقــارات.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2015م وحتى األن، رئيس مجلس إدارة الشركة. 	
2012م، عضــو مجلــس إدارة شــركة مزايــا الخليجية لالســتثمار  	

التجــاري القابضــة، شــركة ســعودية ذات مســؤولية محدودة.
العالميــة  	 األهليــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  2007م، 

مســؤولية  ذات  ســعودية  شــركة  العقــاري،  لالســتثمار 
محــدودة.

تنميــات  	 شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  وحتــى  2006م  مــن 
التجــاري. لالســتثمار 

2011م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة شــركة تتارســتان،  	
شــركة ســعودية مســاهمة.

أد  	 شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  األن،  2004م وحتــى 
مهنيــة. ســعودية  شــركة  للهندســة، 

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

أسم عضو مجلس اإلدارة
الدكتور عبد هللا بن سليمان العمرو

الوظائف الحالية
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية. 	

المؤهالت
1995م، زمالة الجراحة باإلشعاع، جامعة ميجيل، كندا. 	

1995م، زمالة عالج باألشعة عن قرب، جامعة أوتاوا، كندا. 	

باألشــعة،  	 األورام  عــالج  فــي  األمريكــي  البــورد  1995م، 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  األمريكــي،  المجلــس 

1995م، الزمالة الكندية، الكلية الملكية، كندا. 	

1988م، بكالوريــوس العلــوم الطبيــة، جامعــة الملــك فيصــل،  	
المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية. 	

الخبرات
2013م، المؤســس والرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب،  	

شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية.
2005م وحتــى األن، استشــاري عــالج أورام باألشــعة، مدينــة  	

الملــك فهــد الطبية.
مــن 2005م وحتــى األن، عضــو المجلــس االستشــاري، مدينــة  	

الملــك فهــد الطبية.
مــن 2004م وحتــى 2013م، المديــر العــام التنفيــذي لمدينــة  	

الملــك فهــد الطبيــة.

2004م، رئيــس مركــز األورام بمستشــفى الملــك فيصــل  	
التخصصــي ومركــز األبحــاث.

الجمعيــة  	 إدارة  مجلــس  رئيــس  األن،  وحتــى  2004م  مــن 
الســرطان. لمكافحــة  الســعودية 

لشــؤون  	 التنفيــذي  المديــر  2004م،  وحتــى  1999م  مــن 
التعــاون المشــترك وتنميــة المشــاريع بمستشــفى الملــك 

األبحــاث. التخصصــي ومركــز  فيصــل 
مــع  	 التعــاون  برنامــج  رئيــس  1999م،  وحتــى  1997م  مــن 

بمستشــفى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مستشــفيات 
األبحــاث. ومركــز  التخصصــي  فيصــل  الملــك 

1997م وحتــى1998م، رئيــس قســم العــالج باألشــعة فــي  	
ــز األبحــاث. ــك فيصــل التخصصــي ومرك مستشــفى المل

من 1996م وحتى 2008م، استشاري عالج األورام باألشعة 	
بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث. 	
مــن 1993م وحتــى 1994م، رئيــس نــادي الطلبــة الســعوديين  	

بـــ أوتــاوا فــي كندا.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2018م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
إدارة شــركة ميفــك كابيتــال،  	 مــن 2019م، عضــو مجلــس 

شــركة خدمــات ماليــة ســعودية.
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أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ ابراهيم بن زائد عسيري

الوظائف الحالية
نائب األمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. 	

المؤهالت
1996م، ماجســتير فــي اإلدارة العامــة، جامعة الملك ســعود،  	

المملكة العربية الســعودية.
1986م، بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، جامعــة الملــك عبــد  	

العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
األميــن العــام المســاعد للشــؤون التنفيذيــة لمركــز الملــك  	

ــوار الوطنــي. ــز للح ــد العزي عب

الخبرات
مــن 2011م وحتــى 2018م، األميــن العــام المســاعد للشــؤون  	

التنفيذيــة لمركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي.
اإلداري  	 االستشــاري  الفريــق  عضــو  1433هـــ،  عــام  خــالل 

والمالــي لمشــروع التشــغيل الذاتــي فــي الهــالل األحمــر 
الســعودي.

اإلداري  	 التطويــر  1433هـــ، مستشــار  1430هـــ وحتــى  مــن 
الشــورى. بمجلــس 

اإلداريــة  	 الشــؤون  رئيــس  1432هـــ،  وحتــى  1431هـــ  مــن 
الطبيــة. العزيــز  عبــد  بــن  محمــد  األميــر  بمدينــة  والماليــة 

مــن 1406هـــ وحتــى 1432هـ، عضــو هيئة تدريب في تخصص  	
المــوارد البشــرية ومنســق قطــاع برامــج المــوارد البشــرية 

ومديــر لعــدد مــن اإلدارات فــي معهــد اإلدارة العامــة.
والدليــل  	 الهيــكل  تطويــر  لجنــة  عضــو  1432هـــ،  خــالل 

المنكــر. عــن  والنهــي  بالمعــروف  األمــر  بهيئــة  التنظيمــي 
ــة البرامــج بمجلــس إدارة الصنــدوق  	 خالل1432هـــ، عضــو لجن

ــري الوطنــي. الخي
مــن 1430هـــ وحتــى 1431هـــ، مدير تنفيذي للشــؤون اإلدارية  	

والماليــة بالتكليــف فــي مدينــة الملــك فهــد الطبية.
مــن 1426هـــ وحتــى 1431هـــ، رئيــس فريــق دراســات التنظيــم  	

اإلداري فــي اللجنــة الوزاريــة العليــا للتنظيــم اإلداري.
التنظيــم اإلداري  	 مــن 1429هـــ وحتــى 1430هـــ، مستشــار 

المظالــم. بديــوان 
مــن 1428هـــ وحتــى 1429هـــ، عضــو فــي الفريــق المكلــف  	

بتطويــر وإعــداد التنظيــم اإلداري واللوائــح الداخليــة ولوائــح 
التدريــس والقبــول والصنــدوق فــي كليــة الطــب بمدينــة 

ــة. ــك فهــد الطبي المل
مــن 1419هـــ وحتــى 1421هـ، مستشــار متفــرغ للتطوير بوكالة  	

الشــؤون اإلداريــة بالرئاســة العامــة لرعاية الشــباب.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2018م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	

أسم عضو مجلس اإلدارة
الدكتور سعود بن ناصر الشثري

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة تنميات لالستثمار التجاري 	

المؤهالت
1430هـــ، دكتــوراه مــن قســم األنظمــة، المعهــد العالــي  	

الســعودية. العربيــة  المملكــة  للقضــاء، 
1421هـ، ماجســتير سياســة شــرعية، المعهد العالي للقضاء،  	

المملكة العربية الســعودية.
بــن  	 اإلمــام محمــد  بكالوريــوس شــريعة، جامعــة  1414هـــ، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  اإلســالمية،  ســعود 

الوظائف السابقة
كاتب عدل في وزارة العدل 	

الخبرات
من 1414هـ وحتى 1426هـ، كاتب عدل في وزارة العدل. 	

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2013م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
مــن 2015م وحتــى األن، رئيــس مجلــس إدارة شــركة تنميــات  	

لالســتثمار التجــاري، شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية.
الشــركة  	 إدارة  مجلــس  عضــو  األن،  وحتــى  2007م  مــن 

األهليــة العالميــة لالســتثمار العقــاري، شــركة ســعودية ذات 
محــدودة. مســؤولية 

مزايــا  	 شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  األن،  وحتــى  2012م 
الخليجيــة لالســتثمار التجــاري القابضــة، شــركة ســعودية ذات 

محــدودة. مســؤولية 
تنميــات  	 شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  األن،  وحتــى  2010م 

ســعودية. مســاهمة  شــركة  الطبيــة، 
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أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ سليمان بن علي سلطان

الوظائف الحالية
مدير عام مكتب األعمال المتقدمة لإلستشارات 	

المؤهالت
ــك  	 ــة المل ــزي، جامع ــوس فــي األدب اإلنجلي 2002م، بكالوري

عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية.
1996م، دبلــوم فــي أنظمــة معلومــات الحاســوب، جامعــة  	

جرينيتــش، المملكــة المتحــدة.
زمالة الموارد البشرية البريطانية )سي أي بي دي( 	
برنامج اإلدارة التنفيذي من جامعة النكستر 	

الوظائف السابقة
رئيس قطاع الشؤون المؤسسية في سالك. 	

أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن

الوظائف الحالية
العضو المنتدب للشركة. 	

المؤهالت
جامعــة  	 المهنيــة،  المحاســبة  فــي  ماجســتير  1998م، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  الحكوميــة،  كاليفورنيــا 
ســعود،  	 الملــك  جامعــة  المحاســبة،  بكالوريــوس  1994م، 

الســعودية العربيــة  المملكــة 

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستشارات الوطني. 	

الخبرات
مــن 2008م وحتــى 2020م، الرئيــس التنفيــذي لشــركة بيــت  	

االستشــارات الوطني.
ــر استشــارات فــي شــركة  	 ــى 2008م، مدي مــن 2006م وحت

الحميــد والنمــر لالستشــارات.
مــن 1998م وحتــى 2006م، عضــو هيئــة التدريــب فــي قطــاع  	

البرامــج الماليــة بمعهــد اإلدارة العامة.
فــي معهــد  	 مــدرب  1996م، مســاعد  وحتــى  1994م  مــن 

العامــة. اإلدارة 

أسماء الشركات داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها الحالية
مــن 2020م وحتــى األن، عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة  	

الترشــيحات والمكافــآت فــي الشــر كــة  المراجعــة ولجنــة 
الســعودية لصناعــة ا ألنابيــب الفخاريــة، شــركة مســاهمة 

ســعودية.

مــن 2019م وحتــى األن، عضــو مجلــس ادارة شــركة نــادي  	
الهــالل االســتثمارية.

من 2017م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة  	

ــا للتأميــن، شــركة مســاهمة ســعودية. بوب
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة  	

الترفيــه الســعودية، شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية.
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعة في المجموعة  	

الســعودية لألبحاث والتســويق، شركة مساهمة سعودية.
ــة المراجعــة فــي شــركة  	 مــن 2017م وحتــى األن، عضــو لجن

محمــد ابراهيــم الســبيعي، شــركة ســعودية اســتثمارية.
مــن 2016م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعــة بمجموعــة  	

ســليمان الحبيــب الطبيــة، شــركة مســاهمة ســعودية.
شــركة  	 المراجعــة  لجنــة  عضــو  األن،  وحتــى  2010م  مــن 

ســعودية. مســاهمة  شــركة  وهــي  المراعــي، 

أسماء الشركات داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
مــن 2017م وحتــى 2020م، عضــو لجنــة المراجعة في شــركة  	

إيداع االوراق المالية،شــركة ســعودية مساهمة مقفلة.
مــن 2016م وحتــى 2020م، عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس  	

التمويــل،  فــي شــركة معالــم  المراجعــة والمخاطــر  لجنــة 
شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية.

مــن 2014م وحتــى 2017م، عضــو مجلــس اإلدارة بشــركة  	
الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي، شــركة مســاهمة عامــة 

ســعودية.
ــة المراجعــة بشــركة  	 ــى 2017م، رئيــس لجن مــن 2014م وحت

الــدرع العربــي للتأميــن التعاونــي، شــركة مســاهمة عامــة 
ســعودية.

ورئيــس  	 إدارة  مجلــس  2013م، عضــو  وحتــى  2012م  مــن 
ــة، شــركة  ــرة لألجهــزة المنزلي ــة المراجعــة بشــركة الجزي لجن

ســعودية ذات مســؤولية محــدودة.
فــي  	 اإلدارة  مجلــس  عضــو  2020م،  وحتــى  2007م  مــن 

ســعودية. ماليــة  شــركة  الوطنــي،  االستشــارات  بيــت  شــركة 

الخبرات
مــن 2015م وحتــى 2018م، مديــر قســم دعــم الشــركات فــي  	

المؤسســة اإلســالمية لتنميــة القطــاع الخــاص.
مــن 2014م وحتــى 2015م، رئيــس قطــاع المــوارد البشــرية  	

فــي شــركة االتصــاالت المتنقلــة الســعودية زيــن.
مــن 2006م وحتــى 2014م، مديــر المــوارد البشــرية فــي  	

شــركة إرنســت آنــد يونــغ.
مــن 1996م وحتــى 2016م، مستشــار مــوارد بشــرية فــي  	

شــركة بــي أيــه إي سيســتمز الســعودية

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2018م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
عضــو فــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي جــي ثــري كنــدا  	

Canada G3 مــن 26 اغســطس 2018 إلــى 31 ديســمبر 2019
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أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة تنميات لالستثمار. 	

المؤهالت
2015م، ماجســتير فــي إدارة األعمــال، كليــة لنــدن لألعمــال،  	

المملكــة المتحــدة البريطانيــة.
1997م، بكالوريــوس فــي علــوم الحاســب، جامعــة الملــك  	

ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
العضو المنتدب لشركة جلوبال العقارية. 	

الخبرات
دلتــا  	 لشــركة  المنتــدب  العضــو  األن،  وحتــى  2016م  مــن 

العالميــة.
مــن 2009م وحتــى األن، الرئيــس التنفيــذي لشــركة تنميــات  	

لالستثمار.
لشــركة  	 المنتــدب  العضــو  2012مــن  وحتــى  2007م  مــن 

العقاريــة. جلوبــال 
التنفيــذي  	 الرئيــس  نائــب  2009م،  وحتــى  2007م  مــن 

تنميــات. لمجموعــة 
مــن 2004م وحتــى 2006م، مديــر التســويق والمبيعــات  	

لمجموعــة تنميــات

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2018م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
مــن 2015م وحتــى األن، رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة  	

الجهــات األربعــة العالميــة للتجــارة، شــركة ســعودية ذات 
مســؤولية محــدودة.

مــن 2016م وحتــى األن، عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة  	
األهليــة العالميــة لالســتثمار العقــاري، شــركة ســعودية ذات 

مســؤولية محــدودة.
ــس اإلدارة فــي شــركة  	 ــى األن، عضــو مجل ــن 2012م وحت م

مزايــا الخليجيــة لالســتثمار التجاري القابضة، شــركة ســعودية 
ذات مســؤولية محــدودة.

مــن 2016م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة شــركة دلتــا  	
العالميــة، شــركة إماراتيــة ذات مســؤولية محــدودة.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة
شــركة  	 إدارة  مجلــس  عضــو  2012م،  وحتــى  2004م  مــن 

محــدودة. مســئولية  ذات  ســعودية  شــركة  للترفيــه،  أســس 

أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ هيثم بن حمد الملحم

الوظائف الحالية
شــريك مديــر فــي شــركة هيثــم بــن حمــد الملحــم وملحــم بــن  	

حمــد الملحــم للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة.

المؤهالت
2011م، ماجســتير فــي القانــون الدولــي واألســواق الماليــة،  	

جامعــة غــرب لنــدن.
بــن  	 اإلمــام محمــد  جامعــة  بكالوريــوس شــريعة،  2007م، 

اإلســالمية. ســعود 

الوظائف السابقة
محامي ومستشار قانوني اول - شركة دي ال ايه بايبر. 	

الخبرات
قانونــي  	 محامــي ومستشــار  2015م،  وحتــى  2013م  مــن 

فــي مكتــب عبدالعزيــز العســاف للمحامــاة واالستشــارات 
القانونيــة.

مــن 2011م وحتــى 2013م، متــدرب ثــم مستشــار قانوني في  	
مكتــب عبــدهللا الفالح للمحاماة واالستشــارات القانونية.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها الحالية
من فبراير 2020م عضو مجلس إدارة الشركة. 	
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أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة تحكم االستشارية. 	
رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين. 	

المؤهالت
	  ،"DipIFR"20018م، دبلــوم فــي المعايير المحاســبية الدولية

هيئــه المحاســبين القانونيين المرخصيــن، المملكة المتحدة.
	  ،"CIA" الداخلييــن  للمراجعيــن  الزمالــة  شــهادة  2014م، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  الداخلييــن،  المراجعيــن  معهــد 
2007م، شــهادة الزمالــة للمــدراء المالييــن "CFM"، معهــد  	

المحاســبيين اإلدارييــن، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
	  ،"CMA"اإلدارييــن للمحاســبين  الزمالــة  شــهادة  2006م، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  اإلدارييــن،  المحاســبين  معهــد 
ويســترن  	 كيــس  جامعــة  المحاســبة،  ماجســتير  2002م، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  ريزيــرف، 
	  ،"CPA"2002م، اجتيــاز إختبــار الزمالــة للمحاســبين القانونيين

معهــد المحاســبين القانونييــن المرخــص، الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة.

1995م، بكالوريــوس فــي المحاســبة، جامعــة الملــك ســعود،  	
المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
العربيــة  	 الشــركة  فــي  الماليــة  للشــؤون  الرئيــس  نائــب 

الســعودية" االتصــاالت  "حلــول  واالتصــاالت  اإلنترنــت  لخدمــات 

الخبرات
ــذي لشــركة تحكــم  	 مــن 2018م وحتــى األن، الرئيــس التنفي

االستشــارية.
مــن 2016م وحتــى 2018م، نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة  	

فــي الشــركة العربيــة لخدمــات اإلنترنــت واالتصــاالت "حلــول 
االتصــاالت الســعودية".

مــن 2014م وحتــى 2016م، نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة  	
فــي شــركة عبــد هللا العثيــم لالســتثمار والتطويــر العقــاري.

مــن 2010م وحتــى 2014م، المديــر التنفيــذي فــي شــركة  	
بيــت االستشــارات الوطنــي.

مــن 2007م وحتــى 2010م، الشــريك التنفيــذي فــي شــركة  	
بيــت االستشــارات الوطنــي.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة الشــركة ورئيــس  	

لجنــة المراجعة.
رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس  	 مــن 2020م وحتــى األن، 

اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة التعاونيــة للتأميــن، شــركة 
مســاهمة عامــة ســعودية.

مــن 2018م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة  	
تحكــم االســتثمارية، شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية.

مــن 2018م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعــة فــي شــركة  	
الخطــوط  لشــركة  تابعــة  ســعودية  شــركة  أديــل،  طيــران 

الجويــة العربيــة الســعودية.
مــن 2017م وحتــى األن، عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة  	

المراجعــة فــي شــركة الترفيــه لالســتثمار والتطويــر، شــركة 
مســاهمة مقفلــة ســعودية.

مــن 2017م وحتــى األن، عضــو لجنــة المراجعــة فــي الشــركة  	
الســعودية للخطــوط الحديديــة، شــركة ســعودية مملوكــة 

لصنــدوق االســتثمارات العامــة.
مــن 2016م وحتــى االن، عضــو لجنــة مراجعــة فــي شــركة  	

الميــاه الوطنيــة، شــركة مســاهمة ســعودية.
مــن 2014م وحتــى األن، عضــو لجنــة مراجعــة فــي شــركة  	

اســمنت أم القــرى، شــركة مســاهمة ســعودية.
ــى األن، عضــو مجلــس اإلدارة اإلدارة فــي  	 مــن 2007م وحت

بيــت االستشــارات الوطنــي، وهــي ســعودية شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة
مــن 2015م وحتــى 2020م، عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو  	

شــركة  للتأميــن،  التعاونيــة  شــركة  فــي  المراجعــة  لجنــة 
ســعودية. عامــة  مســاهمة 
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أسم عضو مجلس اإلدارة
الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم النجيدي

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية 	

المؤهالت
البتــرول  	 جامعــة  األعمــال،  إدارة  فــي  ماجســتير  2011م، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  والمعــادن، 
2003م، دكتــوراه فــي اللغويــات، جامعــة واليــة أوكالهمــا،  	

الواليــات المتحــدة االمريكيــة.
واليــة  	 جامعــة  مــن  االنجليزيــة  اللغــة  ماجســتير   ،2000

االمريكيــة المتحــدة  الواليــات  كولــورادو، 
1997م، بكالوريــوس لغــة إنجليزيــة، جامعــة االمــام محمــد بــن  	

ســعود اإلســالمية، المملكــة العربيــة الســعودية.

الوظائف السابقة
الرئيــس التنفيــذي لشــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة، ونائــب  	

رئيــس مجلــس إدارة شــركة توزيــع الغــاز الطبيعــي

الخبرات
الرئيــس  	 2019م،  ديســمبر  وحتــى  2017م  مــارس  مــن 

األهليــة. ولتصنيــع  الغــاز  شــركة  فــي  التنفيــذي 
ــدوق  	 ــر العــام لصن ــى مــارس 2017م، المدي مــن 2016م وحت

تنميــة المــوارد البشــرية.
مــن ابريــل 2012م وحتــى ينايــر 2016م، النائــب التنفيــذي  	

للمديــر العــام فــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.
ــر  	 ــب المدي ــارس 2012م، نائ ــى م ــن أغســطس 2011م وحت م

العــام للتدريــب والتوظيــف فــي صنــدوق تنميــة المــوارد 
البشــرية.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها الحالية
من أكتوبر 2019م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	

أسماء الشركات داخل المملكة العربية السعودية 
أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو 

في مجالس إدارتها السابقة
مــن مــارس 2018م، وحتــى ديســمبر 2019م، نائــب رئيــس  	

مجلــس إدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة توزيــع 
ــاز الطبيعــي، شــركة مســاهمة مغلقــة. الغ

مــن مــارس 2017م وحتــى مــارس 2018م، عضــو مجلــس  	
اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة توزيــع الغــاز 

الطبيعــي، شــركة مســاهمة مغلقــة.
مــن نوفمبــر 2016م وحتــى مــارس 2017م، رئيــس مجلــس  	

األهليــة، شــركة مســاهمة  والتصنيــع  الغــاز  إدارة شــركة 
عامــة.

مــن يونيــو 2016م وحتــى مــارس 2017م، رئيــس مجلــس  	
تكامــل  شــركة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  ورئيــس  اإلدارة 

القابضــة.
مــن مايــو 2016م وحتــى أكتوبــر 2018م، عضــو مجلــس إدارة  	

شــركة الغــاز والتصنيــع األهليــة، شــركة مســاهمة عامــة.
مــن ينايــر 2016م وحتــى مــارس 2017م، عضــو مجلــس إدارة  	

شــركة تمكيــن للتكنولوجيــا، شــركة مســاهمة مغلقــة.
مــن يونيــو 2015م وحتــى يونيــو 2018م، عضــو مجلــس إدارة  	

ورئيــس لجنــة الترشــيحات والتعويضــات فــي الشــركة العربيــة 
لألنابيــب، شــركة مســاهمة عامــة.

أسم عضو مجلس اإلدارة
األستاذ علي فقهي دماطي

الوظائف الحالية
العضو المنتدب في شركة مرايا لالستثمار. 	

المؤهالت
1988م، ماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة، جامعــة الملك  	

فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكــة العربية الســعودية.
1986م، بكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة، جامعــة  	

ــة الســعودية. ــرول والمعــادن، المملكــة العربي ــك فهــد للبت المل

الوظائف السابقة
الدكتــور  	 مجموعــة  فــي  والمشــاريع  االســتراتيجية  رئيــس 

الطبيــة. الحبيــب  ســليمان 

الخبرات
مــن 2018م وحتــى 2020م، العضــو المنتــدب فــي شــركة  	

زوايــا لالســتثمار.
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي شــركة  	

زوايــا كابيتــال.
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو مجلــس االدارة فــي شــركة  	

ــار. مي
مــن 2015م وحتــى 2018م، رئيــس االســتراتيجية والمشــاريع  	

فــي مجموعــة الدكتــور ســليمان الحبيــب الطبيــة.
لشــركة  	 التنفيــذي  الرئيــس  2015م،  وحتــى  2005م  مــن 

الطبيــة. لألنظمــة  الفيصليــة 
مــن 2001م وحتــى 2005م، المديــر اإلقليمــي فــي الشــرق  	

األوســط وإفريقيــا لشــركة فيليبــس فــي دبــي وجنيــف.
للشــرق  	 اإلقليمــي  المديــر  2001م،  وحتــى  1998م  مــن 

جنيــف، فــي  بــي  اتــش  لشــركة  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
مــن 1995م وحتــى 1997م، مديــر األعمــال لشــركة كــوداك  	

فــي دبــي لمنطقــة جنــوب شــرق أوربــا، الشــرق األوســط 
وإفريقيــا.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها الحالية
من 2016م وحتى األن، عضو مجلس إدارة الشركة. 	
ــار  	 ــس إدارة شــركة مي ــى األن، رئيــس مجل مــن 2020م وحت

ــة. ــل، شــركة مســاهمة إماراتي األصي
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة  	

صحتــي، شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة.
مــن 2018م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة  	

طــازج، شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة.
مــن 2017م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة  	

مســؤولية  ذات  ســعودية  شــركة  المثاليــة،  المســاعدة 
محــدودة.

أسماء الشركات داخل المملكة العربية 
السعودية أو خارجها التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضو في مجالس إدارتها السابقة
فــي  	 اإلدارة  مجلــس  رئيــس  2015م،  وحتــى  2013م  مــن 

شــركة فيليبــس العربيــة الســعودية للرعايــة الصحيــة، وهــي 
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة.
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السير الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية

االسم
المهندس مصعب بن عبدالمجيد الوهيب

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالستثمار 	

الوظائف السابقة
الرئيس المالي في الشركة العربية لصناعة الورق. 	
عضو مجلس إدارة شركة غاز الشرق المحدودة 	

المؤهالت
2019م، شــهادة الزمالــة للمحاســبين اإلدارييــن  المحاســبين  	

.»CMA« اإلدارييــن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. مــن معهــد
»هندســة  	 النظــم  هندســة  فــي  بكالوريــس  2000م، 

صناعيــة«، جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، المملكــة 
الســعودية. العربيــة 

الخبرات
فــي  	 المالــي  الرئيــس  2020م،  يونيــو  حتــى  2017م  مــن 

الــورق. لصناعــة  العربيــة  الشــركة 
مــن 2007م وحتــى 2017م، مديــر إدارة الخزينــة لمجموعــة  	

ــة الســعودية. ــت العربي أميانتي
مــن 2005م إلــى 2007م، مستشــار ائتمــان فــي صنــدوق  	

التنميــة الصناعيــة الســعودي.
صنــدوق  	 فــي  ائتمــان  محلــل  2005م،  إلــى  2000م  مــن 

الســعودي. الصناعيــة  التنميــة 

االسم
األستاذ عبدالعزيز بن عيضه الكثيري

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والمبيعات. 	

الوظائف السابقة
المدير التنفيذي لقطاع األعمال في الشركة 	

المؤهالت
العامــة،  	 اإلدارة  المستشــفيات، معهــد  إدارة  فــي  دبلــوم 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

الخبرات
2018م، نائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والعمليــات فــي  	

الشــركة.
مــن 2017م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة الشــركة التابعــة  	

شــركة تــي بــي إتش.
فــي  	 التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  األن،  وحتــى  2017م  مــن 

بــي إتــش. التابعــة شــركة تــي  الشــركة 

مــن 2016م وحتــى 2018م، المديــر التنفيــذي لقطاع األعمال  	
في الشــركة.

مــن 2016م وحتــى األن، عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة  	
طــازج، شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة

خــالل العــام 2015م، المديــر التنفيــذي لــرأس المــال البشــري  	
فــي الشــركة.

مــن 2013م وحتــى 2015م، مديــر إدارة التســويق والتطويــر  	
فــي الشــركة.

مــن 2012م وحتــى 2013م، المديــر اإلداري فــي الشــئون  	
الطبيــة بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة.

مــن 2011م وحتــى 2012م، مســاعد أميــن عــام مجلــس إدارة  	
المــدن الطبيــة بــوزارة الصحــة.

ــر التنفيــذي  	 ــر مكتــب المدي مــن 2009م وحتــى 2011م، مدي
للشــئون الطبيــة بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة.

مــن 2005م وحتــى 2011م، مقــرر مجلــس إدارة مدينــة الملك  	
فهــد الطبية.

مــن 2004م وحتــى 2008م، ســكرتير تنفيــذي للمديــر العــام  	
التنفيــذي لمدينــة الملــك فهــد الطبيــة.

االسم
الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي

السيرة الذاتية موجودة في الصفحة )94(
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لجان مجلس اإلدارة

تتمثل مهام لجنة المراجعة في ما يلي:
دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة  	

المخاطــر فــي الشــركة، والتأكــد مــن فاعليتهــا مــن خــالل 
التقاريــر الدوريــة إلدارة المراجعــة الداخليــة أو غيرهــا ومــدى 

كفائتهــا.
للشــركة،  	 الماليــة  والبيانــات  القوائــم  ومراجعــة  دراســة 

وإعالناتهــا المتعلقــة بأدائهــا المالــي قبــل عرضهــا علــى 
مجلــس اإلدارة، لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها، 

رأيهــا. وإبــداء 
الحســابات  	 مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

علــى  واالشــراف  والتقييــم  أتعابهــم  وتحديــد  وعزلهــم 
التأكــد مــن اســتقاللهم ومراجعــة  أدائهــم، و ذلــك بعــد 

معهــم. التعاقــد  وشــروط  عملهــم  نطــاق 
تعييــن المراجــع الداخلــي واألشــراف علــى إدارة المراجعــة  	

الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة 
وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.

ــى االســتقاللية  	 ــي عل التأكــد مــن محافظــة المراجــع الداخل
ــة. الواجب

التحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأن تقاريــر  	
الجهــات الرقابيــة.

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريهــا الشــركة  	
مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مــا تــراه بشــأنها إلــى 

مجلــس اإلدارة.

تأديــة  فــي  لمســاعدته  لجــان  أربعــة  اإلدارة  مجلــس  شــّكل 
مهامــه بشــكل فعــال، وهــي لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار. ويقــوم مجلس 
اإلدارة بمتابعــة أعمــال اللجــان بشــكل دوري للتأكــد مــن قيامهــا 
باألعمــال الموكلــة إليهــا، كمــا تقــوم اللجان بإبالغ مجلــس اإلدارة 
دوريــًا وبشــفافية مطلقــة بمــا تقــوم بــه أو تتوصــل إليــه مــن 
نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات. إال أنــه وعلــى الرغــم مــن تشــكيل 
هــذه اللجــان، تظــل المســؤولية النهائيــة عــن الشــركة علــى 
مجلــس اإلدارة. وســوف تقــدم الفقــرات التاليــة وصــف مختصــر 
الختصاصــات لجــان مجلــس اإلدارة المذكــورة أعــاله، مــع ذكــر 
أســماء هــذه اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا.

لجنة المراجعة
أ . اختصاصات ومهام لجنة المراجعة

تعمــل لجنــة المراجعــة وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح القانونيــة 
واســتنادًا إلــى القواعــد المنظمــة لعمل اللجنة التــي وافق عليها 
مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1440/01/16هـــ الموافــق 2018/09/26م، 
واالعتماد الثاني بتاريخ 1441/08/05هـ الموافق 2020/03/29م 
والتــي وافقــت عليهــا الجمعيــة العمومية بتاريــخ 1440/02/23هـ 
الموافــق 2018/11/01م، واالعتمــاد الثانــي بتاريــخ 1441/09/13هـــ 

الموافق 2020/05/06م.

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل

رئيس اللجنة و عضو األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر
مجلس اإلدارة

عضو من خارج المجلساألستاذ أسامة سليمان غزال
	ممثل عن شركة الدكتور 

سليمان بن عبد العزيز الحبيب 
لالستثمار التجاري

عضو من خارج المجلساألستاذ جاسر بن عبد الكريم الجاسر
عضو من خارج المجلساألستاذ عبد العزيز بن عبد هللا الحيدري

ب . أعضاء لجنة المراجعة
تكوين لجنة المراجعة وتصنيف أعضائها

وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي عقــدت بتاريــخ 1440/02/23هـــ الموافــق 2018/11/01م ، علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة 
وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ اليــوم التالــي لقــرار موافقــة الجمعيــة العامــة لمســاهمي الشــركة وحتــى نهايــة الــدورة الحاليــة للمجلــس 

بتاريــخ 2021/04/30م، علمــًا بــأن األعضــاء هــم الســادة:
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السيرة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة 

أسم عضو اللجنه
األستاذ أسامة سليمان غزال

الوظائف الحالية
المديــر المالــي فــي شــركة الدكتــور ســليمان بــن عبــد العزيــز  	

الحبيــب لالســتثمار التجــاري

الوظائف السابقة
مدير المجموعة للمخاطر والرقابة في مجموعة الفيصلية 	

المؤهالت
ــة،  	 ــة الســوق المالي ــى شــهادة "CME"، مــن هيئ حاصــل عل

ــة الســعودية. المملكــة العربي
ــد  	 ــك عب ــة المل ــة، جامع ــوس محاســبة ومالي 1992م، بكالوري

ــة الســعودية. ــز، المملكــة العربي العزي

الخبرات
مــن 2015م وحتــى األن، المديــر المالــي فــي شــركة ســليمان  	

الحبيــب لالســتثمار التجاري.
للمخاطــر  	 المجموعــة  مديــر  2015م،  وحتــى  2014م  مــن 

الفيصليــة. مجموعــة  فــي  والرقابــة 
مــن 2012م وحتــى2014م، المديــر المالــي لشــركة ليفنــت  	

ــج. ــة فــي الخلي الطبي
من 2009م وحتى 2012م، الرئيس المالي لبنك الخير. 	
من 2004م وحتى 2009، المدير المالي لمجموعة العليان. 	
مــن 1999م وحتــى 2004م، مديــر التدقيــق فــي شــركة آرثــر  	

أندرسون.

أسم عضو اللجنه
األستاذ جاسر بن عبد الكريم الجاسر

الوظائف الحالية
مديــر عــام اإلدارة العامــة للحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام  في  	

وزارة المالية.

الوظائف السابقة
الماليــة  	 الســوق  شــركة  فــي  الداخلــي  التدقيــق  رئيــس 

"تــداول".

رئيس التدقيق الداخلي في البنك األهلي. 	

المؤهالت
التدقيــق  	 معهــد   ،"CIA" شــهادة  علــى  حاصــل  2006م، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  الداخلــي، 
2005م، حاصــل علــى شــهادة "CRA"، االكادميــة االمريكيــة  	

لــإلدارة الماليــة، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
2001م، ماجســتير إدارة األعمــال، جامعــة كولــورادو، الواليات  	

المتحــدة األمريكية.
1999م، بكالوريــس إدارة األعمــال، جامعــة الملــك ســعود،  	

المملكــة العربيــة الســعودية.

الخبرات
مــن 2015م وحتــى األن، رئيــس التدقيــق الداخلــي فــي  	

األهلــي. البنــك 
مــن 2010م وحتــى 2015م، رئيــس التدقيــق الداخلــي فــي  	

شــركة الســوق الماليــة "تــداول".
مــن 2002م وحتــى 2010م، مســاعد نائــب الرئيــس فــي بنــك  	

الرياض.

أسم عضو اللجنه
األستاذ عبد العزيز بن عبد هللا الحيدري

الوظائف الحالية
رئيس التدقيق في شركة علم. 	

الوظائف السابقة
مدير إدارة التدقيق الداخلي في شركة علم. 	

المؤهالت
المعلومــات، جامعــة  	 تقنيــة  إدارة  فــي  2016م، ماجســتير 

األمريكيــة. المتحــدة  كالفورنيا،الواليــات  واليــة 
الملــك  	 جامعــة  المهنيــة،  محاســبة  ماجســتير  2012م، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  ســعودية، 
2012م، حاصل على شهادة 	

	 ."CRMA"

التدقيــق  	 معهــد   ،"CIA" شــهادة  علــى  حاصــل  2001م، 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  الداخلــي، 

القانونيــن  	 المحاســبين  شــهادة  علــى  حاصــل  2006م، 
."SOCPA" الســعودية 

ســعودية،  	 الملــك  جامعــة  محاســبة،  بكالوريــوس  2001م، 
الســعودية. العربيــة  المملكــة 

الخبرات
من 2017م وحتى األن، رئيس التدقيق في شركة علم. 	
مــن 2012م وحتــى 2016م، مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي  	

فــي شــركة علــم.
من 2008م وحتى 2011م، مدقق داخلي شركة علم. 	
من 2005م وحتى 2008م، محاسب في وزارة الداخلية. 	
مــن 2002م وحتــى 2005م، محاســب مســاعد فــي وزارة  	

الداخليــة.

أسم عضو اللجنه
األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر

السيرة الذاتية موجودة في الصفحة )93-92(
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ت . اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور
حافظــت اللجنــة علــى االتصــال المباشــر والمســتمر بــإدارات الشــركة ذات العالقــة مثــل اإلدارة الماليــة وغيرهــا مــن اإلدارات، هــذا وقــد 
عقــدت لجنــة المراجعــة خــالل العــام المالــي 2020م ســتة اجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا، وكان ســجل الحضور فيها 

وفقــًا لمــا يلــي:

"علمًا بأن عالمة )( تعني حضورة وعالمة )x( تعني تغيبه وعالمة )-( تعني إنتهاء أو عدم بداية عضويته"

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال 
عدم وجوده

تجــدر اإلشــارة إلــى أن لجنــة المراجعــة وصــت بتاريــخ 2020/08/11م بتكليــف األســتاذ فهــد المطلــق بمهــام ومســؤوليات مديــر إدارة 
المراجعــة الداخليــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 2020/08/09م، وحيــث وافــق مجلــس اإلدارة علــى توصيــة اللجنــة بتاريــخ 2020/09/01م.

اسم عضو اللجنة
االجتماع 

األول
2020/02/11م

االجتماع 
الثاني

2020/03/15م

االجتماع 
الثالث

2020/05/03م

االجتماع 
الرابع

2020/08/11م

االجتماع 
الخامس

2020/11/02م

االجتماع 
السادس

2020/12/06م

األستاذ أسامة 
سليمان غزال

األستاذ جاسر بن عبد 
العزيز الجاسر

األستاذ عبد العزيز بن 
سليمان النويصر

األستاذ عبد العزيز بن 
محمد الحيدري

أ . اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
تعمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح القانونيــة واســتنادًا إلــى القواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة التــي 
وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1440/01/16هـــ الموافــق 2018/09/26م، واألعتمــاد الثانــي بتاريــخ 1440/07/05هـــ الموافــق 
2019/03/12م والتــي وافقــت عليهــا الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 1440/02/23هـــ الموافــق 2018/11/01م، واألعتمــاد الثانــي بتاريــخ 

1440/07/06هـــ الموافــق 2019/03/13م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

لعضويــة  	 المطلوبــه  والمؤهــالت  للقــدرات  وصــف  إعــداد 
التنفيذيــة. اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس 

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال  	
ــس اإلدارة. مجل

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو  	
الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 

التنفيذيــة.
مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم  	

التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين،  	

وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر  	
التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار التنفيذييــن.

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء  	
مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتراح  	
الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحة الشــركة.

وتتمثل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في ما 
يلي:

اإلدارة  	 مجلــس  أعضــاء  لمكافــأت  واضحــة  إعــداد سياســة 
واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة، ورفعهــا 
إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن 
الجمعيــة العامــة، علــى ان يراعــى ذلــك فــي تلــك السياســة 
اتبــاع معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن 

تنفيذهــا.
وسياســة  	 الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  العالقــة  توضــح 

المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن 
السياســة. هــذه 

مــدى  	 وتقييــم  المكافــآت،  لسياســة  الدوريــة  المراجعــة 
منهــا. المتوخــاة  األهــداف  تحقيــق  فــي  فعاليتهــا 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة  	
واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 

المعتمــدة. للسياســة 
اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس  	

التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة 
وإعــادة  	 فيــه  أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

مــع  المعتمــدة،  والمعاييــر  للسياســات  وفقــًا  ترشــيحهم 
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــه 

باألمانــة.
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ب . أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت وتصنيف أعضائها:

شــكل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1439/08/22ه الموافــق 2018/05/08م لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للــدورة التــي تبــدء مــن تاريــخ 
2018/02/12م وتنتهــي بتاريــخ 2021/04/30م.

تجــدر األشــارة بــأن مجلــس اإلدارة قــرر بتاريــخ 1441/05/21هـــ الموافــق 2020/01/16م، إعــادة تشــكيل اللجنــة لتصبــح برئاســة عضــو 
مجلــس اإلدارة األســتاذ ســليمان بــن علــي ســلطان،  وعضويــة كاًل مــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ علــي بــن فقهــي دماطــي، و عضو 

مجلــس اإلدارة األســتاذ ابراهيــم بــن زايــد عســيري.

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل

رئيس اللجنة و عضو األستاذ سليمان بن علي سلطان
مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ ابراهيم بن زائد عسيري

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ علي فقهي دماطي
ممثل عن شركة الدكتور   

سليمان بن عبد العزيز الحبيب 
لالستثمار التجاري

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام المالي 2020م أربعة عشر اجتماع )14( وكان سجل الحضور فيها وفقًا لما يلي:

"علمًا بأن عالمة )( تعني حضورة وعالمة )x( تعني تغيبه وعالمة )-( تعني إنتهاء أو عدم بداية عضويته"

اسم عضو اللجنة

األستاذ علي فقهي دماطياألستاذ ابراهيم بن زائد عسيرياألستاذ سليمان علي سلطان

االجتماع األول
2020/01/16م



االجتماع الثاني
2020/01/29م



االجتماع الثالث
2020/02/09م



االجتماع الرابع
2020/02/27م



االجتماع الخامس
2020/03/19م



االجتماع السادس
2020/04/01م



االجتماع السابع
2020/04/19م



االجتماع الثامن
2020/04/28م



االجتماع التاسع
2020/08/19م



االجتماع العاشر
2020/10/15م



االجتماع الحادي عشر
2020/10/28م



االجتماع الثاني عشر
2020/11/01م



االجتماع الثالث عشر
2020/11/25م



االجتماع الرابع عشر
2020/12/09م



السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  

السيرة الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات موجودة في الصفحات التالية:

لألستاذ ابراهيم بن زائد عسيري - صفحة رقم 86  	

األستاذ سليمان علي سلطان - صفحة رقم 88  	

األستاذ علي فقهي دماطي - صفحة رقم 95  	
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لجنة االستثمار

أ . اختصاصات ومهام لجنة االستثمار
تعمــل لجنــة االســتثمار وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح القانونيــة واســتنادا إلــى القواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة التــي وافــق عليهــا 

مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1440/01/16هـــ الموافــق 2018/09/26م، واألعتمــاد الثانــي بتاريــخ 1441/04/21هـ الموافــق 2019/12/18م.

تتمثل مهام لجنة االستثمار في ما يلي:
األشراف على أنشطة االستثمار. 	
صياغة وإعداد سياسة وإستراتيجية االستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنوية. 	
استعراض االستثمارات الجديدة المقترحة والتوصيه بها لمجلس اإلدارة. 	
متابعة المخاطر العامة للسياسة االستثمارية. 	
رفع تقرير أداء المحفظة االستثمارية إلى مجلس اإلدارة. 	

ب . أعضاء لجنة االستثمار
تكوين لجنة االستثمار وتصنيف أعضائها

شــكل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1439/08/22هـــ الموافــق 2018/05/08م لجنــة االســتثمار للــدورة التــي تبــدأ مــن تاريــخ 2018/02/12م 
وتنتهــي بتاريــخ 2021/04/30م.

تجــدر األشــارة بــأن مجلــس اإلدارة قــرر بتاريــخ 1441/05/21هـــ الموافــق 2020/01/16م، إعــادة تشــكيل اللجنــة لتصبــح برئاســة العضــو 
المنتــدب األســتاذ ســليمان بــن ناصــر الهتــالن،  وعضويــة كاًل مــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ علــي بــن فقهــي دماطــي، وعضــو مــن 

خــارج المجلــس األســتاذ عبدالرحمــن بــن ابراهيــم أبالخيــل، وعضــو مــن خــارج المجلــس األســتاذ بســام نــور.

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل

رئيس اللجنة و العضو األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن
المنتدب

األستاذ بسام نور
عضو من خارج المجلسابتداًء من تاريخ 2020/02/20م

األستاذ عبد الرحمن بن ابراهيم أبالخيل
عضو من خارج المجلسابتداًء من تاريخ 2020/02/20م

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ علي فقهي دماطي
ممثل عن شركة الدكتور   

سليمان بن عبد العزيز الحبيب 
لالستثمار التجاري

السيرة الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار 

أسم عضو اللجنه
األستاذ بسام نور

الوظائف الحالية
الرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات البديلــة فــي شــركة درايــة  	

الماليــة.

الوظائف السابقة
الراجحــي  	 فــي  الدوليــة  العقــارات  فــي  االســتثمار  مديــر 

دبــي. المتحــدة 

المؤهالت
حاصــل علــى شــهادة "CME1"، مــن هيئــة الســوق الماليــة،  	

المملكــة العربيــة الســعودية.
المتحــدة  	 الواليــات  مــن   ،"CFA" شــهادة  علــى  حاصــل 

االمريكيــة.
2002م بكالوريــوس ماليــة، جامعــة جنــوب فلوريــدا، الواليــات  	

المتحــدة االمريكية.
2001م بكالوريــوس نظــم المعلومــات اإلداريــة، جامعــة جنوب  	

فلوريــدا، الواليــات المتحــدة االمريكية.

الخبرات
من 2003م حتى األن خبرة في مجال البنوك واالستثمارات. 	

أسم عضو اللجنه
األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن

السيرة الذاتية موجودة في الصفحة )89(
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أسم عضو اللجنه
األستاذ عبد الرحمن بن ابراهيم أبالخيل

الوظائف الحالية
لجنــة  	 ورئيــس  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  التنفيــذي  الرئيــس 

العقــاري. لالســتثمار  المطلــق  شــركة  فــي  االســتثمار 

الوظائف السابقة
مديــر المجموعــة لتطويــر األعمــال فــي مجموعــة الفيصليــة  	

القابضــة.

المؤهالت
2010م ماجستير في المالية، جامعة ويلز، بريطانيا. 	

للبتــرول  	 الملــك فهــد  ماليــة، جامعــة  بكالــورس   2001م 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  والمعــادن، 

الخبرات
األعمــال  	 تطويــر  فــي  خبــرة  األن  حتــى  2000م  مــن 

ات. ر واالســتثما

ت . اجتماعات لجنة االستثمار وسجل الحضور
عقــدت لجنــة االســتثمار خــالل العــام المالــي 2020م خمســة إجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا، وكان ســجل الحضــور 

فيهــا وفقــًا لمــا يلــي:

"علمًا بأن عالمة )( تعني حضورة وعالمة )x( تعني تغيبه وعالمة )-( تعني إنتهاء أو عدم بداية عضويته"

االجتماع األولاسم عضو اللجنة
2020/02/16م

االجتماع الثاني
2020/04/20م

االجتماع الثالث
2020/07/27م

االجتماع الرابع
2020/10/19م

االجتماع الخامس
2020/12/03م

األستاذ سليمان بن 
ناصر الهتالن

األستاذ بسام بن عبد 
-العزيز نور

األستاذ عبد الرحمن 
-بن ابراهيم أبالخيل

األستاذ علي فقهي 
دماطي

أسم عضو اللجنه
األستاذ علي فقهي دماطي

السيرة الذاتية موجودة في الصفحة )95(
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اللجنة التنفيذية

أ. اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
تعمــل اللجنــة التنفيذيــة وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح القانونيــة واســتنادا إلــى القواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة التــي التــي وافــق 

عليهــا مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/07/22هـ الموافــق 2020/03/17م.

تتمثل مهام اللجنة التنفيذية في ما يلي:

ب. أعضاء اللجنة التنفيذية

تكوين اللجنة التنفيذية وتصنيف أعضائها:

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل

رئيس اللجنة و العضو األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن
المنتدب

ممثل عن شركة الدكتور سليمان بن عضو مجلس اإلدارةاألستاذ علي فقهي دماطي  
عبد العزيز الحبيب لالستثمار التجاري

الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد 
عضو مجلس اإلدارةالكريم النجيدي

ممارســة جميــع الصالحيــات المخولــة لهــا فــي مصفوفــة  	
بالشــركة. الخاصــة  والمســئوليات  الصالحيــات 

التنفيذيــة وتقييــم مــدى  	 اللجنــة  لنظــام عمــل  المراجعــة 
اإلدارة. مجلــس  إلــى  بتعديلــه  التوصيــة  وإصــدار  كفايتــه 

االطــالع والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باالســتراتيجية الشــاملة  	
الشــركة  ورؤيــة  ورســالة  للشــركة  الرئيســة  واألهــداف 
عليهــا  التعديــالت  واقتــراح  تنفيذهــا  علــى  واإلشــراف 

االدارة. لمجلــس 
خطــط  	 يخــص  فيمــا  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  االطــالع 

للشــركة. الســنوية  األعمــال 
	  )8( ونمــوذج  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  ومراجعــة  االطــالع 

عليــه. بالموافقــة  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة 
والتوصيــة  	 الشــركة  فــي  الصالحيــات  مصفوفــة  مراجعــة 

عليهــا. بالموافقــة  اإلدارة  لمجلــس 

مراجعــة الموازنــات التقديريــة الســنوية للشــركة والتعديــالت  	
التــي تطــرأ عليهــا ورفــع التوصيــات لمجلــس االدارة.

مراجعــة السياســات الداخليــة واألحــكام التنظيميــة المعــدة  	
مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة قبــل تقديمهــا لمجلــس اإلدارة 

والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة عليهــا.
االطــالع ومراجعــة مؤشــرات قيــاس األداء والتوصيــة لمجلــس  	

اإلدارة بالموافقــة عليها.
التوصية بتوزيع أرباح. 	
واتخــاذ  	 اإلدارة  مجلــس  مــن  للجنــة  يحــال  مــا  دراســة كل 

بشــأنها. المناســبة  التوصيــات 
إجــراء اتصــاالت واجتماعــات مــع اإلدارة التنفيذيــة بشــكل  	

أعمالهــا. لمتابعــة  دوري 

الموافــق  1439/08/22هـــ  بتاريــخ  اإلدارة  مجلــس  شــكل 
مــن  تبــدء  التــي  للــدورة  التنفيذيــة  اللجنــة  2018/05/08م 
تاريــخ 2018/02/12م وتنتهــي بتاريــخ 2021/04/30م، تجــدر 
ــة  ــرات فــي عضوي ــرة تغي ــه حــدث خــالل هــذه الفت اإلشــارة بأن

اللجنــة تمثلــت فــي:

تجــدر األشــارة بــأن مجلــس اإلدارة قــرر بتاريــخ 1441/05/21هـــ 
الموافــق 2020/01/16م، إعــادة تشــكيل اللجنــة لتصبــح برئاســة 
العضــو المنتــدب األســتاذ ســليمان بــن ناصــر الهتــالن،  وعضويــة 
كاًل مــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ علــي بــن فقهــي دماطــي، 
والرئيــس التنفيــذي /عضــو مجلــس اإلدارة الدكتــور عبدالكريــم بن 

حمــد النجيــدي.
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السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية 

ت . اجتماعات اللجنة التنفيذية وسجل الحضور
عقــدت لجنــة االســتثمار خــالل العــام المالــي 2020م تســعة إجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا، وكان ســجل الحضــور 

فيهــا وفقــًا لمــا يلــي:

"علمًا بأن عالمة )( تعني حضورة وعالمة )x( تعني تغيبه وعالمة )-( تعني إنتهاء أو عدم بداية عضويته"

االسم

األستاذ سليمان بن ناصر 
الهتالن

الدكتور عبد الكريم بن حمد 
األستاذ علي فقهي دماطيالنجيدي

االجتماع األول
2020/01/27م



االجتماع الثاني
2020/03/10م



االجتماع الثالث
2020/04/22م



االجتماع الرابع
2020/05/21م



االجتماع الخامس
2020/06/18م



االجتماع السادس
2020/08/25م



االجتماع السابع
2020/11/02م



االجتماع الثامن
2020/12/15م



االجتماع التاسع
2020/12/17م



السيرة الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية موجودة في الصفحات التالية:

األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن - صفحة رقم 89  	

األستاذ علي فقهي دماطي - صفحة رقم 95  	

الدكتور عبد الكريم بن حمد بن عبد الكريم النجيدي - صفحة رقم 94  	
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الحوكمة وااللتزام

ممارسات مهنية 
متقنة ... بمسيرة 

عطاء مستدامة



الحوكمة وااللتزام

نعمــل فــي »مهــارة« باســتمرار لكســب ثقــة مســاهمينا ومســتثمرينا، وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تطبيــق أعلــى معاييــر االفصــاح 
ــن الصــدق  ــى مســتويات م ــى أعل ــزام عل ــة االلت ــن خــالل نشــر ثقاف ــزام، وم ــة وااللت والشــفافية، وأفضــل الممارســات فــي الحوكم
والنزاهــة. كمــا نؤكــد حرصنــا الدائــم علــى االلتــزام بجميــع األ نظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن الجهــات ذات العالقــة بعمــل 

الشــركة حيــث يعتبــر ذلــك أحــد أهــم عوامــل نجــاح الشــركة ويحافــظ علــى ســمعتها ومصداقيتهــا  ويعــزز ثقــة مســاهميها.

ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

ــخ  هيئــة ســوق المــال، حيــث وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة بتاري
1440/01/16هـــ الموافــق 2018/09/26م، واعتمدتهــا الجمعيــة 
ــخ 1440/02/23هـــ الموافــق  ــة لمســاهمي الشــركة بتاري العام
ــع  ــق جمي ــزام وتطبي ــى األلت ــت الشــركة عل 2018/11/01م، وعمل
األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن 

ــة: ــة، باســتثناء المــواد التالي ــة الســوق المالي هيئ

ــة الشــركات الصــادرة  ــة حوكم ــه الئح ــا نصــت علي ــع م تماشــيا م
عــن هيئــة الســوق الماليــة، التــي توجــب علــى الشــركة ذكــر مــا 
تــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات ومــا لــم يتــم 
تطبيقــه، مــع بيــان أســباب عــدم التطبيــق فــي تقريــر مجلــس 
إدارتهــا، فإنــه يســر مجلــس إدارة الشــركة التنويــه بــأن الشــركة 
قــد قامــت بإعــداد الئحــة الحوكمــة الخاصــة بهــا، لتتماشــى مــع 
كافــة المتطلبــات الــواردة فــي الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن 

رقم 
المادة / 
الفقرة

مدى نص المادة / الفقرة
التطبيق

أسباب عدم التطبيق

 /25
7.8.9

يتولى مجلس اإلدارة تشكيل اإلدارة التنفيذية للشركة، 
وتنظيم كيفية عملها، والرقابة واإلشراف عليها، والتحقق من 

أدائها المهام الموصولة إليها، وعلى سبيل ذلك:
وضع معايير أداء لإلدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف   .1

الشركة واستراتيجيتها.
مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقيمها.  .2
وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.  .3

لم تطبق

وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/05/05م 
 )AON( على تعيين شركة آون االستشارية
للعمل على مشروع التحول في راس المال 

البشري، والذي من ضمن مخرجاته معايير 
تقييم األداء الوظيفي باإلضافة إلى خطط 

التعاقب الوظيفي، حيث من المقرر أن 
تعرض مخرجات المشروع على المجلس 
لألعتماد النهائي وبدء التطبيق  قبل 

نهاية الربع الثاني من العام 2021م.

70

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى لجنة إدارة  تشكَّ
المخاطر يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس 

اإلدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها 
مستوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

طبقت 
بشكل 

كبير

وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/11/10م 
على إسناد مهام لجنة المخاطر إلى لجنة 
المراجعة في الوقت الحالي وحتى يقرر 

المجلس الحقًا خالف لذلك.

رقم 
المادة / 
الفقرة

مدى نص المادة / الفقرة
التطبيق

أسباب عدم التطبيق

71

تختص لجنة إدارة المخاطر بمايلي:
وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما   .1

يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من 
تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية 

والخارجية للشركة.
تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها   .2

الشركة والحفاظ علي  والتحقق من عدم تجاوز الشركة.
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها   .3
بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل 

االثنى عشر شهرًا القادمة .
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية   .4

نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد 
تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها   .5
لها بشكل دوري من خالل إجراء اختبارات التحمل على 

سبيل المثال.
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات   .6

المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة   .7

المخاطر.
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  .8

مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات   .9
بشأن  قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة   .10
التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر   .11
المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة 

المخاطر .
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في   .12

إدارة المخاطر في الشركة.

طبقت 
بشكل 

كبير
-

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل)ستة أشهر( عل 72
لم تطبقاألقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/11/10م
على إسناد مهام لجنة المخاطر إلى لجنة
المراجعة في الوقت الحالي وحتى يقرر

المجلس الحقًا خالف لذلك.
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رقم 
المادة / 
الفقرة

مدى نص المادة / الفقرة
التطبيق

أسباب عدم التطبيق

85

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين 
في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى   .1
آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل 

والموضوعات محل القرارات المهمة.
برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من   .2

األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد ،وتأسيس صندوق 
مستقل لإلنفاق على  تلك البرامج.

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.  .3

طبقت 
بشكل 
جزئي

يوجد برنامج حوافز سنوي مبني على 
كفاءة األداء

يوجد سياسة تكافل إجتماعي خاصة 
بموظفي الشركة معتمدة من قبل مجلس 

إدارة الشركة بتاريخ 2018/10/23م.

87

تضع الجمعية العامة العادية – بيان اقتراح من مجلس اإلدارة 
– سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي 

يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية للمجتمع.

لم يطبق
سياسة المسؤولية االجتماعية من ضمن 
مخرجات مشروع التحول في رأس المال 

البشري.

88

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح 
مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما 

يلي:
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم  من   .1

مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات 
األخرى ذات النشاط المشابه.

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها   .2
الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في   .3
التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة .

وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية   .4
االجتماعية للشركة.

مطبقة 
بشكل 

كبير

تقوم الشركة كل سنة بالمساهمة 
اإلجتماعية وتفصح على ذلك في  وسائل 
التواصل االجتماعي باإلضافة إلى تقريرها 

السنوي.

95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، 
فعلى أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة 

الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة 
أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، 

سنويًا على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

طبقت 
بشكل 

كبير

وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/11/10م 
على إسناد مهام لجنة الحوكمة إلى لجنة 

المراجعة في الوقت الحالي وحتى يقرر 
المجلس الحقًا خالف لذلك.
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تقييم أداء مجلس اإلدارة

اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 2019/11/20م »سياســة 
فــي  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  وأداء  مالئمــة  تقييــم 
شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية«، والهــدف منهــا هــو التأكــد 
ــر  ــه للمعايي ــس اإلدارة ولجان ــن إســتمرار إســتيفاء أعضــاء مجل م
فــي  للعضويــة  المحــددة  اإلجــراءات  فــي  الــواردة  والشــروط 
مجلــس اإلدارة وإســتمرار إســتيفائهم لمتطلبــات جميــع األنظمــة 

واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن وزارة التجــارة وعــن هيئــة 
الســوق الماليــة، حيــث قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي 
إجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  2020/12/09م، بإجــراء تقييــم لجميع 
ــه وألداء المجلــس ككل عــن العــام  أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجان
المالــي 2020م، وذلــك عــن طريــق إســتخدام نمــاذج التقييــم 

المعتمــدة بموجــب هــذه السياســة كوســيلة للتقييــم.

المكافآت والتعويضات التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة  والمدفوعة لكبار 
التنفيذيين في الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي(

ــا  ــخ 2018/09/26م، كم ــان بتاري ــس اإلدارة وأعضــاء اللج ــدالت أعضــاء مجل ــآت وب ــى سياســة مكاف ــس إدارة الشــركة عل وافــق مجل
ــى : ــخ 2018/11/01م، وتهــدف هــذا السياســة إل ــة للمســاهمين بتاري ــة العام ــل الجمعي اعتمــدت مــن قب

النسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها. 	
تقديــم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل، كأن تربط الجزء  	

المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويل.
االنسجام مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة. 	
األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر  	

للمكافــآت والتعويضــات.
إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو فــي مجلــس اإلدارة،  	

وذلــك لمنــع اســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

كمــا حــددت السياســة حــد أعلــى وحــد أدنــى للمكافــآة الســنوية لرئيــس وأعضاء مجلــس اإلدارة ورؤســاء وأعضاء اللجــان، باإلضافة إلى 
تحديــد الحــد األعلــى والحــد األدنــى لبــدل حضــور جلســات المجلــس واللجــان، حيــث تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ســنويًا بالتوصيــة 

للمجلــس بمبالــغ المكافــآت فــي إطــار تلــك السياســة ودون وجــود أي إنحــراف جوهــري عنهــا.

وفــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه رئيــس وكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن مكافــآت ومزايــا 
ماليــة أو عينيــة مبلــغ )500,000 لاير( ألــف لاير ســنويًا.

كمــا قــد وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى سياســة صــرف المكافــآت الســنوية للموظفيــن بتاريــخ 2017/09/15م، حيــث تطبــق علــى 
جميــع موظفــي الشــركة بمــا فيهــم كبــار التنفيذيــن عــدا الرئيــس التنفيــذي، وتقــوم اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة وبالتنســيق مــع 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ســنويًا بالتوصيــة للمجلــس بمبالــغ المكافــآت وفقــًا لتلــك السياســة ودون وجــود أي إنحــراف جوهــري 

عنهــا.

االسم

المكافآت 
الثابتة

المكافآت 
المتغيرة

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

مبلغ معين

بدل حضور جلسات 
المجلس

بدل حضور مجموع 
جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء 
المجلس بوصفهم 

عاملين أو إداريين أو 
نظير أعمال إدارية أو 

استشارات فنية

مكافأة رئيس المجلس 
أو العضو المنتدب إن 
كان أمين السر أو من 

األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة 
األجل

خطط تحفيزية طويلة 
األجل

األسهم الممنوحة )يتم 
ادخال القيمة

المجموع

أواًل: األعضاء 
المستقلين

األستاذ 
ابراهيم بن 
زائد عسيري

250,000

8,000

8,000

-

-

-

266,000

-

-

-

-

-

266,000

-

266,000

-

األستاذ 
هيثم بن 

حمد الملحم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ 
سليمان بن 
علي سلطان

250,000

6,000

-

-

-

-

256,000

-

-

-

-

-

256,000

-

256,000

-

األستاذ عبد 
العزيز بن 

ابراهيم النويصر

250,000

8,000

18,000

-

-

-

276,000

-

-

-

-

-

276,000

-

276,000

-

المجموع

750,000

22,000

26,000

-

-

798,000

-

-

-

-

-

798,000

-

798,000

-

ويوضح الجدول أدناه المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
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االسم

المكافآت 
الثابتة

المكافآت 
المتغيرة

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

مبلغ معين

بدل حضور جلسات 
المجلس

بدل حضور مجموع 
جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء 
المجلس بوصفهم 

عاملين أو إداريين أو 
نظير أعمال إدارية أو 

استشارات فنية

مكافأة رئيس المجلس 
أو العضو المنتدب إن 
كان أمين السر أو من 

األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة 
األجل

خطط تحفيزية طويلة 
األجل

األسهم الممنوحة 
)يتم ادخال القيمة

المجموع

ثانيًا: 
األعضاء غير 
التنفيذيين

الشيخ 
سليمان بن 
عبد العزيز 

الماجد

250,000

8,000

-

-

-

-

258,000

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور 
سعود 

بن ناصر 
الشثري

250,000

8,000

-

-

-

-

258,000

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ 
عبد هللا بن 
عبد العزيز 

الماجد

250,000

8,000

-

-

-

-

258,000

-

-

-

-

-

-

-

األستاذ 
علي 

فقهي 
دماطي

250,000

8,000

14,000

-

-

-

272,000

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور 
عبد هللا 

بن سليمان 
العمرو

250,000

8,000

-

-

-

-

258,000

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

1,250,000

40,000

14,000

-

-

-

1,304,000

-

-

-

-

-

1,304,000

-

1,304,000

-

االسم

المكافآت 
الثابتة

المكافآت 
المتغيرة

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

مبلغ معين

بدل حضور جلسات 
المجلس

بدل حضور مجموع 
جلسات اللجان

مزايا عينية

بيان ما قبضه أعضاء 
المجلس بوصفهم 

عاملين أو إداريين أو 
نظير أعمال إدارية أو 

استشارات فنية

مكافأة رئيس المجلس 
أو العضو المنتدب إن 
كان أمين السر أو من 

األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة 
األجل

خطط تحفيزية طويلة 
األجل

األسهم الممنوحة 
)يتم ادخال القيمة

المجموع

ثالثًا: األعضاء 
التنفيذيين

األستاذ سليمان بن 
ناصر الهتالن

250,000

6,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الدكتور عبد الكريم بن حمد 
بن عبد الكريم النجيدي

62,000

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

312,000

10,000

322,000

-

-

-

322,000

-

-

-

-

322,000

322,000

-

322,000

-
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مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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خمسة من كبار التنفيذين 
الذين تلقوا أعلى المكافآت 

ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائة علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

حضور أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان إجتمعات الجمعيات العامة لإلطالع مباشرة على مالحظات ومقترحات المساهمين. 	
تــم إنشــاء وحــدة عالقــة المســتثمرين تابعــه لــإلدارة الماليــة واالســتثمار وذلــك إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمالحظــات  	

المســاهمين. ومقترحــات 
تم عقد اجتماعات ربعية وسنوية مع المستثمرين والمحللين المالين لمناقشة النتائج المالية للشركة. 	
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة خالل العام 
2020م، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

ــدى  ــم م ــة، فحــص وتقيي ــة الداخلي يشــمل نطــاق إدارة المراجع
ــة بالشــركة، والتحقــق  ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــة وفعالي كفاي
مــن التــزام الشــركة وموظفيهــا باألنظمــة واللوائــح الصــادرة 
مــن الجهــات ذات العالقــة، باإلضافــة إلــى سياســات الشــركة 

الداخليــة.

كمــا تقــوم لجنــة المراجعــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة بالوفــاء 
ــق بالتحقــق مــن وجــود  ــه، فيمــا يتعل بالمســؤوليات المنوطــة ب
نظــام رقابــة داخليــة فاعــل داخــل الشــركة. وعليــه، تســاعد لجنــة 
المراجعــة فــي التحقــق مــن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة 
وتنفيــذه بفاعليــة، وتقــّدم التوصيــات لمجلــس اإلدارة التــي مــن 
ــراض الشــركة  ــا يحقــق أغ ــره، بم ــل النظــام وتطوي شــأنها تفعي

ــح المســاهمين والمســتثمرين. ويحمــي مصال

ــة فــي الشــركة خــالل  ــل إدارة المراجعــة الداخلي ــم تفعي ــث ت حي
العــام 2020م، وتكليــف مديــر لــإلدارة كــي يشــرف علــى أعمــال 
إســنادها  تــم  والتــي  المجموعــة،  فــي  الداخليــة  المراجعــة 
إلــى شــركة استشــارية خارجيــة مــن المكاتــب األربعــة الكبــرى 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال. حيــث تــم الطلــب مــن االستشــاري 
القيــام بتقييــم المخاطــر وتحديــث ســجل المخاطر فــي المجموعة، 
ــة  ــة الداخلي ــل المراجع ــل خطــة عم ــى المســتجدات وعم ــاًء عل بن
للثــالث ســنوات القادمــة، ووضــع ميزانيــة خاصــة لهــذا األمــر 

بموافقــة مجلــس اإلدارة.

وقــد قــدم االستشــاري تقريــر المخاطــر الرئيســية إلــى لجنــة 
اإلدارة  مــع  التقريــر  هــذا  مناقشــة  تمــت  حيــث  المراجعــة، 
ــع  ــة لجمي ــم إعــداد خطــة عمــل تصحيحي ــة بالشــركة، وت التنفيذي
المالحظــات الــواردة فيــه، كمــا قــدم االستشــاري خطــة عمــل 
المراجعــة الداخليــة الســنوية بنــاًء علــى ســجل المخاطــر الــذي 
تــم تحديثــه. وتــم تعميــده للقيــام بعمليــات المراجعــة والتدقيــق 

للعــام الحالــي لــإلدارات التاليــة:

اإلدارة المالية والخزينة واالستثمار واالستحواذ واالندماج.  .1
إدارة تدقيق المطالبات واالستحقاقات.  .2

إدارة العالقات الحكومية والشؤون العمالية.   .3
إدارة الشؤون اإلدارية وإدارة المشاريع الرأسمالية.  .4

إدارة التسويق والعالقات العامة واإلعالم.   .5
إدارة االستراتيجية وتطوير األعمال.   .6

إدارة الشؤون القانونية.  .7

باإلضافــة إلــى القيــام بأعمــال المتابعــة التفصيليــة علــى الخطــط 
التصحيحيــة لجميــع اإلدارات التــي تمــت مراجعتهــا، ومــن ثــم 
تقديــم التقاريــر النهائيــة للجنــة لمناقشــتها، والموافقــة عليهــا 
والتوصيــة باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لمعالجــة أي مالحظــات 

حيالهــا.

كمــا اطلعــت لجنــة المراجعــة علــى التقاريــر المقدمــة مــن المراجع 
الخارجــي ومنهــا تقريــر اإلدارة الــذي يتضمــن بعــض المالحظــات 
علــى نظــام الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد القوائــم الماليــة 

والخطــة التصحيحيــة التــي وضعتهــا اإلدارة لمعالجتهــا.

وتــم تفعيــل آليــة سياســة اإلبــالغ عــن الممارســات المخالفــة 
خــالل العــام 2020م، والتــي تهــدف إلــى تعزيــز القيــم األخالقيــة 
وتشــجيع ثقافــة النزاهــة والمســاءلة فــي الشــركة، علــى أن 
تضمــن التعامــل مــع جميــع البالغــات المقدمــة بســرية تامــة. 
ــث  ــة باإلشــراف عليهــا، حي ــف إدارة المراجعــة الداخلي ــم تكلي وت
تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة برفــع تقاريرهــا ذات العالقــة إلــى 
لجنــة المراجعــة بشــكل ربــع ســنوي، والتــي تقــوم بدورهــا برفــع 
تقريــر ســنوي إلــى مجلــس اإلدارة، بشــأن البالغــات خــالل الفتــرة 
ــالغ  ــك حســب سياســة اإلب والمعالجــات التــي تمــت حيالهــا، وذل

عــن الممارســات المخالفــة.

علمــًا بــأن رئيــس لجنــة المراجعــة، يقــوم خــالل اجتماعــات مجلــس 
عــن  الالزمــة  بالتقاريــر  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بتزويــد  اإلدارة، 
أعمــال لجنــة المراجعــة ونتائــج أعمالهــا، ومنهــا نتيجــة متابعتهــا 

ــة وتوصياتهــا بهــذا الشــأن. ألعمــال إدارة المراجعــة الداخلي

وبنــاًء علــى مــا ســبق، تــرى لجنــة المراجعــة أن نظــام الرقابــة 
الداخليــة فــي الشــركة تتوفــر فيــه الكفــاءة والفاعليــة مــن عــدة 
جوانــب، ولكنــه بحاجــة إلــى التطوير والتحســين فــي جوانب أخرى، 
ليتواكــب مــع حجــم وطبيعــة أعمــال الشــركة. وقــد تمــت مناقشــة 
اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة حــول المالحظــات التــي تــم التوصــل 
إليهــا مــن خــالل عمليــات المراجعــة الداخليــة. وقــد قدمــت اإلدارة 
التنفيذيــة للجنــة المراجعــة الخطــة التصحيحيــة لتلــك المالحظــات، 
وســتقوم لجنــة المراجعــة بمتابعــة تنفيــذ الخطــة التصحيحيــة 

خــالل عــام 2021م.

تقر الشركة بما يلي:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  .1

أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة ونفــذ   .2
بفاعليــة.

أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر بشــأن قــدرة الشــركة علــى مواصلــة   .3
نشــاطها.

كما تؤكد الشركة على مايلي:
لــم يكــن هنــاك أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة   .4

اإلدارة. مجلــس  وقــرارات 
الخارجــي اي تحفظــات علــى  المراجــع  لــم يتضمــن تقريــر   .5

الســنوية. الماليــة  القوائــم 
المالــي  العــام  خــالل  قــرار  أي  اإلدارة  مجلــس  يصــدر  لــم   .6

القانونــي. المحاســب  إســتبدال  بشــأن  2020م 

ــم تنشــئ  الشــركة أي اســتثمارات او احتياطــات لمصلحــة  ل  .7
موظفيهــا

التحتفظ بأسهم خزينة.  .8
ــر  ــات أو جــزاءات أوقيــود أو تدابي ــم يصــدر بحقهــا أي عقوب ل  .9

خــالل العــام المالــي 2020م.
اليوجد أي قروض على الشركة وال على الشركات التابعة.  .10
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كبار المساهمين

النسبةاألسم

19,43%الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاري

12,20%عبدهللا بن سليمان العمرو

11,14%شركة الخبرة المعمارية

الجمعيات العامة للمساهمين
عقدت الشركة خالل العام المالي 2020م جمعية عامة واحدة، وفقًا لما يلي:

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحضورنوع الجمعيةالتاريخاإلجتماع

عادية2020/05/06ماالجتماع األول

األستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد  .1
األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن  .2
األستاذ ابراهيم بن زائد عسيري  .3

األستاذ سليمان بن على سلطان  .4
األستاذ عبد هللا بن عبد العزيز الماجد  .5
األستاذ عبد العزيز بن ابراهيم النويصر  .6

األستاذ علي فقهي محمد دماطي  .7
الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي  .8

األستاذ هيثم بن حمد الملحم  .9

أسباب الطلبتاريخ الطلب

تحليل المساهمين2020/01/06م

تحليل المساهمين2020/01/07م

تحليل المساهمين2020/01/08م

تحليل المساهمين2020/01/09م

تحليل المساهمين2020/02/03م

تحليل المساهمين2020/02/16م

تحليل المساهمين2020/03/01م

أرباح2020/03/22م

الجمعية العامة2020/04/06م

تحليل المساهمين2020/06/04م

تحليل المساهمين2020/07/01م

تحليل المساهمين2020/08/05م

تحليل المساهمين2020/08/31م

أرباح2020/09/02م

تحليل المساهمين2020/10/04م

تحليل المساهمين2020/10/11م

تحليل المساهمين2020/11/03م

تحليل المساهمين2020/12/03م

18المجموع

طلبات الشركة لسجل المساهمين
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ديناميكية التخطيط األداء المالي
االستراتيجي 

المستدام 



األداء المالي

التحديــات  رغــم  قــوي  مالــي  أداء  تقديــم  الشــركة  تواصــل 
المســتمرة، التــي تأتــي فــي مقدمتهــا حــاالت اإلغــالق المتكــرر 
الناجــم عــن تطبيقهــا لكافــة اإلجــراءات االحترازيــة المفروضــة مــن 
قبــل حكومتنــا الرشــيدة فــي جميــع بيئــات عملهــا المتنوعــة، إلــى 
ازدهــار أســواق القــوى العاملــة وتنامــي حجــم المنافســة الكبيــر 
فــي أســواق المملكــة العربيــة الســعودية والخليــج، بشــكل كبيــر.

حيــث تمكنــت مهــارة مــن تحقيــق نتائــج ماليــة وتشــغيلية قويــة 
بنجــاح، العتمادهــا المســبق علــى التخطيــط االســتراتيجي طويــل 
ــرة  ــة كبي ــر منحهــا مرون ــد واإلدارة الســليمة للمخاطــر، األم األم
فــي تصديهــا لجملــة المصاعــب والمخاطــر التي مرت بها أســواق 
القــوى البشــرية بشــكل خــاص، بشــكل مّكنهــا مــن إطــالق العنــان 
ــة الخالقــة،  ــات الجماعي ــادرات واإلمكاني لحزمــة واســعة مــن المب
ــوات  ــع قن ــرة لجمي ــذكاء، عاب ــة فائقــة ال أبدعــت ممارســات مهني
وفعاليــات نشــاطها المختلفــة محليــًا وإقليميــًا، منحــت الشــركة 
قــدرات كبيــرة فــي دعــم أدائهــا المالــي القــوي إلــى جانــب 
ــة كأحــد  ــت مكانتهــا الريادي اســتمرارية األعمــال وتطويرهــا لتثب
ــة الســعودية  ــات العمــل الناجحــة فــي المملكــة العربي أهــم بيئ
والمنطقــة. ممــا يجعلنــا نمضــي قدمــًا بــكل ثقــة نحــو مســتقبل 

أكثــر ازدهــارًا، مهمــا عظمــت التحديــات علــى كافــة األصعــدة.

أبرز الموشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

2016م2017م2018م2019م2020 م)مليون لاير سعودي(

نتائج األعمال

 1,181  1,168  1,352  1,512  1,416 اإليرادات 

 )845( )865( )1,054( )1,132( )1,151(تكاليف اإليرادات 

 337  303  298  380  266 مجمل الربح

 239  208  222  272  177 صافى الدخل للمساهمين في الشركة األم

قائمة المركز المالى 

 400  557  716  810  769 موجودات متداولة 

 353  392  476  439  389 مطلوبات متداولة 

 48  164  239  371  380 صافى رأس المال العامل 

 133  136  225  293  257 موجودات غير متداولة 

 30  36  35  79  81 مطلوبات غير متداولة 

 151  264  429  585  556 حقوق الملكية 

التدفق النقدي

التدفق النقدي المتولد من األنشطة 
التشغيلية 

 247  74  162  249  261 

التدفق النقدي المتولد )المستخدم فى( 
األنشطة اإلستثمارية 

)163(  142 )364( )2(  10 

التدفق النقدي المتولد )المستخدم فى( 
األنشطة التمويلية 

)214( )109( )59( )96( )266( 

 207  346  356  299  318 رصيد النقد وودائع مرابحة ألجل

المؤشرات الرئيسية 

21%19%17%19%13%األرباح قبل خصم الزكاة إلى المبيعات 

21%17%16%19%13%األرباح التشغيلية إلى المبيعات 

45%30%24%25%17%العائد على األصول 

158%79%52%46%32%العائد على حقوق الملكية

253%162%119%88%85%المطلوبات إلى حقوق الملكية

 6,36  5,55  5,93  7,26  4,73 ربحية السهم األساسى 
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معدالت جيدة لتحويل النقد من العمليات التشغيلية 

2016 2017 2018 2019 2020

261 249 149 74 247 النقد من العمليات 
التشغيلية

%108 %125 %69 %20 %93 نسبة التحول النقدى %

2016 2017 2018 2019
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261

%108

%125

%69
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%93

النقد من العمليات التشغيليةنسبة التحول النقدي

استدامة في معدالت نمو اإليرادات ومعدالت الربحية

األرقام )بالمليون لاير(األرقام )بالمليون لاير(

2016 2017 2018 2019 2020

1,181 1,168 1,352 1,512 1,416 اإليرادات 
239 208 222 272 177 صافي الدخل
%29 %26 %22 %25 %19 مجمل الربح%
%20 %18 %16 %18 %13 صافى الربح %

2016 2017 2018 2019

%40

%35

%30

%25

%20

%15

%10

%5

%0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2020

1,416

177

272

222
208
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1,512

1,352

1,168
1,181

%29
%26
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%19%20
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اإليراداتصافي الدخلمجمل الربحصافي الربح
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نموذج أعمال منخفض األصول مع معدالت رفع مالي منخفضة

2016 2017 2018 2019 2020

534 692 941 1,103 1,026 إجمالي الموجودات
382 428 512 518 470 إجمالي المطلوبات

%20 %14 %8 %14 %15 المطلوبات غير المتداولة 
إلى حقوق الملكية 

2016 2017 2018 2019
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534
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إجمالي الموجوداتإجمالي المطلوباتالمطلوبات غير المتداولة الى حقوق الملكية

معدالت سيولة تضمن الوفاء بإلتزامات الشركة التشغيلية

2016 2017 2018 2019 2020

48 164 239 371 380 صافي رأس المال العامل
1.14 1.42 1.50 1.85 1.97 معدل السيولة
0.54 0.87 0.17 0.43 0.15 معدل النقدية
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0.150.17

0.870.54

0.43

صافي رأس المال العاملمعدل السيولةمعدل النقدية

األرقام )بالمليون لاير(األرقام )بالمليون لاير(
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شركة مساند لخدمات التنظيف ذ.م.م
هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات رقم 2 لسنة 2015م.

نسبة ملكية مهارة في رأس مالها
الدولة محل التأسيسنشاطها الرئيسيالشركة

اإلماراتخدمات التنظيف85%300,000 درهم إماراتي

لم تقم الشركة بإصدار أية أسهم أو أدوات دين لشركاتها التابعة

علمًا بأن الشركات التابعة لم تصدر أي أسهم أو أدوات دين

%لاير سعودي )مليون لاير(نوع القطاع

27%382أفراد

25%356صناعي وتشغيلي

18%249تجزئة

13%181ضيافة

12%163رعاية صحية

6%86تجاري

1,416

%إيرادات النشاط )مليون لاير(

100%31الخدمات القوى العاملة المنزلية لقطاع األفراد

100%31الخدمات القوى العاملة المنزلية لقطاع األفراد

التحليل الجغرافى ألجمالى إيرادات الشركة وشركاتها التابعة )بالمليون لاير(

إيضاح ألى فروقات جوهرية فى النتائج التشغيلية عن السنة السابقة 

المجموعاإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية إجمالى اإليرادات السنة 

 1,416  31  1,386  1,416 2020م

 1,512  34  1,478  1,512 2019م

نسبة التغيرالتغيرات )+( أو )-(2019م2020مالبيان 

)6%()95,943(1,512,299 1,416,355 اإليرادات 

2% )18,036()1,132,492()1,150,527(تكلفة اإليرادات 

)30%()113,979(379,807 265,828 مجمل الربح 

)15%(14,468 )97,267()82,799(مصروفات تشغيلية - أخرى 

)35%()99,511(282,539 183,028 الربح )الخسارة( التشغيلي 

%إيرادات النشاط )مليون لاير(

73%1,035خدمات القوى العاملة لقطاع األعمال

27%382الخدمات القوى العاملة المنزلية لقطاع األفراد

1,416%100

إيرادات األنشطة الرئيسية في الشركة

وصف األنشطة الرئيسة للشركة:

وصف األنشطة الرئيسة للشركة التابعة:

صناعي 
وتشغيلي

%25

تجزئة

%18

%13

ضيافة

تجاري%6

رعاية صحية
%11

%27 %73
أفرادأعمال
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سياسة الشركة في توزيع األرباح
نصت المادة السابعة واألربعون )46( من نظام الشركة األساسي على توزيع أرباح المساهمين على الوجه التالي:

األرباح التي تم توزيعها خالل العام المالي 2020م

النصف األول من العام المالي 2020مالربع الثالث والربع الرابع من العام المالي 2019م
22-09-2020م06-04-2020متاريخ التوزيع

22.5%32%النسبة

84,375,000 لاير120,000,000 لايراإلجمالي

204,375,000 لايرالمجموع

االحتياطــي  لتكويــن  األربــاح  صافــي  مــن   )%10( يجنــب   .1
النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة 
وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )%30( 

مــن رأس المــال المدفــوع.
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء على اقتراح مجلــس اإلدارة أن   .2
تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 

يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة.
للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى،   .3
وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة 
مبالــغ  األربــاح  صافــي  مــن  تقتطــع  أن  كذلــك  المذكــورة 
ــة  ــة لعاملــي الشــركة أو لمعاون إلنشــاء مؤسســات اجتماعي

ــا مــن هــذه المؤسســات. ــا يكــون قائًم م

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين التقــل   .4
عــن )5%( مــن رأس المــال المدفــوع علــى األقــل.

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )العشــرون( مــن   .5
نظــام  مــن  والســبعين  السادســة  والمــادة  النظــام،  هــذا 
الشــركات يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تخصــص بعــد مــا 
تقــدم نســبة محــددة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، 
علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد 

ــي يحضرهــا العضــو. الجلســات الت
ومــا  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة  تخصيــص  بعــد   .6
الصــادرة مــن الجهــات  العامــة والقــرارات  تقــره الجمعيــة 
المســاهمين  علــى  ذلــك  بعــد  الباقــي  يــوزع  المختصــة، 
األعــوام  الــى  يرحــل  أو  األربــاح  فــي  إضافيــة  كحصــة 
 القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق عليــه الجمعيــة العامــة.

كمــا يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل ربــع ســنوي 
أو نصــف ســنوي.

كمــا قــام مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى سياســة توزيــع األربــاح بتاريــخ 1440/01/16هـــ الموافــق 2018/09/26م، واالعتمــاد الثانــي 
بتاريــخ 1440/07/07هـــ الموافــق 2019/03/14م، والتــي تــم إعدادهــا وفقــًا لألنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات التشــريعية.

ويوضح الجدول التالي األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل العام المالي 2020م:

األرباح المزمع توزيعها عن النصف الثاني من العام المالي 2020م:
ــة  ــاح بقيم ــع أرب ــى توزي ــد وافــق عل ــخ 17-3-2021 م ق ــس إدارة الشــركة فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي تاري ــدر اإلشــارة أن مجل تج

75,000,000 لاير ســعودي بمــا يعــادل 2 لاير ســعودي لــكل ســهم 

تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين
ال يوجد أية اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( قاموا بإبالغ الشركة بتلك 

الحقوق
لم يتم ابالغ الشركة بأي مصلحة في فئة أسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألي من األشخاص.

وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها 

التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
يوضــح الجــدول التالــي المصلحــة التــي ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم الشــركة. علمــًا بأنــه 
اليملــك أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم أي مصلحــة بطريقــة مباشــرة فــي أســهم الشــركات التابعــة، كمــا 

أنــه لــم تقــم الشــركة لــم تقــم بإصــدار أو منــح أي أدوات ديــن.

شركة بلوفو المحدودة
تعتبــر شــركة بلوفــو شــركة متخصصــة تــدرج الــذكاء االصطناعــي فــي حلــول التوظيــف الذكيــة المختلفــة التــي تقدمهــا لعمالئهــا. 
تهــدف بلوفــو إلــى إحــداث ثــورة فــي عمليــة التوظيــف مــن خــالل إدخــال خوارزميــات المطابقــة والتعلــم اآللــي التــي تقــوم بفــرز 
المرشــحين وبالتالــي المســاهمة فــي تحقيــق المزيــد مــن الكفــاءة فــي عمليــة التوظيــف. تقــدم شــركة بلوفــو حاليــًا حلولهــا الذكيــة 
للعديــد مــن مؤسســات القطــاع العــام فــي دول الخليــج فــي قطاعــات االتصــاالت والبنــوك والتأمين والطيــران والصناعة والنفــط والغاز 

وقطــاع البيــع بالتجزئــة والطاقــة والتعليــم والصحــة وغيرهــا مــن القطاعــات الناشــئة.

نسبة ملكية مهارة في رأس مالها
الدولة محل التأسيسنشاطها الرئيسيالشركة

جرز كايمانموارد بشرية40%1,000,000 دوال أمريكي

تمتلك شركة مساند لخدمات التنظيف على حصة في مركز تي بي إتش لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م.

نسبة ملكية مهارة في رأس مالها
الدولة محل التأسيسنشاطها الرئيسيالشركة

اإلماراتخدمات التنظيف70%300,000 درهم إماراتي
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أسم من تعود له 
عدد األسهم أسم العضوالمصلحة

في بداية العام
عدد األسهم 

في نهاية العام
صافي 
التغير

نسبة 
التغيير

الشركة االهلية 1
لالستثمار العقاري

سليمان بن عبدالعزيز الماجد
عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

سعود بن ناصر الشثري
7,287,0007,287,0000%0

عبدهللا بن سليمان 2
0%4,575,3754,575,3750عبدهللا بن سليمان العمروالعمرو

3

شركة الدكتور 
سليمان بن عبدالعزيز 

الحبيب لالستثمار 
التجاري

100%)2,625,000(2,625,0000على بن فقهي دماطي

100%0400400سليمان بن عبدالعزيز الماجدمنى حمد الحماد4

فاطمة بن عبدالعزيز 5
الماجد

سليمان بن عبدالعزيز الماجد
عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

47,31347,3130%0

هند عبدالعزيز 6
الماجد

سليمان بن عبدالعزيز الماجد
عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

4,0134,0130%0

الجوهرة عبدالعزيز 7
الماجد

سليمان بن عبدالعزيز الماجد
عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

3,0003,0000%0

56,350%42,2582,254سليمان بن عبدالعزيز الماجدحمد سليمان الماجد8

100%04848سليمان بن عبدالعزيز الماجدبدر سليمان الماجد9

0%5755750عبدهللا بن عبدالعزيز الماجدنواف عبدهللا الماجد10

100%02,0002,000سعود بن ناصر الشثريريم فهد العبيكان11

سلمان بن عبدهللا 12
100%0172172عبدهللا بن سليمان العمروالعمرو

افنان بن عبدهللا 13
100%05656عبدهللا بن سليمان العمروالعمرو

فوزية بن سليمان 14
100%)950(9500عبدهللا بن سليمان العمروالعمرو

عبدالكريم بن حمد 15
100%011عبدالكريم بن حمد النجيديالنجيدي

الشركات التابعة 

نسبة ملكية رأس مالها اسم الشركة التابعة 
الشركة فيها 

نشاطها 
الرئيسى 

الدولة المحل 
الرئيس لعملياتها 

الدولة محل 
التأسيس 

خدمات 85% 300,000 مساند لخدمات التنظيف المحدودة 
التنظيف 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

وصف لفئات وأعداد أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 
اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة

لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل، أو أي أوراق ماليــة أخــرى أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
خالل الســنة الماليــة 2020م.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة

لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة أخــرى، أو مذكرات 
حــق اكتتــاب أو حقوق مشــابهة خالل الســنة الماليــة 2020م.

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد
لم تقم الشركة أو شركاتها التابعة باسترداد أو شراء أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل السنة المالية 2020م.
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وصف ألي صفقة أو تعامالت بين المصدر وطرف ذي عالقة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:

قيمة التعاملالمدةنوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

أطياف للخدمات 
المساندة

أواًل: شركة مملوكة من كبار مساهمين الشركة .
ثانيًا: شركة ألعضاء مجلس اإلدارة التالين مصلحة غير 

مباشرة فيها:

	األستاذ سليمان بن عبدالعزيز  الماجد
	األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

	الدكتور سعود بن ناصر الشثري
	الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو

	األستاذ على دماطي

خدمات قوى 
94٫108٫065سنةعاملة

شركة مهارة للسفر 
والسياحة

أواًل: شركة مملوكة من كبار مساهمين الشركة .
ثانيًا: شركة ألعضاء مجلس اإلدارة التالين مصلحة غير 

مباشرة فيها:

	األستاذ سليمان بن عبدالعزيز  الماجد
	األستاذ عبدهللا بن عبدالعزيز الماجد

	الدكتور سعود بن ناصر الشثري
	الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو

	األستاذ على دماطي

خدمات قوى 
47,362سنةعاملة

شركة كفاءت حلول 
األعمال

شركة يعمل فيها عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعزيز 
بن ابراهيم النويصر.

خدمات قوى 
0سنةعاملة

الشركة عرب الطبية 
القابضة

شركة يملك فيها أحد كبار مساهمين الشركة وعضو 
مجلس اإلدارة الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو.

خدمات قوى 
376,482سنةعاملة

خدمات قوى شركة مستثمر فيهابلوفو
87,467سنةعاملة

شركة يملك فيها أحد كبار مساهمين الشركة وعضو شركة مزن للتقنية
مجلس اإلدارة الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو.

خدمات قوى 
241,866سنةعاملة

شركة زوايا 
لالستثمار

شركة يملك فيها أحد كبار مساهمين الشركة وعضو 
مجلس اإلدارة الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو.

خدمات قوى 
141,044سنةعاملة

شركة سارب العربية 
للستثمار القابضة

شركة يملك فيها أحد كبار مساهمين الشركة وعضو 
مجلس اإلدارة الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو.

خدمات قوى 
15,295سنةعاملة

شركة عالم التأمين 
لتقنية المعلومات

شركة يملك فيها أحد كبار مساهمين الشركة وعضو 
مجلس اإلدارة الدكتور عبدهللا بن سليمان العمرو.

خدمات قوى 
29,913سنةعاملة

مقهى التوام 
األربعه

شركة يملك فيها األستاذ عبدهللا النقير وهو أحد مالك 
شركة الخبرة المعمارية أحد كبار مساهمين الشركة 

خدمات قوى 
0سنةعاملة

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة:

قيمة التعاملالمدةنوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

شركة مهارة للسفر 
والسياحة

أواًل: شركة مملوكة من كبار مساهمين الشركة.
ثانيًا: شركة ألعضاء مجلس اإلدارة التالين مصلحة 

غير مباشرة فيها:

	األستاذ سليمان بن عبد العزيز الماجد
	األستاذ عبد هللا بن عبد العزيز الماجد

	الدكتور سعود بن ناصر الشثري
	الدكتور عبد هللا بن سليمان العمرو

األستاذ عبد العزيز الكثيري )من كبار التنفيذيين(.

شراء تذاكر 
طيران

-
5٫870٫275

مقابل شركة مستثمر فيهاشركة بلوفو
االستثمار

-7٫501٫097
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معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها 
مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لكبار 

التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:

الشروطالمبلغالمدةطبيعة العمل أو العقدأسم العضو

األستاذ عبد هللا بن عبد 
ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير شهريعقد عاملة منزليةالعزيز الماجد

الدكتور سعود بن ناصر 
ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير شهريعقد عاملة منزليةالشثري

الدكتور عبد هللا بن 
ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير شهرينقل كفالة عمالة منزليةسليمان العمرو

األستاذ عبد العزيز بن 
ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير ساعاتعقد سائق خاصابراهيم النويصر

الدكتور عبد الكريم بن 
ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير شهريعقد عاملة منزليةحمد النجيدي

األستاذ ابراهيم بن زائد 
تأجير ساعاتعقد عاملة منزليةعسيري

ال يوجد شروط تفضيليةمبلغ موحد لجميع عمالء الشركةتأجير شهري

البيان
2020م

بيان األسبابوصف موجز لها
المستحق حتى نهاية الفترة المسدد

المالية السنوية ولم يسدد بعد

 16,476,723  21,103,988 الزكاة
الزكاة المستحقة لعام 2020 
باإلضافة الى الربوط الزكوية 

للسنوات 2014:2017
المستحقات 

الزكوية

ضريبة القيمة المضافة  11,654,368  95,387,944 الضريبة
المستحقة لعام 2020م

ضريبة القيمة 
المضافة

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

المستحق للتأمينات  1,107,296  17,366,837 
االجتماعية عن عام 2020م

رسوم التأمينات 
االجتماعية

تكاليف تأشيرات 
وجوازات

التأشيرات المصدرة لعام  -    4,178,000 
2020

رسوم تشغيلية

رسوم مكتب العمل المسددة  -    194,036,991 رسوم مكتب العمل
رسوم تشغيليةعن عام 2020م

تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
ال يوجد أية اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين فيها عن أي مكافآت.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة حتى نهاية الفترة المالية السنوية 
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