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طيب اإلقامة

تقرير مجلس اإلدارة الثالث عشر للعام 2019متقرير مجلس اإلدارة الثالث عشر للعام 2019م

فــي الرحــاب الطاهــرة، ُشــِيد مشــروع جبــل عمــر بتصميــم فريــد وخدمــات خاصــة تتناســب مــع 
قدســية المــكان، لتمنــح حجــاج ومعتمــري وزوار بيــت اهلل الحــرام والكعبــة المشــرفة الراحــة 
والســكينة والهــدوء. تفــرد المشــروع بطــراز معمــاري إســامي ثــري، وشــّكل عصبًا رئيســًا لخطة 
تطويريــة شــاملة تشــهدها مكــة المكرمــة، ليرســم مامحهــا وتصبــح مدينــة عصرّيــة ونموذجــًا 
مشــّرفًا وملهمــًا لمــدن العالــم اإلســامي ُمحدثــًا بذلــك تناغمــًا فريــدًا بيــن األصالــة والحداثــة. 
ويعتبــر المشــروع متعــدد الســتخدامات لمــا يحتويــه مــن الوحــدات الســكنية الفاخــرة والفنادق 

واألســواق التجاريــة والتــي تــدار بواســطة كبــرى شــركات الفنــادق العالميــة.
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نبذة عن الشركة

تعــد شــركة جبــل عمــر للتطويــر إحــدى أكبــر شــركات 
التطويــر العقــاري فــي الشــرق األوســط وكذلــك مــن 
أكبــر الشــركات المدرجــة فــي الســوق الســعودي. ويعتبــر 
مشــروع تطويــر جبــل عمــر أحــد أهــم مشــاريع التطويــر 
ــى بعــد خطــوات مــن  ــي تقــع عل ــة الت العقــاري المتكامل
المســجد الحــرام. وتتوافــق فكــرة تنفيــذ المشــروع مــع 
ــو  ــعى نح ــي تس ــعودية والت ــة الس ــة العربي ــة المملك رؤي
زيــادة الطاقــة االســتيعابية لــزوار بيــت اهلل الحــرام مــن 
الحجــاج والمعتمريــن وتوفيــر المــكان المناســب لهــم، ومــن 
ــق  ــي تحقي ــاهمتها ف ــز بمس ــر وتعت ــركة تفخ ــإن الش ــم ف ث
ذلــك الهــدف الســامي مــن خــال تطويــر المناطــق المطلة 
ــن  ــزوار والمقيمي ــى الحــرم المكــي الشــريف إلعطــاء ال عل

ــدة. ــة فري ــة روحاني ــة تجرب ــة المكرم ــي مك ف
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تســعى المملكــة العربيــة الســعودية وبخطــى مدروســة 
نحــو إستشــراف المســتقبل مــن خال رؤيتهــا المباركــة 2030 
لتصــل بــإذن اهلل تعالــى إلــى العالــم األول ومقدمــة الركــب، 
وتفخــر شــركة جبــل ُعمــر للتطويــر بوجودهــا فــي قلــب 
ــة  ــادة الطاق ــي زي ــد ف ــا الرائ ــال دوره ــن خ ــة م ــذه الرؤي ه
اإلســتيعابية فــي أعــداد ضيــوف بيــت اهلل الحــرام. لقــد 
ــوم معلمــًا رئيســيًا فــي محيــط  ــل عمــر الي ــح مشــروع جب أصب
ــجد  ــى المس ــزة عل ــه الممي ــريف إلطالت ــي الش ــرم المك الح
الحــرام، وتميــزه بتصميــم فريــد وخدمــات نوعيــة تتناســب مــع 

ــن. ــاج والمعتمري ــزوار والحج ــات ال احتياج

عمـر  جبـل  شـركة  إدارة  مجلـس  يتقـدم  الصـدد  هـذا  وفـي 
للتطويـر وإدارتهـا التنفيذية ومنسـوبيها بأسـمى آيات الشـكر 
والعرفـان إلـى مقـام خـادم الحرميـن الشـريفين – أيـده اهلل – 
علـى مـا يوليـه مـن عنايـة فائقـة ودعـم سـخي والمحـدود 
البقـاع مـن خـال دعـم وتنفيـذ حزمـة كبيـرة  لخدمـة أطهـر 
ومتنوعـة لمشـاريع تنمويـة عماقـة تهـدف إلـى جعـل قبلـة 
العالـم اإلسـامي مدينة عالمية تسـتقطب األفئدة واألعمال 

وتنهـض بمسـتوى اإلقتصـاد الوطنـي.

فــإن  القادمــة،  للســنوات  الشــركة  إلســتراتيجية  وتنفيــذًا 
فــي  الجغرافــي  التوســع  نحــو  بثبــات  تعمــل  الشــركة 
كمــا  المكرمــة،  مكــة  منطقــة  نطــاق  علــى  مشــاريعها 
تســعى إلــى التحالــف والتعــاون مــع كبــرى الشــركات فــي 
قطــاع التنميــة والتطويــر العقــاري والبنــوك بهــدف تحقيــق 
رؤيتهــا فــي أن تكــون المطــور العقــاري الموثــوق فــي 

.2030 عــام  بحلــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــي  ــات ف ــن تحدي ــركة م ــهدته الش ــا ش ــم م ــى عليك وال يخف

الفتــرة الماضيــة بســبب متغيــرات الســوق المحلــي وضعــف 
الســوق العالمــي، وهــو مــا أثــر علــى قطــاع العمــرة بشــكل 
الشــركة بتطويــر إســتراتيجيتها بمــا  لذلــك قامــت  مباشــر، 
يتائــم مــع الوضــع الجديــد، كمــا ســعت الشــركة مؤخــرًا 
لوضــع حلــول وخطــة عمــل للتغلــب علــى التحديــات الماليــة.

ــد مــن التقــدم فــي  ــل عمــر المزي وشــهد مؤخــرًا مشــروع جب
ــاء مراحــل المشــروع، وســوف يســتمر العمــل علــى  نســب بن
قــدم وســاق حتــى يتــم إنجــاز أعمــال المشــروع بالكامــل بــإذن 
اهلل تعالــى. ليصبــح أحــد أهــم مشــاريع التطويــر العقــاري 
ــات  ــق تطلع ــا يحق ــتخدامات بم ــددة اإلس ــة والمتع المتكامل

ــس اإلدارة. ــركة ومجل ــاهمي الش ــداف مس وأه

وســعيًا نحــو تقديــم أفضــل خدمــات الضيافــة والتســوق 
والســكن وفــق أعلــى المعايير العالميــة للحجــاج والمعتمرين 
والــزوار، تســعى الشــركة إلــى إختيــار أفضــل الشــركاء لتقديــم 
تلــك الخدمــات وفــق أعلــى المعاييــر، حيــث تــم مؤخــرًا 
افتتــاح أســواق ومتاحــف وفنــادق ومنهــا إفتتــاح فنــدق 
ــدق الســادس  ــح الفن ــون ليصب ــري مــن هيلت ــل ت ــل عمــر دب جب
ضمــن مجموعــة فنــادق جبــل عمــر، وجــار العمــل إلــى إفتتــاح 
المزيــد مــن الفنــادق األخــرى لتعزيــز تجربــة الضيافــة والســكن 

ــرام. ــا الك ــزة لعمائن المتمي

شــركة  تأسســت  فقــد  التوســعية،  لإلســتراتيجية  وتنفيــذًا 
- إلدارة  جبــل عمــر  لشــركة  التجــاري  الــذراع   – »عاليــات« 
باإلضافــة  والتســويق،  البيــع  خدمــات  ولتقديــم  األمــاك 
إلــى خدمــات التأجيــر للعقــارات المملوكــة والمــدارة بشــكل 
إدارة وتســويق  مســتقل. وتعمــل »عاليــات« حاليــًا علــى 

الوحــدات الســكنية فــي »فنــدق جبــل عمــر العنــوان مكــة« 
باإلضافــة إلــى صيانــة وتشــغيل البنيــة التحتيــة لمشــروع جبــل 
عمــر بالكامــل بمــا يشــمل الوحــدات الســكنية والخدمــات 
أولــى  بجنــي  بــدأت »عاليــات«  للمشــروع. وقــد  العامــة 
ــارزًا لمبيعــات الوحــدات الســكنية  ثمراتهــا بتحقيقهــا نجاحــًا ب

ــة«. ــوان مك ــر العن ــل عم ــدق جب ــي »فن ف

وتــم كذلــك اإلنتهــاء مــن تأســيس شــركة وارفــات للضيافــة 
والتــي تختــص بــإدارة األصــول الفندقيــة والتــي تشــمل جميع 
فنــادق جبــل عمــر، حيــث تمكنــت مؤخــرًا مــن تقديــم الدعــم 
الــازم إلفتتــاح فنــدق جبــل عمــر دبــل تــري مــن هيلتــون. 
وكذلــك تمكنــت شــركة وارفــات للضيافــة مــن توقيــع عقــود 
ــر،  ــل عم ــروع جب ــارج مش ــادق خ ــن الفن ــدد م ــول لع إدارة أص
ــادق  ــك الفن ــإدارة تل ــث تقــوم شــركة وارفــات للضيافــة ب حي
ــق إســتخدامها اإلســم العالمــي التجــاري )أســتون(  عــن طري
والــذي تمتلــك الحــق الحصــري إلســتخدامه فــي المملكــة.

ــي  ــاحات والت ــركة س ــيس ش ــن تأس ــاء م ــك اإلنته ــم كذل وت
التجاريــة  األســواق  إدارة  مجــال  فــي  نشــاطها  يختــص 
عشــر  لمــدة  متكاملــة  اســتراتيجية  بنــاء  فــي  وتشــغيلها 
ســنوات لمراكــز التســوق الموجــودة فــي مشــروع جبــل عمــر 
الحاليــة والمســتقبلية. كذلــك أنجــزت الشــركة مشــروع ســاحة 
الخليــل وتحويلــه الــى وجهــة فريــدة تلبــي احتياجــات زوار 
بيــت اهلل الحــرام، عــاوًة علــى ذلــك حققــت الشــركة أعلــى 

ــام 2019. ــي ع ــل ف ــبة تحصي نس

ــذ  ــة من وقــد اهتمــت الشــركة ببرامــج المســئولية االجتماعي
وأولوياتهــا،  اســتراتيجيتها  ضمــن  مــن  وجعلتهــا  تأسيســها 
لتســاهم فــي تطويــر مجتمعاتنــا نحــو إقتصــاد تنمــوي مؤثــر 
ــة. ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــي الحرك ــاهم ف ــتدام يس ومس
وال يســعني فــي ختــام كلمتــي، ســوى أن أتقــدم أصالــة عــن 
ــص  ــس اإلدارة بخال ــاء مجل ــي أعض ــن زمائ ــة ع ــي ونياب نفس
المســتمر،  الغاليــة ودعمكــم  ثقتكــم  علــى  لكــم  الشــكر 
مؤكديــن لكــم فــي الوقــت ذاتــه بأننــا ســنعمل بــكل مافــي 
وســعنا لخدمتكــم ولتحقيــق تطلعاتكــم وتطلعــات قيــادة 
الممكــة العربيــة الســعودية لخدمــة أطهــر البقــاع بــإذن اهلل 

تعالــى.
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رئيس مجلس اإلدارة

عبدالعزيز محمد السبيعي
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المؤهات
بكالوريوس، ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية

الوظائف والعضويات الحالية
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس إدارة بنك التنمية االجتماعية
عضو مجلس إدارة شركة سدكو القابضة

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
العضو المنتدب لمجموعة صافوال

العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة االقتصادية
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس إدارة البنك السعودي لاستثمار
عضو مجلس إدارة مدينة المعرفة االقتصادية

عضو مجلس إدارة شركة باعشن

نائب رئيس مجلس اإلدارة - مستقل

عبدالرؤوف محمد مناع

عضو مجلس إدارة - مستقل

مهند سعود الرشيد

رئيس مجلس اإلدارة - غير تنفيذي

عبدالعزيز محمد السبيعي

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

وليد عبد الرحمن العيسى

المؤهات
بكالوريوس في العلوم اإلدارية - أنظمة

الوظائف والعضويات الحالية
رئيس لجنة المراجعة بشركة جبل عمر للتطوير

بــن ســعود آل رشــيد للمحامــاة  رئيــس وصاحــب مكتــب مهنــد 
بــي بالتعــاون مــع بيكــر بوتــس ال ال  القانونيــة  واالستشــارات 

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر

خبرة في مجال الحقوق تزيد عن 24 عام

المؤهات
بكالوريوس في إدارة األعمال

الوظائف والعضويات الحالية
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدوى لاستثمار

عضو مجلس إدارة شركة فجر كابيتال
عضو مجلس إدارة شركة ماسك

عضو مجلس إدارة شركة ماسك اللوجستية 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية 

عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستزراع المائي
عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات المحدودة 

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
عضــو مجلــس إدارة شــركة محمــد وعبــد اهلل إبراهيــم الســبيعي 

ــة للصراف
عضو مجلس إدارة بنك إسام بروناي دار السام

عضو مجلس إدارة شركة وسائل التقنية 
عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية

إنشاء شركات استثمارية في مجاالت متعددة

المؤهات
بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير علوم الحاسب

الوظائف والعضويات الحالية
عضو مجلس اإلدارة بشركة التعاونية للتأمين

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رزا
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين بالبحرين 

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
رئيس مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين

مستشار مجلس إدارة شركة االستثمارات الرائدة 
المدير التنفيذي للعمليات بشركة االستثمارات الرائدة 

مديــر مشــروع مركــز الملــك عبــد اهلل المالــي - شــركة االســتثمارات 
الرائدة

مدير إدارة األبحاث والتخطيط بهيئة السوق المالية
عضو مجلس إدارة بنك الرياض

أعضاء مجلس اإلدارة
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المؤهات
بكالوريوس في االقتصاد، تخصص إدارة وتسويق

الوظائف والعضويات الحالية
عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس اإلدارة بشركة دلة للخدمات الصحية
عضو مجلس اإلدارة بالمجموعة السعودية لألبحاث

نائــب الرئيــس التنفيــذي لاســتثمارات المباشــرة بشــركة دلــة البركــة 
بضة لقا ا

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة دلة البركة القابضة
عضو مجلس إدارة دلة البركة القابضة )البحرين(

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بمجموعة البركة المصرفية

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
رئيس مجلس إدارة شركة دله لإلنتاج اإلعامي

رئيس مجلس إدارة شركة الربيع
عضو مجلس إدارة شركة دله لاستثمار العقاري

عضو مجلس إدارة شركة الماظة للتنمية العقارية
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية السياحية والعقارية

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتوزيع الرقمي
عضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اإلعام في الشركة اإلعامية العربية
المنتــدب لشــركة  الرياضيــة والعضــو  للقنــوات  العــام  المشــرف 

الرياضيــة  األحــداث 
التجــاري- الصناعــي – االســتثمارات  يمتلــك خبــره فــي المجــال 

المباشــرة المباشــرة وغيــر 

عضو مجلس إدارة - مستقل

محي الدين صالح كامل

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

عبد الرحمن محمد الرواف

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

منصور عبد العزيز البصيلي

عضو مجلس إدارة - مستقل

علي محمد الكنهل

المؤهات
بكالوريوس في إدارة األعمال ، ماجستير في اإلدارة العامة

الوظائف والعضويات الحالية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس إدارة البنك السعودي لاستثمار
مدير عام إدارة الودائع والسندات – شركة حصانة االستثمارية

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية
عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة

ــة  ــة العام ــتثمار بالمؤسس ــة لاس ــي اإلدارة العام ــي ف ــل مال محل
ــة  ــات االجتماعي للتأمين

مدير عام األسواق الدولية بشركة حصانة االستثمارية
ــات  ــة للتأمين ــة العام ــتثمارية بالمؤسس ــظ االس ــر إدارة المحاف مدي

االجتماعيــة

المؤهات
بكالوريوس في القانون واألنظمة

الوظائف والعضويات الحالية
عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات 
والمكافــآت بشــركة إتــش إس بــي ســي العربيــة الســعودية

عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة المخاطر 
بالشــركة الســعودية للخدمــات األرضية

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وعضــو 
لجنــة المراجعــة بشــركة أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري

عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة اإلسمنت األبيض السعودي
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، ورئيــس 

لجنــة المراجعــة بالشــركة المتحــدة لإللكترونيــات
عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بشــركة 

عســير للتجــارة والســياحة والصناعــة

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  وعضــو  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 

التعاونــي التأميــن  إعــادة  الســعودية  بالشــركة 
ــه  ــج ل ــاض، والتروي ــد، الري ــعودي المتح ــك الس ــي البن ــرع ف ــر ف مدي
ــر عــام 1988م  ــك فــي 8 فبراي ــر فــروع البن ــر فــرع أكب ــاره مدي باعتب

في عام 1989م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك
ثــم مســؤول االتصــاالت االئتمانيــة فــي البنــك الســعودي البريطانــي، 
ــك فــي عــام 1994م،  ــن عــام للبن ــة، أمي ــر عــام للشــؤون القانوني ــم مدي ث
أوكلــت لــه إنشــاء بنيــة االلتــزام فــي جميــع أنحــاء البنــك فــي عــام 2000م 
وأصبــح ضابــط االلتــزام العالمــي الــذي يضــم البنــك والشــركات التابعــة لــه 
فــي عــام 2010م، تــم تعيينــه لبنــاء حوكمــة الشــركات للبنــك واإلشــراف 
علــى تنفيذهــا، ويضــاف إلــى دوره المهــم مهامــه فــي إدارة االتصــاالت 
الرئيســية مــع الجهــات التنظيميــة واإلشــرافية للبنــك الســعودي البريطاني 

وهــي مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة ســوق المــال
عضو مجلس إدارة شركة ساب تكافل

المؤهات
بكالوريوس في المحاسبة

الوظائف والعضويات الحالية
نائــب المحافــظ لقطــاع الشــؤون الماليــة فــي الهيئــة العامــة 

لألوقــاف
نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة حرف لتقنية المعلومات

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
نائب محافظ الهيئة العامة لألوقاف للشؤون المالية

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة المراجعــة فــي شــركة ســيلكو 
المتقدمــة

ــاالت  ــركة االتص ــي ش ــة ف ــي للمجموع ــب المال ــام المراق ــر ع مدي
ــعودية الس

مديــر عــام المجموعــة للتقاريــر الماليــة فــي شــركة االتصــاالت 
الســعودية

مديــر إدارة اإليــرادات والذمــم المدينــة فــي شــركة االتصــاالت 
الســعودية

العمل في مناصب متعددة بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز

أعضاء مجلس اإلدارة
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المؤهات
البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية

الوظائف والعضويات الحالية
عضــو اللجنــة التنفيذيــة ورئيــس فريــق عمــل إدارة المشــاريع بشــركة 

جبــل عمــر للتطويــر
عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة بشــركة ذاخر لاســتثمار 

والتطويــر العقــاري المحدودة
نائب المدير العام في شركة القصبي للمقاوالت
نائب الرئيس لمجلس االعمال السعودي الجزائري

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
عضو لجنة إعداد الكود السعودي – اللجنة االنشائية

نائب رئيس لجنة إعداد كود التربة واألساسات السعودي
عضو لجنة االختبارات لكليات الطب – جامعة الملك سعود 

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين 
رئيس لجنة االشراف الختبارات قياس

المشرف على التسجيل – كلية الهندسة – جامعة الملك سعود
المشرف على مركز اإلحصاء في التعليم العالي – وزارة التعليم العالي

مدير عام شركة القصبي للمقاوالت
عضو لجنة االشراف على مشروع مسجد األمير تركي السديري

الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لاستثمار العقاري
عضو هيئة تدريس - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض االقتصادي 2013م

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين
عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين 

دورة علمية في برنامج PLAXIS للتصميم الهندسي
دورة علمية في برنامج ABAQUS للتحليل الهندسي

GPR دورة عملية في استعماالت جهاز
دورة عملية في التخطيط االستراتيجي

دورة عملية في المحاسبة لغير المحاسبيين
دورة عملية في المالية لغير الماليين

ورشة عمل في تمويل السكن االقتصادي للسعوديين

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

أحمد عثمان القصبي

عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي

ياسر فيصل الشريف

المؤهات
البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية

الوظائف والعضويات الحالية
عضو مجلس إدارة بنك الباد

عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة
عضو مجلس إدارة شركة ديار الخزامى

عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي لاستثمارات العقارية
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات

عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية
عضو مجلس إدارة صندوق مؤسسة التمويل الجوي الدولية
عضو مجلس إدارة شركة سليمان الراجحي للتعليم والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة 

الرئيس التنفيذي للشركة التعليمية المتطورة 
وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية 

مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي
مديــر عــام تقنيــة المعلومــات فــي مجموعــة شــركات ســليمان 

الراجحــي
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية الستزراع المائي

رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة
وااللكترونيــات  االتصــاالت  أنظمــة  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

المتقدمــة
عضو مجلس إدارة شركة الحبوب واألعاف السعودية القابضة

المؤهات
بكالوريوس في إدارة أعمال

ماجستير في العلوم المالية )إدارة المخاطر المالية(

الوظائف والعضويات الحالية
عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

الوظائف والعضويات والخبرات السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير 

رئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية 
رئيس مجلس المديرين لشركة ساحات إلدارة األسواق التجارية

رئيس مجلس المديرين لشركة وارفات إلدارة األصول والضيافة
عضو اللجنة االستشارية اإلدارية بجامعة الدمام

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة الزوردي للمجوهرات
عضو لجنة المراجعة في شركة عبد اللطيف جميل المتحدة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو )للخدمات األمنية ونقل األموال(
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال

عضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنتــي إدارة المخاطــر واالســتثمار بالشــركة الســعودية 
الهنديــة للتأميــن التعاونــي

رئيس مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة الجبس األهلية
عضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي

الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى لاستثمارات
مدير إدارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت 

مدير إدارة المخاطر بالبنك العربي الوطني
رئيس قطاع مخاطر الخزينة بالبنك السعودي الهولندي

مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية
مدير الخزينة ومدير مخاطر السوق بالبنك األهلي التجاري

عضو مجلس إدارة صندوق اإلنماء مكة العقاري

أعضاء مجلس اإلدارة
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المساحة اإلجمالية ألرض المشروع هي 230.000 م2.
الطاقة الستيعابية هي 53.000 شخص تقريبًا.

وتمثـل  م2   142.016 هـي  المسـتغلة  المسـاحات 
لـأرض. المسـاحة اإلجماليـة  %61 مـن 

العامـة  والمرافـق  للشـوارع  المخصصـة  المسـاحات 
مـن   %  39 وتمثـل  م2   87.984 هـي  والخدمـات 

لـأرض. اإلجماليـة  المسـاحة 
يضـم المشـروع 40 برجـًا تتفـاوت ارتفاعاتهـا مـا بيـن 

20 إلـى 54 طابقـًا.
13.107غرفـة  حوالـي  علـى  المشـروع  يحتـوي 

وسـكنية. فندقيـة 
للمؤتمرات  مركز  أكبر  يتضمن  فندق  المشروع  يضم 
بمكة ويوجد به قاعة تستوعب قرابة 2.000 شخص.

التجاريـة  األسـواق  مـن  متكاملـة  منظومـة  يوجـد 
183.686 م2. مسـاحتها  إجمالـي  تبلـغ  الحديثـة، 

اسـتيعاب مـا يقـارب 30.000 مصـل يـؤدون الصـاة 
مـع المصليـن بالمسـجد الحـرام.

يؤمـن المشـروع كذلـك كافـة مرافـق البنيـة التحتية 
الازمـة  والخدمـات  العامـة  والسـاحات  واألماكـن 

للمشـروع. 
مركـزي  مراقبـة  نظـام  تنفيـذ  المشـروع  فـي  يتـم 

.)CCTV( الحشـود  إلدارة 
فصـل تـام بين حركة المشـاة والمركبـات في جميع 

أجزاء المشـروع.
مجهـزة  للمشـاة  إشـعاعية  طـرق   )3( عـدد  توفيـر 
بسـالم كهربائيـة ممتـدة مـن شـرق المشـروع إلـى 

14م. إلـى  12م  مـن  يتـراوح  بعـرض  غربـه 
جنـوب  مـن  ممتـد  للمشـاة  محـوري  طريـق  يوجـد 
المشـروع إلـى شـماله لخدمـة القادميـن مـن األحياء 
الجنوبيـة إلـى طريقهـم للمسـجد الحـرام أو العكس.
داخلـي  دائـري  طريـق  علـى  المشـروع  يشـتمل 
لربـط  التجاهيـن  فـي  20م  بعـرض  للسـيارات 
جميـع أجـزاء المشـروع، مـع وجـود مواقـف جانبيـة 

. ت فـا للحا
تبلغ األعداد اإلجمالية لمواقف السـيارات بالمشـروع 

حوالي 5.000 موقف.
توفير عدد من السـاحات العامة في مواقع مختلفة 

بالمشروع، ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه.
أسـطح  مـن  األمطـار  ميـاه  لتجميـع  نظـام  تنفيـذ 
اسـتخدامها. واعـادة  لتدويرهـا  بالمشـروع  المبانـي 
يشـتمل المشـروع علـى منظومـة شـبكات متكاملـة 
لخدمـات البنيـة التحتيـة تشـمل نظام متطـور للتخلص 

مـن المخلفـات وشـبكات صـرف متكاملة.
المغاسـل  ميـاه  اسـتخدام  وإعـادة  لمعالجـة  نظـام 

الرماديـة(. )الميـاه  والميضـاءات 
فولـت  ميجـا   268( بقـدرة  كهربـاء  تحويـل  محطـة 
مـن  المشـروع  احتياجـات  كامـل  تغطـي  امبيـر( 

الكهربـاء.
محطـة تبريـد مركزيـة بطاقـة إنتاجيـة تبلـغ )59 ألـف 
طـن تبريـد( تغطـي احتياجات المشـروع لتوفيـر نظام 

مركـزي للتكييـف بالميـاه المبردة.
الشـوارع  أسـفل  مسـلحة  خرسـانة  خدمـات  أنفـاق 

المشـروع. بكامـل  والفرعيـة  الرئيسـية 
نظام مراقبة المرور والحشود.

نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.
العامـة  للمناطـق  الكهربائيـة  والسـالم  المصاعـد 

المشـاة. وممـرات 
نظام تشغيل مواقف.

أعمـال التشـجير وتنسـيق المواقـع ونظـام مكافحـة 
الحرائـق بالمناطـق العامـة.

حوالـي  وبطـول  )40م(  بعـرض  للمشــاة  طريـق 
)300م( يمتـد مـن نهايـة طريـق الملـك عبـد العزيـز 
للمسـجد  الغربيـة  السـاحة  بالمشـروع وحتـى  مـرورًا 
الحـرام بمسـمى )طريـق الملـك عبـد العزيـز للمشـاة( 
وذلـك لتسـهيل حركـة المشـاة القادميـن مـن طريـق 
الملـك عبـد العزيـز وجميـع األحيـاء المجـاورة بالجهـة 
الغربيـة إلـى المسـجد الحـرام. ويوجـد علـى جانبـي 
الطريـق محـات تجاريـة وسـوق مركـزي، كمـا يتفرع 
المشـروع  داخـل  إلـى  تـؤدي  جانبيـة  شـوارع  منـه 

العـام. وإلـى المصلـى 

وصف المشروع
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر أجنحة هيلتون 
يتكــون مــن برجيــن، يحتــوي كل بــرج علــى 20 دور مطلــة مباشــرة 
علــى شــارع إبراهيــم الخليــل تتضمــن 484 جنــاح. وقــد تــم افتتــاح 

الفنــدق فــي شــهر رمضــان 1435هـــ
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر ماريوت
يتكــون مــن برجيــن، يحتــوي البــرج األول علــى 11 دور والبــرج 
الثانــي علــى 20 دور مطلــة علــى تقاطــع شــارع أم القــرى وشــارع 
إبراهيــم الخليــل تتضمــن 426 غرفــة. وقــد تــم افتتــاح الفنــدق فــي 

شــهر رمضــان 1436هـــ.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر حياة ريجنسي
ــى  ــة عل ــى 20 دور مطل ــرج عل ــوي كل ب ــن، يحت ــن برجي ــون م يتك
شــارع إبراهيــم الخليــل تتضمــن 657 غرفــة. وقــد تــم افتتــاح الفنــدق 

فــي شــهر رمضــان 1436هـــ.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر كونراد
ــى  ــة عل ــى 20 دور مطل ــرج عل ــوي كل ب ــن، يحت ــن برجي ــون م يتك
شــارع إبراهيــم الخليــل تتضمــن 438 غرفــة. وقــد تــم افتتــاح الفنــدق 

فــي شــهر رمضــان 1437هـــ.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر هيلتون
ــى  ــة عل ــى 20 دور مطل ــرج عل ــوي كل ب ــن، يحت ــن برجي ــون م يتك
شــارع إبراهيــم الخليــل تتضمــن 764 غرفــة. وقــد تــم افتتــاح الفنــدق 

فــي شــهر رجــب 1437هـــ.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر هيلتون دبل تري
يتكــون مــن برجيــن، يحتــوي كل بــرج علــى 29 طابــق فندقــي 
قاعتيــن  إلــى  باإلضافــة  جنــاح،  و228  غرفــة   448 بإجمالــي 
ــاح الفنــدق  لاجتماعــات و3 مطاعــم ومركــز لياقــة. وقــد تــم افتت

ــي 1441هـــ.  ــع ثان ــهر ربي ــي ش ف
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الوضع الحالي لمراحل المشروع

المرحلة األولى:

أدوار   4 المرحلــة مــن  تتكــون هــذه 
منصــات )بوديومــات(، وعــدد 10 أبــراج 
فندقيــة توفــر 2.865 غرفــة و87 فيــا 
باإلضافــة  ســكنية  ووحــدة  وشــقة 
ومســطحات  علويــة،  فلــل   10 إلــى 
و457  م²   26.959 بمســاحة  تجاريــة 
موقــف ســيارة، وتبلــغ المســطحات 
حوالــي  األولــى  للمرحلــة  البنائيــة 
ــى  ــة عل ــطح مطل ــر مس 517.000 مت
تــم  وقــد  الخليــل.  إبراهيــم  شــارع 
خــال  المرحلــة  هــذه  مــن  االنتهــاء 

2017م. عــام  مــن  األول  الربــع 
كمــا قامــت شــركة جبــل عمــر بتطويــر 
طريــق إبراهيــم الخليــل كــي يكــون 
الحــرام  المســجد  لســاحة  امتــدادا 
االســتيعابية  الطاقــة  لزيــادة  وذلــك 
للمشــاة وخلــق قيمــة مضافــة لفنــادق 

ــه. ــة علي ــر المطل ــل عم جب

المرحلة الرابعة:

 3 مــن  المرحلــة  هــذه  تتكــون 
 7 وعــدد  )بوديومــات(  منصــات 
أبــراج فندقيــة بارتفــاع 22 دور توفر 
ــطحاتها  ــغ مس ــة، وتبل 1.798 غرف
كمــا  م²،  ألــف   400 البنائيــة 
تتضمــن منطقــة مرافــق وخدمــات 
مخصصــة للجهــات الحكوميــة تقع 
فــي وســط المشــروع الــى جانــب 
مســاحة تجاريــة تبلــغ 23.945 متــر 
مســطح وموقــف ســيارات يتســع 
لعــدد 337 ســيارة. ويقــوم بأعمــال 
المقــاوالت لهــذه المرحلــة شــركة 
رواد المدائــن ومــن المتوقــع أن 
ــذه  ــاءات له ــال اإلنش ــي أعم تنته
المرحلــة فــي الربــع الرابــع مــن 

2021م.

المرحلة الخامسة 

والسادسة: 

تــم بنجــاح إعــادة تصميــم المخطــط 
ــن  ــذه المرحلتي ــي له ــام الرئيس الع
مجمــوع  فــي  زيــادة  لتعكــس 
اإلجماليــة.  البنائيــة  المســطحات 
المســطحات  زيــادة  تــم  حيــث 
ــن مــن  ــة للمرحلتي ــة االجمالي البنائي
728.842م².  إلــى  363.691م² 
مــع  التعاقــد  جــاري  أنــه  كمــا 

المرحلتيــن. تصميــم  فريــق 
فــي  األبــراج  عــدد  ســيكون 
المرحلتيــن 10 أبــراج بارتفــاع يقارب 
المســاحة  وإجمالــي  دور،   52
متــر   65.349 يعــادل  التجاريــة 
موقــف   2.400 وعــدد  مســطح 

غرفــة.  3.327 وعــدد  ســيارة 

المرحلة الثانية:

منصــة  مــن  المرحلــة  هــذه  تتكــون 
أبــراج   4 وعــدد  )بوديــوم(،  واحــدة 
فندقيــة بارتفــاع 20 دور، مطلــة علــى 
شــارع إبراهيــم الخليــل، بمســاحة إجماليــة 
بحوالــي  تقــدر  البنائيــة  للمســطحات 
ــة  ــى المنص ــون مبن ــف م²، ويتك 205 أل
مــن 3 أدوار تجاريــة بمســاحة 12.398م² 
و96 وحــدة ســكنية و4 فلــل و3 أدوار 
ــل  ــف، ومداخ ــر 100 موق ــف توف مواق
ــة  ــدد 1.113غرف ــر ع ــا توف ــادق كم للفن
جميــرة  بواســطة  تشــغيلها  ســيتم 
للفنــادق، ومطاعــم وغــرف اجتماعــات 
بالــدور  يوجــد  كمــا  رياضيــة.  وأنديــة 

العلــوي لــكل بــرج فيــا بنتهــاوس.
وقــد تــم االنتهــاء مــن أعمــال تشــطيبات 
وفــرش 90 وحــدة ســكنية وجــاري تنفيذ 
أعمــال اإلنشــاءات المتبقيــة بالمرحلــة 
العربيــة  بيتــور  شــركتي  إتحــاد  مــع 
ــع أن  ــن المتوق ــاوالت. وم ــل للمق وأزمي
ــع  ــة الرب تنتهــي أعمــال اإلنشــاءات بنهاي

الثانــي مــن 2021م.

المرحلة الثالثة:
تتكــون هــذه المرحلــة مــن منصتــي بنــاء )بوديومــات( وعــدد 4 أبــراج فندقيــة تتضمــن البرجيــن 
التوأميــن ســيتم تشــغيلها بواســطة شــركة العنــوان للفنــادق والمنتجعــات بإجمالــي 1.482 
غرفــة والبرجيــن اآلخريــن اللذيــن تــم تشــغيلهما بواســطة دبــل تــري )هيلتــون( بإجمالــي 678 
غرفــة. وتبلــغ مســطحاتها البنائيــة حوالــي 400 ألــف متــر مســطح ويبلــغ إجمالــي المســاحة 
ــغ عــدد األدوار  ــة 26.435 وعــدد مواقــف الســيارات 621 وعــدد الغــرف 2.160 ويبل التجاري

بالبرجيــن التوأميــن 42 دور.
تــم افتتــاح وتشــغيل فنــدق دبــل تــري علــى مرحلتيــن وتــم االنتهــاء أيضــًا مــن المســطح 

2019م. العــام  بالمنطقــةN1  خــال  التجــاري 
ــال  ــن أعم ــاء م ــم االنته ــد ت ــم وق ــق بالعال ــى معل ــى مصل ــود أعل ــة بوج ــذه المرحل ــز ه تتمي

الرفــع الميكانيكــي لــه وجــاري الترتيــب ألعمــال التشــطيبات والكهروميكانيــك.
ــد  ــك ان ــة ودري ــاءات العربي ــركتي اإلنش ــاد ش ــة اتح ــذه المرحل ــاءات به ــال اإلنش ــوم بأعم يق
ســكل كمقــاول رئيســي وشــركة الفطيــم الهندســية كمقــاول ألعمــال الكهروميكانيــك. ومن 
المتوقــع أن تنتهــي أعمــال اإلنشــاءات فــي هــذه المرحلــة خــال الربــع الرابــع مــن 2020م.

المرحلة السابعة:

التعاقــد مــع مكتــب التصميــم العالمــي فوســتر وشــركاه، وقــد فــاز  تــم 
منظمــة  مــن  بالعالــم  لفنــدق  تصميــم  أفضــل  بجائــزة  المبدئــي  التصميــم 
العقــارات العربيــة عــن عــام 2017م. وتقــع هــذه المرحلــة بموقــع مميــز فــي 
ــز للمشــاة المطــل مــن خــال  ــد العزي ــة طريــق الملــك عب المشــروع وهــو بنهاي
ــادة  ــم إع ــد ت ــاحاته. وق ــرام وس ــجد الح ــى المس ــاث عل ــية الث ــه الرئيس واجهات
تصميــم المخطــط الرئيســي لهــذه المرحلــة لتصبــح مقســمة إلــى ثــاث مناطــق 
ــة  ــف م². وتتضمــن هــذه المرحل ــد عــن 434 أل ــة تزي ــي مســطحات بنائي بإجمال
فنــدق ســبعة نجــوم وفنــادق فئــة خمــس وأربــع نجــوم ومجموعــة مــن الشــقق 
ــم  ــة أحــد المعال ــى عــام. وجــاري العمــل لجعــل هــذه المرحل ــة ومصل الفندقي

ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــة المكرم ــية لمك الرئيس

 26.959
المساحة التجارية
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عدد الغرف

 457
عدد المواقف
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7
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

أ - أنشطة شركة جبل عمر للتطوير 

تفاصيل أنشطة الشركة والشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر

إنجازات وخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

1

2

تطويــر وتعميــر منطقــة جبــل عمــر المجــاورة لســاحة . 1
مناطــق  وأي  الغربيــة،  الناحيــة  مــن  الحــرام  المســجد 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  داخــل  أخــرى 
تنظيميــة . 2 قطــع  إلــى  وتطويرهــا  العقــارات  امتــاك 

وإداراتهــا واســتثمارها وبيعهــا وتأجيرهــا وامتــاك قطــع 
أراضــي لتطويرهــا عمرانيــًا.

والتعميــر . 3 لإلنشــاء  الازمــة  األعمــال  بجميــع  القيــام 
بهــا. الخاصــة  والمســح  الهــدم  وأعمـــال  والصيـــانة 

إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.. 4

إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.. 5
الشــركة . 6 موظفــي  ســكن  وصيانــة  وتشــغيل  إدارة 

والفنــادق.
اســتيراد وتصديــر معــدات وآليــات وأثــاث فيمــا يخــص . 7

أعمــال الشــركة.
مجــال . 8 فــي  المتخصصــة  التدريــب  معاهــد  تشــغيل 

والضيافــة. الفندقــة 
المدنيــة . 9 األمنيــة  الحراســة  خدمــات  وتقديــم  تأميــن 

الخاصــة.

ج - األنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة جبل عمر للتطوير

د - بيان بأنشطة الشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر للتطوير

% 3,66 33,087,763

أنواع األنشطة الرئيسية

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل عمر ، باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى 
للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة.

شراء وبيع وتأجير األراضي، إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات 
مقابل عمولة، أنشطة التطوير و االستثمار العقاري، إنشاء المباني، أعمال صيانة و تشغيل المباني.

اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، يشمل )المدارس، الفنادق.. الخ(، تحليل النظم، شراء وبيع األراضي 
والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية( 
،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة 

خدمات صيانة المباني.

أنشطة التطوير واالستثمار العقاري، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة 
أو المؤجرة )غير سكنية( إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )سكنية( شراء وبيع وتأجير األراضي 

والعقارات.

التجارة ، التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت، التعليم والتدريب، التوظيف واالستقدام، السياحة و المطاعم 
والفنادق وتنظيم المعارض، العقارات واألراضي ) بيع وشراء األراضي والعقارات (، المقاوالت، النقل والبريد 

والتخزين

إدارة  وتشغيل الفنادق.

النسبة من إيرادات شركة جبل عمرإيرادات النشاطوصف النشاطالشركة التابعة

الشركة التابعة

--خدمات االستثمار والتطوير في القطاع العقاريشركة شامخات لاستثمار والتطوير

1,62 %14,686,303خدمات ضيافةشركة وارفات للضيافة

0.12 %1,041,682خدمات تسويقيةشركة عاليات للتسويق

شركة تبريد المنطقة المركزية

شركة ساحات

شركة عاليات للتسويق

شركة شامخات

شركات إشراقات للخدمات 
اللوجستية

شركة وارفات

اإلجمالي

1,92 %17,359,778خدمات عقاريةشركة ساحات إلدارة المرافق

--خدمات لوجستيةشركة إشراقات للخدمات اللوجستية

م

م

1

3

5

1

3

5

2

6

4

2

4

ــة  ــة المتبقي ــراء الحص ــر بش ــر للتطوي ــل عم ــركة جب ــت ش - قام
40 % مــن ملكيــة شــركة ســاحات لتصبــح مملوكــة بالكامــل 

ــر. ــر للتطوي ــل عم ــركة جب ــبة 100 % لش بنس

- قامــت شــركة جبــل عمــر للتطويــر باالفتتــاح الرســمي لفنــدق 
جبــل عمــر دبــل تــري بمشــروعها بمكــة المكرمــة.

لوحــدات  البيــع  وبــدء  للتســويق  عاليــات  شــركة  تدشــين   -
العنــوان. مشــروع جبــل عمــر 

ــات  ــن المح ــر 88 % م ــم تأجي ــل وت ــاحة الخلي ــين س ــم تدش - ت
ــة. التجاري

ــر  ــل عم ــروع جب ــة لمش ــواق التجاري ــتراتيجية األس ــداد اس - إع
واعتمادهــا مــن لجنــة األســواق التجاريــة ويجــري العمــل 

ــا. ــة فيه ــة المقدم ــذ الخط ــى تنفي عل

- النجــاح فــي تنفيــذ خطــة الســامة للتغطيــة الازمــة فــي 
موســمي )رمضــان والحــج(.

- وضــع عــدد مــن الهيــاكل الماليــة إلنتــاج الربحيــة والتدفقات 
ــي  ــي والســوق األجنب ــة للشــركة مــن الســوق المحل النقدي
والصناديــق  والســندات  االســتراتيجية  الشــراكات  مثــل 

ــة. العقاري

ب - بيان بكل نشاط وإسهامه في النتائج

النسبة

% 8

% 16

% 100 904,122,243

% 76

إيرادات النشاط

72,785,504

141,733,512

689,603,227

النشاط

تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة

تشغيل وتأجير األسواق التجارية ) األسواق التجارية ( 

اإلجمالي

تأجير الغرف وبيع المأكوالت و المشروبات ) الفنادق (

م

1

3

2
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خالصة على شكل جدول ورسم بياني لكأل من اآلتي:المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها 34

إن أنشــطة المجموعــة تعرضھــا لمجموعــة متنوعــة مــن 
ــر  ــك مخاط ــي ذل ــا ف ــوق )بم ــر الس ــة: مخاط ــر المالي المخاط
العمــات ومخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة 
االئتمــان  ومخاطــر  األســعار(  ومخاطــر  الفائــدة  ألســعار 
فــي  المخاطــر  إدارة  برنامــج  ويركــز  الســيولة.  ومخاطــر 
المجموعــة بشــكل عــام علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ باألســواق 
الماليــة ويســعى إلــى تقليــل اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى 

للمجموعــة. المالــي  األداء 
للسياســات  وفقــا  المخاطــر  إدارة  العليــا  اإلدارة  تتولــى 
ــد  ــا بتحدي ــس اإلدارة. تقــوم اإلدارة العلي المعتمــدة مــن مجل
أنــواع  أهــم  يتمثــل  الماليــة.  للمخاطــر  والتحــوط  وتقييــم 
المدينــة  الذمــم  علــى  االئتمــان  مخاطــر  فــي  المخاطــر 
التجاريــة ومخاطــر ســعر الفائــدة علــى التســهيات االئتمانيــة 

التــي تقدمهــا المجموعــة.
تأســيس  عــن  المســؤولية  كامــل  اإلدارة  مجلــس  يتحمــل 
إطــار المخاطــر فــي المجموعــة واإلشــراف عليــه. إن اللجنــة 
التنفيذيــة مســؤولة عــن تطويــر ومراقبــة سياســات إدارة 

المخاطــر فــي المجموعــة. 
تتــم مراجعــة نظــم إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم مــن قبــل 
ــوق  ــروف الس ــي ظ ــرات ف ــس التغي ــة لتعك ــة التنفيذي اللجن

ــة.  ــطة المجموع وأنش
تقــوم لجنــة المراجعــة لــدى المجموعــة بمتابعــة كيفيــة 
ــات  ــراءات وسياس ــزام بإج ــدى االلت ــة م ــام اإلدارة بمراقب قي
إدارة المخاطــر لــدى المجموعــة كمــا تقــوم بمراجعــة مــدى 
كفايــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر 

ــة. ــا المجموع ــي تواجهه الت

مخاطر االئتمان :
 هــي عــدم مقــدرة أحــد األطــراف المقابلــة فــي األداة 
ــائر  ــي خس ــبب ف ــا يتس ــه مم ــاء بالتزامات ــى الوف ــة عل المالي
ماليــة للطــرف اآلخــر. تديــر المجموعــة مخاطــر االئتمــان مــن 
خــال تقييــم الجــدارة االئتمانيــة لألطــراف المقابلــة قبــل 
الدخــول فــي معامــات باإلضافــة إلــى مراقبــة أي تعرضــات 
قائمــة بشــكل دوري لضمــان التســوية فــي الوقــت المحــدد. 
ــة  ــرض للمجموع ــى تع ــإن أقص ــر، ف ــخ التقري ــي تاري ــا ف وكم
ــه  ــة لموجودات ــم الدفتري ــي القي ــل ف ــان يتمث ــر االئتم لمخاط
الذمــم   / التجاريــة  المدينــة  الذمــم  مثــل  الفرديــة  الماليــة 

ــة. ــدة البنكي ــة واألرص المدين

مخاطر أسعار العمولة
تتمثــل مخاطــر أســعار العمولــة فــي تذبــذب القيمــة العادلــة 
أو التدفقــات النقديــة ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات في أســعار 
ــق النظــر  ــدة عــن طري ــم إدارة مخاطــر أســعار الفائ ــدة. يت الفائ
بعنايــة فــي أســعار الفائــدة الســائدة والمتوقعــة في الســوق 
فــي وقــت تنفيــذ ترتيبــات االئتمــان وكذلــك اســتخدام أدوات 
التحــوط المناســبة عنــد الحاجــة. كمــا فــي تاريــخ التقريــر، 
ســتؤدي زيــادة أو نقصــان 10 نقــاط أســاس فــي أســعار 
ــة ســيؤدي  ــرات األخــرى ثابت ــع المتغي ــدة مــع بقــاء جمي الفائ
إلــى نقــص / زيــادة األربــاح قبــل الــزكاة للســنة بمقــدار 10.57 
مليــون ريــال ســعودي )2018م: 8.9 مليــون ريــال ســعودي(.

مخاطر العمالت 
هــي المخاطــر المتمثلــة فــي تذبــذب قيمــة أداة ماليــة 
ــة.  ــرات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبي مــا بســبب التغي
العمــات  ترجمــة  أســعار  لتقلــب  المجموعــة  تتعــرض 
األجنبيــة خــال الممارســة العاديــة ألعمالهــا التجاريــة. لــم 
تقــم المجموعــة بتعامــات جوهريــة بعمــات غيــر الريــال 
الســعودي والــدوالر األمريكــي خــال الســنة. ونظــرا الرتبــاط 
المجموعــة  فــإن  األمريكــي  بالــدوالر  الســعودي  الريــال 

ليســت معرضــة لمخاطــر عمــات أجنبيــة هامــة.
فــي  المتمثلــة  المخاطــر  هــي  الســوق  أســعار  مخاطــر 
انخفــاض القيمــة العادلــة لاســتثمارات نتيجــة للتغيــرات فــي 
قيمــة الوحــدات الفرديــة. فــي تاريــخ التقريــر، قــد يــؤدي 
فــي   )10٪ 2018م:  ديســمبر   31(  10٪ بنســبة  التغييــر 
صافــي قيــم موجــودات االســتثمارات األساســية إلــى زيــادة 
أو نقــص صافــي الدخــل بمبلــغ 27.79 مليــون ريــال ســعودي 

)31 ديســمبر 2018: ال شــيء(.

مخاطر السيولة
 هــي المخاطــر المتمثلــة فــي تعــرض المجموعــة لصعوبــات 
فــي الحصــول علــى التمويــل الــازم للوفــاء بااللتزامــات 
المرتبطــة بــاألدوات الماليــة. قــد تنشــأ مخاطــر الســيولة نتيجة 
عــدم القــدرة علــى بيــع أصــل مالــي مــا بســرعة وبقيمــة 
تقــارب قيمتــه العادلــة. تــدار مخاطــر الســيولة مــن خــال 
المراقبــة المنتظمــة للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة 
ــة أي  ــا لتلبي ــد به ــة المتعه ــهيات االئتماني ــال التس ــن خ م

التزامــات مســتقبلية.

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

أ - أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة

ب - رسم بياني ألصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة

1437 هـ

1,907,943,603

2,124,895,963

22,627,797,817

12,512,907,529

20,719,854,214

10,388,899,537

الفترة
من 1438/1/1 هـ 

حتى 1438/7/15 هـ

5,091,936

1,096,672,242

22,875,728,410

12,684,387,496

17,783,792,109

11,587,715,254

الفترة
من 2017/4/13 م 

حتى 2017/12/31م

1,707,750,536

1,063,960,121

27,588,694,078

17,999,098,965

25,880,943,542

16,935,138,844

2018م

3,491,831,556

4,365,457,613

28,537,439,913

18,754,210,998

25,045,608,357

14,388,753,385

2019م

3,171,531,661

6,403,750,291

29,150,896,903

19,927,729,321

25,979,365,242

13,523,979,030

البيان

األصول المتداولة

الخصوم المتداولة

إجمالي األصول

إجمالي الخصوم

األصول غير المتداولة

الخصوم غير متداولة
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ج - نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة

د - رسم بياني لنتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة

1437 هـ

1.479.942.106

731.492.031

)748.450.075(

609.364.820

الفترة
من 1438/1/1 هـ 

حتى 1438/7/15 هـ

547.741.392

256.394.601

)291.346.791(

76.656.958

الفترة
من 2017/4/13 م 

حتى 2017/12/31م

568.826.613

11.109.940

)557.716.673(

)600.974.438(

2018م

1.962.643.843

797.836.794

)1.164.807.049(

194.992.931

2019م

904,122,243

124,985,872

)784,193,389(

)396,993,589(

البيان

اإليرادات

مجمل الربح

تكاليف اإليرادات

صافي الربح

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة لشركة جبل عمر خالل العام 2019م

إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة وفقًا للجدول التالي:

5

6

أ - التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

ب - التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة

اإليرادات

904,122,243

904,122,243

المنطقة الجغرافية

إجمالي اإليراداتالمنطقة الجغرافيةاسم الشركة التابعة

مكة المكرمة

17,359,778مكة المكرمةشركة ساحات إلدارة المرافق 

1,041,682مكة المكرمةشركة عاليات للتسويق

إجمالي اإليرادات

14,686,303مكة المكرمةشركة وارفات للضيافة 

نسبة التغير

% -54

% -84

% 30

% -33

% 95

% -60

التغيرات )+( أو )-(

-1,058,521,600

-677,907,940

+79,109,429

-380,613,660

+262,500,040

-494,517,329

2018م

1.962.643.843

797.836.794

262.481.491

1.164.807.049

277.180.829

812.536.132

2019م

904,122,243

124,985,872

341,589,503

779,136,371

539,680,869

323,077,238

البيان

المبيعات / اإليرادات

مجمل الربح

مصروفات تشغيلية – أخرى

تكلفة المبيعات / اإليرادات

إيرادات تشغيلية – أخرى

الربح )الخسارة( التشغيلي
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ونشــاطها  فيهــا  الشــركة  ملكيــة  ونســبة  مالهــا  ورأس  التابعــة  الشــركات  أســماء 

والعمليــات التأســيس  محــل  والدولــة  الرئيــس، 

المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد 
الطلــب أم غيــر ذلــك(. وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا 
وأي مبالــغ دفعتهــا الشــركة ســدادًا للقــروض خــالل الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم 

الجهــة المانحــة لــه ومدتــه والمبلــغ المتبقــي  

)جميع األرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي(

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تم طلب سجل المساهمين عدد )12( مرة والتفاصيل على النحو التالي:

سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم

طبقًا للمادة الحادية واألربعين من نظام الشركة األساسي والذي ينص على التالي:

79

10

8

الدولة محل 
التأسيس 

والعمليات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

نشاطها الرئيس نسبة ملكية الشركة فيهارأس المال اسم الشركة

اسم الجهة المانحة للقرض

التاريخ

6 يناير 2019م

8 يناير 2019م

6 فبراير 2019م

10 فبراير 2019م

1 مايو 2019م

13 مايو 2019م

7 يناير 2019م

23 يناير 2019م

7 فبراير 2019م

12 مارس 2019م

2 مايو 2019م

31 ديسمبر 2019م

وزارة المالية

صكوك

البنوك والمؤسسات المالية

المديونية اإلجمالية 
للشركة و شركاتها 

التابعة

السبب

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

الجمعية العامة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

الجمعية العامة

اجراءات الشركة

اجراءات الشركة

3,000,000,000

508,045,332

9,929,313,998

6,421,268,666

المبلغ المتبقي
من القرض

-

-

3,934,961,471

3,934,961,471

المبالغ المدفوعة 
سدادا للقرض خال 

السنة

-

-

390,672,247

390,672,247

مدة القرض
)سنة(

10

5

-

سنة الى 12  سنة

مبلغ أصل القرض

3,000,000,000

508,045,332

14,450,045,332

10,942,000,000

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل 
عمر ، باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في 

أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى 
بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، 
اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، 

وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو 
المؤجرة )سكنية(، وإدارة وتأجير العقارات 

المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، أنشطة 
إدارة العقارات مقابل عمولة.

اإلنشاءات العامة للمباني الغير سكنية، 
تحليل النظم، شراء وبيع األراضي 

والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع 
على الخارطة، أدارة وتأجير العقارات 

المملوكة أو المؤجرة )سكنية( ،وإدارة 
وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 

)غير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل 
عمولة، أنشطة خدمات صيانة المباني.

أنشطة التطوير واالستثمار العقاري، 
أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، إدارة 
وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير 

سكنية(، إدارة وتأجير العقارات المملوكة 
أو المؤجرة )سكنية(، شراء وبيع وتأجير 

األراضي والعقارات

التجارة، التشغيل والصيانة والنظافة 
للمنشآت ، التعليم و التدريب، التوظيف 

واالستقدام، السياحة و المطاعم والفنادق 
وتنظيم المعارض، العقارات واألراضي 

) بيع وشراء األراضي والعقارات (، 
المقاوالت، النقل والبريد والتخزين

إدارة  وتشغيل الفنادق

5.000.000 ريال سعودي

5.000.000 ريال سعودي

5.600.000 ريال سعودي

100.000 ريال سعودي

100.000 ريال سعودي

15.000.000 ريال سعودي

تملك شركة جبل عمر للتطوير 
نسبة ملكية 40 %

مملوكة بالكامل
لشركة جبل عمر للتطوير

مملوكة بالكامل
لشركة جبل عمر للتطوير

مملوكة بالكامل لشركة جبل 
عمر للتطوير

مملوكة بالكامل لشركة جبل 
عمر للتطوير

تملك شركة جبل عمر للتطوير 
نسبة ملكية 90 %

شركة تبريد المنطقة 
المركزية

شركة ساحات إلدارة 
األماك

شركة عاليات للتسويق 

شركة شامخات 
للتنمية والتطوير 

المحدودة

شركات إشراقات 
للخدمات اللوجستية

شركة وارفات للضيافة

م

م

م

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

1

3

2

1

3

5

2

6

4

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

» تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن 2 % مــن رأس المــال المدفــوع )بشــكل ســنوي أو نصــف 
ــرعًا،  ــة ش ــزكاة المفروض ــا ال ــا فيه ــرى بم ــف األخ ــة والتكالي ــات العمومي ــع المصروف ــم جمي ــد خص ــنوي( بع ــع س ــنوي أو رب س
وتجنيــب )10 %( مــن األربــاح الصافيــة لتكــون احتياطيــًا نظاميــًا، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ 

االحتياطــي المذكــور )30 %( مــن رأس المــال المدفــوع«.

اإلجمالي
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عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل عــام 2019م، وتواريــخ انعقادهــا، 

وســـجل حضــور كل اجتمــاع موضحــا فيــه أســماء الحاضريــن وفقــًا للجــدول التالــي:

وصــــف ألي مصلحــــة وأوراق ماليــــة تعاقديــــة وحقــــوق اكتتــاب تعــــود ألعضاء مجلــس 

إدارة الشــركة التنفيذيين وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة وأي تغييــر 

فــــي تلــــك المصلحــــة أو تلــــك الحقــــوق خــالل عــام 2019 وفقًا للجــدول التالي:

إجراءات إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

عقد مجلس اإلدارة عدد )12( اجتماع و )16( قرار بالتمرير ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

تنويه: ال يوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة. X: أعتذر عن الحضور  √: حضر االجتماع  

يقــوم مجلــس اإلدارة باســتعراض مقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا خــال االجتمــاع الــذي يلــي انعقــاد 
الجمعيــة واتخــاذ مــا يــراه مناســب بحيــث ال يتعــارض مــع أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها.

1112

13

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

إجمالي عدد 
الجتماعات التي 

حضرها العضو

10

12

10

9

7

11

12

1

12

12

عبدالعزيز السبيعي
0 %عبدالعزيز السبيعي 0 - - 10001000

% 0 0 - - 10001000

% 0 0 - - 50005000

% 0 0 - - 10001000

% 0 0 - - --

% 0 0 - - --

زياد الحقيل
أحمد القصبي

عبدالرؤوف مناع
محي الدين كامل

محي الدين كامل
مهند الرشيد

مهند الرشيد
عبدالرحمن الرواف

ياسر الشريف

أحمد القصبي
0 %عبدالرؤوف مناع 0 - - 10001000

% 0 0 - - 11001100

% 0 0 - - 10001000

% 0 0 - - --

% 0

% 0

0

0

-

-

-

-

-

60

-

60

عبدالرحمن الرواف
زياد الحقيل

عماد الخراشي
منصور البصيلي

منصور البصيلي
وليد العيسى

وليد العيسى
علي الكنهل

أحد أقارب / هاني زهران – الرئيس 
التنفيذي للقطاع المالي للمجموعة

1
1

3
3

5
5

7
7

9
9

11
11

2
2

4
4

6
6

8
8

10
10

12 12

√

√

√

√

√

√

√

مستقيل

√

√

√

√

X

X

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

√

X

√

√

√

√

√

√

X

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

3 √ياسر الشريف X X X √ √ لم يكن عضوًا في المجلس

√

√

√

√

√

√

√

X

√

X

√

X

√

√

7 √علي الكنهل √ √ √ √ √ √ لم يكن عضوًا في المجلس

√

√

√

√

X

√

√

X

√

√

√

√

√

√

X

√

√

X

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

X

X

√

√

X

√

√

اسم من تعود له المصلحةاسم العضو
أو األوراق التعاقدية أو حقوق
الكتتاب في شركة جبل عمر

نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام 2019

أدوات الدين عدد األسهمأدوات الدين عدد األسهم
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مهند الرشيد

ثامر العطيش – عضو لجنة 
المراجعة من خارج المجلس

محمد بن نادر – عضو لجنة 
المراجعة من خارج المجلس

زياد الحقيل

عضو لجنة المراجعة بشركة الريف 
لتكرير السكر

خبرة في مجال الحقوق تزيد عن 24 
عام

كبير مشرفي التدقيق الداخلي 
بالمؤسسة العامة للتقاعد

نائب مساعد المحافظ للشؤون المالية 
بالمؤسسة العامة للتقاعد.

عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية 
للتأمين.

الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون 
المتحدون عضو مجموعة ار اس ام 

العالمية.
المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف 

سليمان الراجحي القابضة.

الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف 
سليمان الراجحي القابضة 

الرئيس التنفيذي للشركة التعليمة 
المتطورة 

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون 
التعليمية واألكاديمية 

مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم 
العالي

مدير عام تقنية المعلومات في 
مجموعة شركات سليمان الراجحي
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 

الستزراع المائي
رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية 

المتطورة
عضو مجلس إدارة شركة أنظمة 

االتصاالت وااللكترونيات المتقدمة
عضو مجلس إدارة شركة الحبوب 

واألعاف السعودية القابضة

رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود 
آل رشيد للمحاماة واالستشارات 

القانونية بالتعاون مع بيكر بوتس ال 
ال بي

مدير عام اإلدارة العامة للمراجعة 
الداخلية بالهيئة العامة للزكاة والدخل

عضو لجنة المراجعة بالشركة التعاونية 
للتأمين

عضو مجلس إدارة بنك الباد
عضو مجلس إدارة شركة أوقاف 

سليمان الراجحي القابضة
عضو مجلس إدارة شركة ديار الخزامى

عضو مجلس إدارة شركة سليمان 
الراجحي لاستثمارات العقارية

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 
لنظم المعلومات

عضو مجلس إدارة شركة دواجن 
الوطنية

عضو مجلس إدارة صندوق مؤسسة 
التمويل الجوي الدولية

عضو مجلس إدارة شركة سليمان 
الراجحي للتعليم والتنمية

عضو مجلس إدارة شركة ربط المعارف

بكالوريوس في العلوم 
اإلدارية - أنظمة

البكالوريوس في المحاسبة.
الماجستير في المحاسبة.

)CFE( فاحص احتيال معتمد

بكالوريوس في المحاسبة
ماجستير إدارة أعمال ومالية

الزمالة األمريكية للمحاسبين 
CPA(( القانونيين

الزمالة السعودية للمحاسبين 
.SOCPA(( القانونيين

البكالوريوس، الماجستير 
والدكتوراه في الهندسة 

الكهربائية

1

3

4

2

لجنة المراجعة

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

14

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

بيان بأسماء أعضاء لجنة المراجعة ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

وصف مختصر الختصاصات لجنة المراجعة ومهامها

14 - 1

14 - 2

الوظائف السابقة والخبراتالسم الوظائف الحالية المؤهات م

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختــص لجنــة المراجعــة بمراقبــة أعمــال الشــركة والتحقــق من 
ــة  ــة الرقاب ــة وأنظم ــم المالي ــر والقوائ ــة التقاري ــامة ونزاه س
الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

التقارير المالية:
دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل 
ــي  ــة ف ــا والتوصي ــداء رأيه ــس اإلدارة وإب ــى مجل ــا عل عرضه

شــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا 
إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة 
عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي 
المالــي  المركــز  تقييــم  والمســتثمرين  للمســاهمين  تتيــح 

للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر 

الماليــة.
البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالي للشــركة 
أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو 

مراجــع الحســابات.
التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة 

الــواردة فــي التقاريــر الماليــة.
دراســة السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة وإبــداء 

الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

التدقيق الداخلي:
دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة 

المخاطــر فــي الشــركة.
دراســة تقاريــر التدقيــق الداخلــي ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات 

ــواردة فيهــا. ــة للملحوظــات ال التصحيحي
ــي  ــق الداخل ــطة المدق ــى اداء وانش ــراف عل ــة واإلش الرقاب
إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة – إن وجــدت - للتحقــق 
ــال  ــي أداء االعم ــا ف ــة وفعاليته ــوارد الازم ــر الم ــن تواف م
للشــركة مدقــق  يكــن  لــم  بهــا. وإذا  المنوطــة  والمهــام 
داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن 

ــه. ــة لتعيين ــدى الحاج م
إدارة  أو  وحــدة  مديــر  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

ــه. ــراح مكافآت ــي واقت ــي أو المدقــق الداخل ــق الداخل التدقي

مراجع الحسابات:
الحســابات  مراجعــي  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق 
مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد 

معهــم. 
وموضوعيتــه  الحســابات  مراجــع  اســتقال  مــن  التحقــق 
وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي 

االعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات صلــة.
مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق 
ــة تخــرج عــن نطــاق  ــة أو إداري مــن عــدم تقديمــه أعمــاال فني

أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

ــم  ــى القوائ ــه عل ــر مراجــع الحســابات وماحظات دراســة تقري
الماليــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأنها.

ضمان االلتزام:
مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن اتخــاذ 

الشــركة اإلجــراءات الازمــة بشــأنها.
التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة واللوائــح والسياســات 

والتعليمــات ذات صلــة.
ــركة  ــا الش ــرح أن تجريه ــات المقت ــود والتعام ــة العق مراجع
ــك  ــال ذل ــا حي ــم مرئياته ــة، وتقدي ــراف ذوي العاق ــع األط م

ــس اإلدارة. ــى مجل إل
رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها إلــى 
مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي يتعيــن اتخاذهــا.

اجتماعات لجنة المراجعة 14 - 3
عقدت لجنة المراجعة عدد )12( اجتماع وعدد )9( قرار بالتمرير خال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

العضوية

رئيس اللجنة

عضو

عضو

عضو

مهند الرشيد
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت 15
بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم:

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت

15 - 1

15 - 2

عبد الرؤوف مناع

عبد الرحمن الرواف

العضو المنتدب لمجموعة صافوال
العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة 

االقتصادية
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
عضو مجلس إدارة البنك السعودي لاستثمار

عضو مجلس إدارة مدينة المعرفة االقتصادية
عضو مجلس إدارة شركة باعشن

عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات 
الطاقة

عضو مجلس إدارة شركة الصحراء 
للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية
عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة

محلل مالي في اإلدارة العامة لاستثمار 
بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

مدير عام األسواق الدولية بشركة حصانة 
االستثمارية

مدير إدارة المحافظ االستثمارية بالمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية

عضو مجلس إدارة بنك التنمية 
االجتماعية

عضو مجلس إدارة سدكو القابضة

عضو مجلس إدارة البنك السعودي 
لاستثمار

مدير عام إدارة الودائع والسندات – 
شركة حصانة االستثمارية

بكالوريوس، ماجستير 
ودكتوراه في الهندسة 

الميكانيكية

بكالوريوس في إدارة 
األعمال

ماجستير في اإلدارة 
العامة

1

2

الوظائف السابقة والخبراتالسم الوظائف الحالية المؤهات م

فهد الزهراني – عضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت من 

خارج المجلس

مدير تنفيذي في شركة اتحاد االتصاالت 
)موبايلي(

النائب األول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
لعاقات الموظفين

نائب أول للرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
للعمليات

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
مدير أول التدريب والتطوير

مستشار تدريب في شركة إل إم إريكسون 
مستشار السعودة 

مستشار التدريب في مركز التدريب إريكسون
أستاذ مساعد في قسم تقنية الحاسب بالكلية 

التقنية بأبها
نائب عميد كلية أبها للتكنولوجيا

رئيس قسم تقنية الحاسب، الكلية التقنية بأبها
رئيس نادي الطلبة السعوديين، فورت كولينز، 

كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية
1996 مديرا للمدرسة السعودية، فورت 

كولينز، كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية
مدرس في معمل المعالجات الدقيقة، كلية 

الهندسة، جامعة كولورادو، الواليات المتحدة 
األمريكية.

محاضر، قسم تقنية الحاسب اآللي، كلية أبها 
للتكنولوجيا.

مدرب في مركز التدريب المهني بأبها

مستشار للرئيس التنفيذي في حقل 
الموارد البشرية في بنك الباد
عضو لجنة الموارد البشرية مع 
تقديم االستشارات في شركة 

ماسك 
عضو لجنة التعويضات والترشيح 
والحوكمة في شركة أكوا باور
عضو لجنة التعويضات والترشيح 

والحوكمة في شركة اليسر
عضو لجنة التعويضات والترشيح في 

الباد المالية
عضو لجنة التعويضات والترشيح 
والحوكمة في تكافل الراجحي

الدكتوراة والماجستير 
والبكالوريوس في 
الهندسة الكهربائية

3

ــس  ــي مجل ــة ف ــة للعضوي ــر واضح ــات ومعايي ــراح سياس اقت
التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة 

وإعــادة  فيــه  أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
مــع  المعتمــدة،  والمعاييــر  للسياســات  وفقــًا  ترشــيحهم 
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة 

باألمانــة.
ــة  إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات والجــدارات المطلوب
ــة. ــف اإلدارة التنفيذي ــغل وظائ ــس اإلدارة وش ــة مجل لعضوي

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال 
مجلــس اإلدارة.

ــارات أو  ــن المه ــة م ــات الازم ــنوية لاحتياج ــة الس المراجع
الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة 

ــة.  التنفيذي
ــم  ــة وتقدي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــكل مجل ــة هي مراجع

ــرات التــي يمكــن إجراؤهــا. ــات فــي شــأن التغيي التوصي
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقال األعضــاء المســتقلين، 
وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 

ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل عضوي
ــن،  ــس اإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــي ألعض ــف وظيف ــع وص وض

الغيــر تنفيذيــن والمســتقلين واإلدارة التنفيذيــة.
وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء 

مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذين. 
تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة أو كبــار 

التنفيذين. 

المجلــس،  مــن  لــكل  األداء  تقييــم  وآليــة  معاييــر  اقتــراح 
التنفيذيــة. واإلدارة  الشــركة،  لجــان  وأعضائــه، 

مراجعــة وتقييــم األداء لمهامهــا ومســؤولياتها مــرة واحــدة 
علــى األقــل كل عــام، علــى أن ترســل نتائــج التقييــم مــع 

ــس. ــى المجل ــا ال ــين فعاليته ــات لتحس اقتراح
الموافقة على فصل/ انهاء عقد كبار التنفيذيين. 

اإلدارة  أعضــاء مجلــس  لمكافــآت  اعــداد سياســة واضحــة 
ــا  ــة، ورفعه ــس واإلدارة التنفيذي ــن المجل ــة ع ــان المنبثق واللج
إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهيــدًا العتمادهــا مــن 
ــاع  ــك السياســة اتب ــة العامــة، علــى أن يراعــى فــي تل الجمعي
معاييــر ترتبــط بــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذها.

وسياســة  الممنوحــة  المكافــآت  بيــن  العاقــة  توضيــح 
المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن 

هــذه السياســة. 
مــدى  وتقييــم  المكافــآت،  لسياســة  الدوريــة  المراجعــة 

منهــا. المتوخــاة  األهــداف  تحقيــق  فــي  فعاليتهــا 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــآت أعض ــس اإلدارة بمكاف ــة لمجل التوصي
واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 

للسياســة المعتمــدة.
اإلشــراف علــى خطــط التعاقــب اإلداري اإلدارة التنفيذيــة 

ــركة. ــتوى الش ــى مس عل
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء مــن خــارج المجلــس 

للعمــل فــي لجــان المجلــس األخــرى.
أي مهام اضافية يتم تكليفها بها من قبل المجلس

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 15 - 3
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )8( اجتماعات خال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

العضوية

رئيس اللجنة

عضو
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عبدالرؤوف مناع
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية 16
بيان بأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم: 16 - 1

عبد العزيز السبيعي
محي الدين كامل

أحمد القصبي

عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم 
السبيعي للصرافة

عضو مجلس إدارة بنك إسام بروناي دار السام
عضو مجلس إدارة شركة وسائل التقنية 

عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية
إنشاء شركات استثمارية في مجاالت متعددة

رئيس مجلس إدارة شركة دله لإلنتاج اإلعامي
رئيس مجلس إدارة شركة الربيع

عضو مجلس إدارة شركة دله لاستثمار العقاري
عضو مجلس إدارة شركة الماظة للتنمية العقارية

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية السياحية 
والعقارية

عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتوزيع الرقمي
عضو مجلس إدارة شركة الخزامى لإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اإلعام في الشركة 
اإلعامية العربية

المشرف العام للقنوات الرياضية والعضو المنتدب لشركة 
األحداث الرياضية 

يمتلك خبره في المجال التجاري- الصناعي – االستثمارات 
المباشرة وغير المباشرة

عضو لجنة إعداد الكود السعودي – اللجنة االنشائية
نائب الرئيس لجنة إعداد كود التربة واألساسات السعودي

عضو لجنة االختبارات لكليات الطب – جامعة الملك سعود 
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين 

رئيس لجنة االشراف الختبارات قياس
المشرف على التسجيل – كلية الهندسة – جامعة الملك سعود
المشرف على مركز اإلحصاء في التعليم العالي – وزارة التعليم العالي

مدير عام شركة القصبي للمقاوالت
عضو لجنة االشراف على مشروع مسجد األمير تركي السديري

الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لاستثمار العقاري
عضو هيئة تدريس - كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض االقتصادي 2013م

عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين
عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين 

دورة علمية في برنامج PLAXIS للتصميم الهندسي
دورة علمية في برنامج ABAQUS للتحليل الهندسي

GPR دورة عملية في استعماالت جهاز
دورة عملية في التخطيط االستراتيجي

دورة عملية في المحاسبة لغير المحاسبيين
دورة عملية في المالية لغير الماليين

ورشة عمل في تمويل السكن االقتصادي للسعوديين

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدوى لاستثمار
عضو مجلس إدارة شركة فجر كابيتال

عضو مجلس إدارة شركة ماسك
عضو مجلس إدارة شركة ماسك اللوجستية 

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية 
للصناعات الميكانيكية 

عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية 
لاستزراع المائي

عضو مجلس إدارة شركة الفارابي 
للبتروكيماويات المحدودة

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر 
للتطوير

عضو مجلس اإلدارة بشركة دلة للخدمات 
الصحية

عضو مجلس اإلدارة بالمجموعة 
السعودية لألبحاث

نائب الرئيس التنفيذي لاستثمارات 
المباشرة بشركة دلة البركة القابضة

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع 
بشركة دلة البركة القابضة

عضو مجلس إدارة دلة البركة القابضة 
)البحرين(

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية 
بمجموعة البركة المصرفية

عضو اللجنة التنفيذية ورئيس فريق عمل 
إدارة المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية 
بشركة ذاخر لاستثمار والتطوير العقاري 

المحدودة
نائب المدير العام في شركة القصبي 

للمقاوالت
نائب الرئيس لمجلس االعمال السعودي 

الجزائري

بكالوريوس 
في إدارة 

األعمال

بكالوريوس 
في االقتصاد، 
تخصص إدارة 

وتسويق

البكالوريوس، 
الماجستير 

والدكتوراه 
في الهندسة 

المدنية

1
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منصور البصيلي

ياسر الشريف

عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 
بالشركة السعودية إعادة التأمين التعاوني

مدير فرع في البنك السعودي المتحد، الرياض، والترويج له 
باعتباره مدير فرع أكبر فروع البنك في 8 فبراير عام 1988م 
في عام 1989م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات 

في البنك
مسؤول االتصاالت االئتمانية في البنك السعودي 

البريطاني، ثم مدير عام للشؤون القانونية، أمين عام للبنك
 في عام 1994م، أوكلت له إنشاء بنية االلتزام في جميع 

أنحاء البنك في عام 2000م وأصبح ضابط االلتزام العالمي 
الذي يضم البنك والشركات التابعة له 

في عام 2010م، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك 
واإلشراف على تنفيذها، ويضاف إلى دوره المهم مهامه 

في إدارة االتصاالت الرئيسية مع الجهات التنظيمية 
واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة 

النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال
عضو مجلس إدارة شركة ساب تكافل

الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير 
رئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة المركزية 

رئيس مجلس المديرين لشركة ساحات إلدارة األسواق 
التجارية

رئيس مجلس المديرين لشركة وارفات إلدارة األصول 
والضيافة

عضو اللجنة االستشارية اإلدارية بجامعة الدمام
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة الزوردي 

للمجوهرات
عضو لجنة المراجعة في شركة عبد اللطيف جميل 

المتحدة
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو )للخدمات 

األمنية ونقل األموال(
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنتي إدارة المخاطر 
واالستثمار بالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

رئيس مجلس إدارة شركة بداية لتمويل المنازل
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة الجبس األهلية
عضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي

الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت
الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى لاستثمارات
مدير إدارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت 

مدير إدارة المخاطر بالبنك العربي الوطني
رئيس قطاع مخاطر الخزينة بالبنك السعودي الهولندي

مدير مخاطر السوق بمجموعة سامبا المالية
مدير الخزينة ومدير مخاطر السوق بالبنك األهلي التجاري

عضو مجلس إدارة صندوق اإلنماء مكة العقاري

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير
رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر 

ولجنة الترشيحات والمكافآت بشركة 
إتش إس بي سي العربية السعودية

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية وعضو لجنة المخاطر بالشركة 

السعودية للخدمات األرضية
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت وعضو لجنة المراجعة بشركة 
أماك العالمية للتمويل العقاري

عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة 
اإلسمنت األبيض السعودي 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت، ورئيس لجنة 

المراجعة بالشركة المتحدة لإللكترونيات
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

الترشيحات والمكافآت بشركة عسير 
للتجارة والسياحة والصناعة

عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر 
للتطوير

بكالوريوس 
في القانون 

واألنظمة

بكالوريوس 
إدارة أعمال

ماجستير 
العلوم المالية 
)إدارة المخاطر 

المالية(

3

5
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اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية 16 - 2

مراجعــة اســتراتيجية وخطــط عمــل الشــركة، والحصــول علــى 
فهــم كامــل مــن إدارة الشــركة، ورفــع التوصيــة لمجلــس 

اإلدارة لاعتمــاد.
مراجعــة الموازنــة الســنوية للشــركة، والحصــول علــى فهــم 
كامــل مــن اإلدارة، ورفــع التوصيــة لمجلــس اإلدارة لاعتمــاد.

ــد أي  ــن اإلدارة، وتحدي ــادرة ع ــة الص ــر الدوري ــة التقاري مراجع
قضايــا يتعيــن إحالتهــا لمجلــس اإلدارة أو مناقشــتها مــع 

اإلدارة.
اعتمــاد أيــة معامــات فــي حــدود الصاحيــات المخولــة لهــا 
مــن قبــل مجلــس اإلدارة، والتــي تتجــاوز حــدود الصاحيــات 

الممنوحــة للرئيــس التنفيــذي.
ــذي  ــس التنفي ــل الرئي ــن قب ــة م ــائل المحال ــي المس ــر ف النظ

ــزم. ــا يل ــم كم ــر الدع ــة وتوفي ــر الازم ــاذ التدابي التخ
مراجعة السياسات االستثمارية للشركة.

ــع  ــي ال تق ــركة الت ــل الش ــراءات عم ــات وإج ــة سياس مراجع
ضمــن نطــاق مســئولية أي مــن لجــان المجلــس األخــرى، 
ــة  ــع التوصي ــن اإلدارة، ورف ــل م ــم كام ــى فه ــول عل والحص

لمجلــس اإلدارة لاعتمــاد.

مراجعــة مصفوفــة الصاحيــات ورفــع التوصيــة لمجلــس 
لاعتمــاد. اإلدارة 

لمــرة  لصاحيتهــا  وفقــا  اللجنــة  ألداء  الذاتيــة  المراجعــة 
للتحقــق مــن  واحــدة علــى األقــل خــال الســنة، وذلــك 
فاعليــة أداءهــا. يجــب إرســال نتيجــة التقييــم الذاتــي لمجلــس 
بأدائهــا كمــا  لارتقــاء  أيــة مقترحــات  بهــا  اإلدارة مرفقــا 

يقتضــي األمــر.
ــاءة  ــادة كف ــأنه زي ــن ش ــا م ــي كل م ــس ف ــة للمجل  التوصي
وفاعليــة أعمــال الشــركة الداخليــة ذات العاقــة بالتالــي:

الشؤون المالية	 
االستثمار	 
التشغيلية	 
المشتريات والعقود	 

مراجعــة وتقييــم والموافقــة علــى االســتثمارات والمشــاريع 
المقترحــة المقدمــة مــن اإلدارة التنفيذيــة والتــي تكــون 

ــة. ــات اللجن ــدود صاحي ــن ح ضم
دوري  بشــكل  الشــركة  اســتثمارات  أداء  وتقييــم  متابعــة 

واالســتراتيجيات. السياســات  مــع  توافقهــا  مــن  والتأكــد 

اجتماعات اللجنة التنفيذية 16 - 3
عقدت اللجنة التنفيذية عدد )7( اجتماعات خال العام 2019م، ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع: 

العضوية

رئيس اللجنة
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بيان بأسماء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم 17

خالد العمودي – 
الرئيس التنفيذي

هاني زهران – 
الرئيس التنفيذي 

للقطاع المالي 
للمجموعة

المشرف العام على صندوق التنمية العقارية
رئيس التمويل العقاري – البنك األهلي التجاري

رئيس مبيعات الرهن العقاري والتوزيع – البنك األهلي التجاري
نائب مدير المبيعات والتوزيع – البنك األهلي التجاري

مدير شمال جدة – البنك األهلي التجاري
مدير المنتج – مجموعة سامبا المالية

مدير المبيعات المكلف – مجموعة سامبا المالية

عمل 18 عاما في بنك ساب تقلد خالها مناصب قيادية 
وشارك في عضوية لجان توجيهية واستراتيجية

شارك كمتحدث في عدة منتديات محلية ودولية

الرئيس التنفيذي لشركة جبل 
عمر للتطوير

الرئيس التنفيذي للقطاع 
المالي للمجموعة بشركة جبل 

عمر للتطوير

بكالوريوس إدارة صناعية 
- تسويق

بكالوريوس في العلوم 
المالية واالقتصاد

1

2

الوظائف السابقة والخبراتالسم الوظائف الحالية المؤهات م
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تهــدف هــذه السياســة إلــى وضــع معاييــر واضحــة لمكافــآت 
وفــرق  منــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
العمــل وتحديــد جميــع المكافــآت المســتحقة لهــم وبــدالت 
المصاريــف والنفقــات التــي تتحملهــا الشــركة عــن األعضــاء 

ــم. ــة أعماله ــرض تأدي لغ

الترشــيحات  لجنــة  قبــل  مــن  السياســة  هــذه  إعــداد  تــم 
والمكافــآت وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق 
الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة وأفضــل الممارســات المعمــول 
بهــا. ويتــم مراجعتهــا وتحديثهــا حســب تقديــر اللجنــة أو عنــد 
حــدوث أي تغييــرات فــي المتطلبــات التنظيميــة ذات الصلــة.

تنطبــق هــذه السياســة علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان 
المراجعــة،  لجنــة  أعضــاء  ذلــك  بمــا فــي  منــه،  المنبثقــة 

ــس. ــارج المجل ــن خ ــاء م واألعض

ــر  ــل عم ــركة جب ــي ش ــى موظف ــة عل ــذه السياس ــق ه تنطب
ــن  ــة م ــان المنبثق ــي اللج ــة ف ــم عضوي ــن لديه ــر مم للتطوي

اإلدارة.  مجلــس 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

المادة األولى: الغرض من السياسة

المادة الثانية: نطاق التطبيق

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

18

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

ــي الموضحــة  ــى المعان ــة عل ــارات اآلتي ــدل الكلمــات والعب ت
أمامهــا مــا لــم يقتــض الســياق خــاف ذلــك:

المجلس: مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.
حســب  متخصصــة  لجانــًا  اإلدارة  مجلــس  يشــكل  اللجنــة: 
حاجــة الشــركة وظروفهــا وأوضاعهــا بمــا يمكنهــا مــن تأديــة 
مهامهــا بفعاليــة وذلــك وفقــًا إلجــراءات عامــة يضعهــا 
المجلــس تتضمــن تحديــد مهمــة كل لجنــة ومــدة عملهــا 
والصاحيــات المخولــة لهــا خــال هــذه المــدة وكيفيــة 

رقابــة مجلــس اإلدارة عليهــا. 
اإلدارة  مــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لقــاء  العمــل:  ورش 
التنفيذيــة و/أو المختصيــن مــن خــارج المجلــس لمناقشــة 
موضــوع أو أكثــر بغــرض تبــادل اآلراء والخبــرات والمعلومــات 

واالقتراحــات حولهــا.
فــرق العمــل: هــو فريــق مكــون مــن عضــو أو أكثر مــن أعضاء 
مجلــس اإلدارة، يقــوم المجلــس بتشــكيله وتحديــد مــدة عمله 
ــدد  ــوع مح ــة موض ــك لدراس ــه وذل ــة ل ــات المخول والصاحي
ــة.  ــك الدراس ــج تل ــس بنتائ ــد المجل ــل تزوي ــق العم ــى فري وعل
كمــا يمكــن أن يتضمــن فريــق العمــل أعضــاء مــن خــارج 

ــس. المجل
العضــو التنفيــذي: عضــو مجلــس االدارة الــذي يكــون متفرغــًا 

األعمــال  فــي  ويشــارك  للشــركة  التنفيذيــة  االدارة  فــي 
ــا. ــة له اليومي

العضــو غيــر التنفيــذي: عضــو مجلــس االدارة الــذي ال يكــون 
متفرغــًا إلدارة الشــركة وال يشــارك فــي األعمــال اليوميــة 

لهــا.
ــع  ــذي يتمت ــر تنفي ــس إدارة غي ــو مجل ــتقل: عض ــو المس العض
ــه  ــق علي ــه، وال تنطب ــزه وقرارات ــي مرك ــام ف ــتقال الت باالس
ــة  ــي الئح ــا ف ــوص عليه ــتقال المنص ــوارض االس ــن ع أي م

حوكمــة الشــركات.
ــراء  ــس: الخب ــارج المجل ــن خ ــل م ــرق العم ــان وف ــاء اللج أعض

ــركة. ــارج الش ــن خ ــن م والمختصي
ــا،  ــي حكمه ــا ف ــاح وم ــدالت واألرب ــغ والب ــآت: المبال المكاف
والمكافــآت الدوريــة أو الســنوية المرتبطــة بــاألداء، والخطــط 
التحفيزيــة قصيــرة أو طويلــة األجــل، وأي مزايــا عينيــة أخــرى، 
باســتثناء النفقــات والمصاريــف الفعليــة المعقولــة التــي 
تتحملهــا الشــركة عــن عضــو مجلــس اإلدارة لغــرض تأديــة 

عملــه.
اجتماعــات  ذلــك  ويشــمل  لألعضــاء  اجتمــاع  أي  اجتمــاع: 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وفــرق وورش العمــل 

والجمعيــة العموميــة.

المادة الثالثة: تعريفات سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يراعى عند تحديد المكافآت المعايير التالية:
اختصاصــات  مــع  عادلــة ومتناســبة  المكافــآت  تكــون  أن 
العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا، 
باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة 

ــة. المــراد تحقيقهــا خــال الســنة المالي
أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة 

الازمــة إلدارتهــا.
لــدى  المخاطــر  ودرجــة  وطبيعــة  حجــم  مــع  انســجامها 

الشــركة.
أن تكــون المكافــأة كافيــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء 
مجلــس ذوي كفــاءة وخبــرة مناســبة وتحفيزهــم واإلبقــاء عليهم.

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي 
الســوق فــي تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عن 

ــدل المصروفــات. ــرر للمكافــآت وب ــر مب ــك مــن ارتفــاع غي ذل
األخــذ بعيــن االعتبــار القطــاع الــذي تعمــل فيــه الشــركة 

وحجمهــا.
األخــذ بعيــن االعتبــار خبــرة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومهاراتهــم 

ومؤهاتهــم العلميــة.
أن تعــد بالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت عنــد 

التعيينــات الجديــدة.
لهــذه  وفقــًا  وصرفهــا  المكافــآت  احتســاب  يكــون  أن 

لسياســة.  ا

المادة الرابعة: معايير تحديد المكافآت سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ــه  ــس االدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة من يجــوز لعضــو مجل
الحصــول علــى تعويــض أو مكافــأة منفصلــة نظيــر أي أعمــال 
ــريطة أن  ــركة، ش ــة للش ــارية مقدم ــة أو استش ــة أو إداري فني

ــي.  ــك األعمــال بموجــب ترخيــص مهن تقــدم تل
يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل 
عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة 
العامــة للمســاهمين، وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي 
ــه عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة  يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفت

واللجــان األخــرى المنبثقــة منــه.
يجــوز أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متفاوتــة 
المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصاتــه 
ــي  ــات الت ــدد الجلس ــتقاله وع ــه واس ــة ب ــام المنوط والمه

ــارات. ــن االعتب ــا م ــا وغيره يحضره
يجــوز صــرف مكافــأة إضافيــة لعضــو مجلــس اإلدارة وعضــو 
اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس فــي حــال تــم تكليفــه بمهــام 
إضافيــة أخــرى وذلــك بنــاء علــى توصيــة مــن لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت وبعــد أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة علــى ذلــك. 
ال يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

للمســاهمين.
ــس  ــو مجل ــه عض ــل علي ــا يحص ــوع م ــاوز مجم ــوز أن يتج ال يج
اإلدارة مــن مكافــآت وبــدالت ومزايــا عــن عضويتــه فــي 
 )500.000( مبلــغ  العمــل  وفــرق  واللجــان  المجلــس 

ريــال ســعودي ســنويًا. ألــف  خمســمائة 

المادة الخامسة: قواعد وقيود عامة سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

فيما يلي تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات:
تقــدم الشــركة مكافــأة ســنوية لرئيــس مجلــس اإلدارة بقيمــة 

ريال.  )300.000(
تقــدم الشــركة مكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء 

ريــال.  )200.000( بقيمــة  اإلدارة  مجلــس 
تقــدم الشــركة مكافــأة ســنوية لــكل عضــو مــن أعضــاء 
اللجــان المنبثقــة مــن المجلــس بقيمــة )100.000( ريــال.

ــاء  ــن أعض ــو م ــكل عض ــة ل ــأة مقطوع ــركة مكاف ــدم الش تق
لجنــة  توصيــة  علــى  بنــاًء  تحديدهــا  يتــم  العمــل،  فــرق 
بعــد  اإلدارة،  مجلــس  وموافقــة  والمكافــآت  الترشــيحات 
األخــذ فــي االعتبــار المهــام المنوطــة بفريــق العمــل وعــدد 
ــث ال تتجــاوز قيمــة المكافــأة  االجتماعــات والمخرجــات بحي

ريــال ســنويًا.   )200.000(
تقــدم الشــركة مكافــأة بــدل حضــور للعضــو عــن كل اجتمــاع 
مبلــغ وقــدره )3.000( ريــال، ويشــمل ذلــك االجتمــاع مــن 
ــال  خــال وســائل االتصــال المرئيــة الحديثــة علــى ســبيل المث

ــة. ــة الجماعي المحادث
تقــوم الشــركة بتأميــن تذاكــر الســفر لألعضــاء المقيميــن خارج 
المنطقــة التــي يعقــد فيهــا االجتمــاع للرحــات الداخليــة 
ــى  ــة األول ــال أو الدرج ــال األعم ــة رج ــى درج ــة عل أو الخارجي
ــى درجــة رجــال األعمــال(.  )فــي حــال عــدم توفــر مقعــد عل
وفــي حــال تــم شــراء التذكــرة مــن قبــل العضــو فيتــم دفــع 

ــدل مصــروف للعضــو علــى النحــو التالــي:  ب
مبلغ )2.500( ريال عن الرحات الداخلية.

مبلــغ )5.000( ريــال للرحــات إلــى أحــد دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي أو الــدول العربيــة.

مبلغ )10.000( ريال للرحات إلى أي دولة أخرى.
ــن كل  ــدة ع ــرة واح ــاه م ــور أع ــدل المذك ــاب الب ــم احتس يت
أيــام  أو خــال  يــوم واحــد  المنعقــدة فــي  االجتماعــات 
متتاليــة ويشــمل ذلــك اجتماعــات كافــة اللجــان األخــرى.

تقــوم الشــركة بتوفيــر اإلقامــة لألعضــاء المقيميــن خــارج 
ــة  ــة تنفيذي ــي غرف ــاع ف ــا االجتم ــد فيه ــي يعق ــة الت المنطق

أو جنــاح صغيــر )فــي حــال عــدم توفــر غرفــة تنفيذيــة( بفنــادق 
ــاع،  ــن كل اجتم ــدة ع ــة واح ــدة ليل ــوم لم ــس نج ــة الخم فئ
ســواًء كان االجتمــاع داخــل المملكــة أو خارجهــا، وفــي 
ــدل  ــم دفــع ب ــل العضــو فيت ــن اإلقامــة مــن قب ــم تأمي حــال ت
مصــروف لــه ولمــدة ليلــة واحــدة عــن كل اجتمــاع علــى 

ــي: ــو التال النح
مبلغ )1.500( ريال في حال كان االجتماع داخل المملكة.  

مبلغ )2.500( ريال في حال كان االجتماع خارج المملكة.
ــدل المذكــور فــي هــذه الفقــرة، تعــد  ولغــرض احتســاب الب
كل االجتماعــات المنعقــدة فــي يــوم واحــد علــى أنهــا 
اللجــان  كافــة  اجتماعــات  ذلــك  ويشــمل  واحــد  اجتمــاع 

األخــرى.
ــارج  ــن خ ــاء المقيمي ــة لألعض ــروف ضياف ــدل مص ــع ب ــم دف يت
المنطقــة التــي يعقــد فيهــا االجتمــاع، علــى النحــو التالــي:

مبلغ )500( ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ )800( ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ــدل المذكــور فــي هــذه الفقــرة، تعــد  ولغــرض احتســاب الب
كل االجتماعــات المنعقــدة فــي يــوم واحــد علــى أنهــا 
اللجــان  كافــة  اجتماعــات  ذلــك  ويشــمل  واحــد  اجتمــاع 

األخــرى.
ــارج  ــن خ ــاء المقيمي ــال لألعض ــروف انتق ــدل مص ــع ب ــم دف يت
المنطقــة التــي يعقــد فيهــا االجتمــاع، علــى النحــو التالــي:

مبلغ )700( ريال عن كل اجتماع داخل المملكة.
مبلغ )1.000( ريال عن كل اجتماع خارج المملكة.

ــدل المذكــور فــي هــذه الفقــرة، تعــد  ولغــرض احتســاب الب
كل االجتماعــات المنعقــدة فــي يــوم واحــد علــى أنهــا 
اللجــان  كافــة  اجتماعــات  ذلــك  ويشــمل  واحــد  اجتمــاع 
األخــرى. وال يتــم احتســاب البــدل المذكــور فــي حــال قامــت 
ــن المواصــات لكافــة تنقــات العضــو خــال  الشــركة بتأمي

ــه. ــرة اقامت فت
تصــرف مكافــأة ألميــن الســر مبلــغ مقطــوع وقــدره )3.000( 

ريــال عــن كل اجتمــاع.

المادة السادسة: تفاصيل المكافآت وبدل المصروفات سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يســتحق العضــو المكافــأة اعتبــارًا مــن تاريــخ بدايــة دورة 
ــرار  ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــه أو م ــة من ــان المنبثق ــس واللج المجل
انضمــام العضــو للمجلــس أو اللجنــة أو فريــق العمــل وحتــى 
نهايــة تلــك الــدورات أو مــن تاريــخ صــدور قــرار الموافقــة علــى 

ــه. ــو أو عزل ــتقالة العض اس
ــات  ــدل المصروف ــآت وب ــرف المكاف ــراءات ص ــداد إج ــم إع يت
ــاد  ــم اعتم ــى أن يت ــزام عل ــة وااللت ــاع الحوكم ــل قط ــن قب م

ــذي. ــس التنفي ــل الرئي ــن قب ــا م ــر صرفه أم
ــع  ــكل رب ــات بش ــدل المصروف ــور وب ــدل الحض ــرف ب ــوز ص يج

ــنوي. س
يتــم صــرف المكافــأة الســنوية الخاصــة بأعضــاء مجلــس 

اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وفــرق العمــل بشــكل ســنوي. 
ــر فــي حــال انتهــاء  ــم صــرف مســتحقات العضــو دون تأخي يت

ــه.  عضويت
ــس  ــاء مجل ــنوية ألعض ــآت الس ــاب المكاف ــة احتس ــون آلي تك
اإلدارة واللجــان المنبثقــة منــه وفــرق العمــل فــي حــال 
ــو  ــى النح ــدورة عل ــاء ال ــم أثن ــاء عضويته ــم أو انته انضمامه

ــي: التال
الســنة  أيــام  الســنوية للعضــو ÷ عــدد  المكافــأة   )قيمــة 

الفعليــة(. األيــام  عــدد  المياديــة× 
ــة  ــرة العضوي ــام فت ــة هــو عــدد أي ــام الفعلي يقصــد بعــدد األي

ــا. ــة عنه ــرف المكافئ ــتحق ص المس

ــدالت أو اســتردادها فــي  ــم إيقــاف صــرف المكافــأة والب يت
ــة:  الحــاالت التالي

إذا تبيــن للشــركة أو للجنــة المراجعــة أو الهيئــة أن المكافــآت 
التــي صرفــت ألي مــن األعضــاء مبنيــة علــى معلومــات 
ــة  ــة العام ــى الجمعي ــا عل ــم عرضه ــة ت ــة أو مضلل ــر صحيح غي
ــركة،  ــا للش ــب إعادته ــس اإلدارة فيج ــر مجل ــا تقري أو تضمنه

ــا.  ــه برده ــركة مطالبت ــق للش ويح
إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضاء 
مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره ثاثــة اجتماعــات متتاليــة 
للمجلــس دون عــذر مشــروع. فــا يســتحق العضــو مكافــآت 
عــن الفتــرة التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره، ويجــب عليــه إعــادة 

جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة.

يتــم اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي عــن تفاصيــل المكافــآت وبــدل المصروفــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
واللجــان المنبثقــة منــه، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة. 

تكون هذه السياسة نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

المادة السابعة: االستحقاق وآلية وأوقات صرف المكافآت

المادة الثامنة: حاالت إيقاف صرف المكافآت والبدالت أو استردادها

المادة التاسعة: اإلفصاح عن المكافآت والبدالت

المادة العاشرة: النفاذ

ماحظة: ال يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاه والمكافآت الممنوحة لألعضاء. 

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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المســتحقة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية المكافــآت والتعويضــات  تفصيــل عــن 

التنفيذيــة واإلدارة  اللجــان 
1920

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

الغرض:
تهــدف هــذه السياســة إلــى مكافــأة كبــار التنفيذييــن )والمشــار 
أو  التنفيذييــن«  »الموظفيــن  بالـــ  السياســة  هــذه  فــي  إليهــم 
»التنفيذييــن«( علــى أدائهــم ولتقديــر جهودهــم ومســاهمتهم فــي 
تحقيــق أهــداف الشــركة والمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة وذلــك مــن 
ــات  ــركة والقطاع ــتوى أداء الش ــة بمس ــآت أداء مرتبط ــال مكاف خ
ــمل: ــي تش ــداف والت ــدة أه ــق ع ــا تحقي ــو منه ــن والمرج والتنفيذيي

االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات. 
التحفيــز ورفــع مســتوى أداء الموظفيــن التنفيذييــن لتحقيــق 

أهــداف الشــركة. 
الربط بين أداء الموظفين التنفيذيين وأهداف الشركة. 

ــل  ــة بأفض ــا مقارن ــور والمزاي ــة األج ــي تركيب ــوع ف ــر التن توفي
ــل. ــوق العم ــي س ــات ف الممارس

االستحقاق واالرشادات:
يتــم فــي بدايــة العــام إقــرار أهــداف الشــركة وأهــداف 

القطاعــات. 
ــات  ــركة والقطاع ــم األداء للش ــام تقيي ــة الع ــي نهاي ــم ف يت

التنفيذييــن.  والموظفيــن 
تتناســب قيمــة المكافــآت الممنوحــة للتنفيذييــن طرديــًا مــع 

نتائــج أهــداف الشــركة. 

تحســب مكافــآت التنفيذييــن كعــدد رواتــب تزيــد وتنقــص 
بحســب نتائــج عوامــل األداء. 

ال يحــق للتنفيذييــن الحصــول علــى أي مكافــآت مــا لــم 
يتحقــق 80 % مــن األهــداف التشــغيلية والمؤشــرات الماليــة 

ــة العــام. ــم إقرارهــا بداي ــي ت الت
تتوقــف قيمــة مكافــآت التنفيذييــن الســنوية عــن التزايــد إذا 

زادت نســبة التحقيــق عــن 150 % مــن المســتهدف. 
ــة  ــم الفعلي ــدة خدمته ــع م ــن م ــآت التنفيذيي ــب مكاف تتناس

ــم.  مــن عــام التقيي
يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف. 

ال تصــرف المكافــآت ألي موظــف تنفيــذي لــم يحقــق أو 
ــل األداء. ــى لعوام ــد األدن ــى الح ــظ عل يحاف

العوامــل المؤثــرة فــي احتســاب مكافــأة الموظــف 

التنفيــذي:
 - التنفيــذي - أداء القطــاع  أداء الشــركة - أداء الموظــف 

الدرجــة الوظيفيــة. 
مســتوى مســاهمة القطــاع فــي تحقيــق أهــداف الشــركة 

)فــي المكافــأة الســنوية فقــط(. 
ــة  ــأة طويل ــي المكاف ــاهمين )ف ــى المس ــد عل ــل العائ معام

ــط(. ــدى فق الم

آلية التنفيذ:
تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بالرفــع لمجلــس اإلدارة نتائــج أداء 

الشــركة المحققــة للعــام المنصــرم. 
يطلــع مجلــس اإلدارة علــى النتائــج التشــغيلية والماليــة للعــام 
المنصــرم مــع إفــادة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتلــك 

ــج بعــد اعتمادهــا النهائــي مــن المجلــس. النتائ
فــي حالــة تحقــق 80 % أو أكثــر مــن األهــداف التشــغيلية 

الترشــيحات  المســتهدفة، تقــوم لجنــة  الماليــة  والمؤشــرات 
والمكافــآت بتحديــد حجــم وعــاء المكافــآت بنــاًء علــى السياســة 

ــاد. ــس اإلدارة لاعتم ــى مجل ــة إل ــع بالتوصي ــدة والرف المعتم
ــر  ــذا األم ــال ه ــراه حي ــا ي ــرار م ــد إق ــس اإلدارة بع ــوم مجل يق
ــة  ــب اآللي ــآت حس ــرف المكاف ــة بص ــه اإلدارة التنفيذي بتوجي
والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  مــع  بالتنســيق  المعتمــدة 

ــس. ــم للمجل ــا ت ــع بم والرف

)األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية( x )نسبة المكافأة المناظرة لنتائج األداء(  x)عدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم(

الرئيس التنفيذي CEOأداء الشركة عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

التنفيذيين Cأداء القطاع عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

األساس المرجعي هو:  الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب األساسي عند تحقيق مستوى أداء 7 من 10

معادلة احتساب المكافأة السنوية

المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

المجموعات الوظيفية الدرجة الوظيفيةالتقييم على الحافز المستهدف
)الراتب األساسي( عند مستوى أداء 7 من 10

أ - المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2019م

)جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي(
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ماحظة: ال يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاه والمكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين.
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نوع المكافأة

نوع المكافأة

نوع المكافأة

بدل حضور الجلسات

بدل حضور الجلسات

بدل حضور الجلسات

27.000

24.000

18.000

36.000

24.000

21.000

15.000

36.000

24.000

21.000

18.000

36.000

المجموع

المجموع

المجموع

127.000

124.000

118.000

136.000

124.000

121.000

115.000

535.000

372.000

593.000

136.000

124.000

121.000

118.000

136.000

المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

اسم العضو

اسم العضو

اسم العضو

مهند الرشيد

عبدالرؤوف مناع

عبدالعزيز السبيعي

ثامر العطيش

فهد الزهراني

محي الدين كامل

ياسر الشريف

المجموع اإلجمالي

المجموع اإلجمالي

المجموع اإلجمالي

زياد الحقيل

عبدالرحمن الرواف

أحمد القصبي

منصور البصيلي

محمد بن نادر

م

م

م

1

1

1

3

3

3

5

2

2

2

4

4

هـــ - المكافــآت والتعويضــات المســتحقة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن بمــن فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمديــر ب - المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء لجنة المراجعة خالل العام 2019م

المالــي خــالل العــام 2019م

ج - المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2019م

د - المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء اللجنة التنفيذية خالل العام 2019م

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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6,285,89018,530,466 129,879 1,260,940 6,285,890 10,853,757 0 2,811,661 8,042,0960 0 0 0

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة 

في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
21

ضمــن ســعيها المســتمر لتحســين البيئــة الرقابيــة والحــد مــن 
المخاطــر فقــد قامــت شــركة جبــل عمــر للتطويــر بوضــع 
إجــراءات رقابيــة مكتوبــة لكافــة عملياتهــا يعــزز ذلــك وجــود 
ــاهم  ــة تس ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــة م ــة منتخب ــة مراجع لجن
فــي ضمــان اســتقالية المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن 
محــل  واألنشــطة  الوحــدات  عــن  دوريــة  تقاريــر  وتتلقــى 
المراجعــة بشــكل دوري ممــا يســاهم فــي توفيــر تقييــم 

ــه. ــدى فاعليت ــة وم ــة الداخلي ــام الرقاب ــتمر لنظ مس
ويقــوم قطــاع التدقيــق الداخلــي بالشــركة الــذي يتبــع للجنــة 
المراجعــة بتقديــم تأكيــدات وخدمــات استشــارية بهــدف 
إضافــة قيمــة للشــركة وتحســين عملياتهــا ويمــارس أعمالــه 
للتدقيــق  المهنيــة  للممارســات  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا 
الداخلــي الصــادرة عــن معهــد المراجعيــن الداخلييــن ويســاعد 
ــق  ــركة وتحقي ــة الش ــة قيم ــز وحماي ــي تعزي ــاط ف ــذا النش ه
ومنظــم  منهجــي  أســلوب  اتبــاع  خــال  مــن  أهدافهــا 

مســتند علــى المخاطــر لتقييــم وتحســين فاعليــة عمليــات 
قطــاع  يخضــع  وال  والرقابــة،  المخاطــر  وإدارة  الحكومــة 
التدقيــق الداخلــي ألي تأثيــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ولــه 
ــع  ــد لجمي ــر المقي ــل وغي ــول الكام ــات للوص ــل الصاحي كام
المســتندات والمعلومــات وفقــًا لمــا يتطلبــه أداء عملــه. 

لخطــة  وفقــًا  دوريــة  لمراجعــة  الشــركة  أعمــال  تخضــع 
ــع  ــم رف ــة ويت ــة المراجع ــل لجن ــن قب ــدة م ــة المعتم المراجع
تقاريــر بالنتائــج إلــى اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة وقــد 
أظهــرت أعمــال المراجعــة بعــض الماحظــات الهامــة التــي 
وتــم  اإلدارة  التنفيذيــة ومجلــس  اإلدارة  الــى  رفعهــا  تــم 
وضــع إجــراءات تصحيحيــة لهــا وبالرغــم مــن بــذل العنايــة 
أنــه  الحــد األقصــى المعقــول إال  الــى  المهنيــة الازمــة 
ال يمكــن التأكيــد بشــكل مطلــق علــى شــمولية عمليــات 
الفحــص لكافــة أعمــال وأنشــطة الشــركة بحكــم أن عمليــات 

ــة. ــة التقديري ــاس العين ــى أس ــم عل ــة تت المراجع
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام 2019م وأسماء برنامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2019م

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الشركاء :برامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2019م

2223

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

الرؤية :
وضعــت شــركة جبــل عمــر للتطويــر علــى عاتقهــا ومــن منطلــق المســئولية االجتماعيــة القيــام بالــدور الريــادي فــي تحقيــق الشــراكة 
اإلســتراتيجية والدعــم النوعــي مــن قبــل قطــاع األعمــال إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، األمــر الــذي يســهم بشــكل كبيــر فــي 

تعزيــز وتظافــر الجهــود إلنجــاح برامــج وأهــداف تلــك المؤسســات بمــا يعــود بالنفــع والفائــدة علــى الفــرد والمجتمــع معــًا.

الشراكات :
مــن أجــل تحقيــق رؤيتهــا ســعت الشــركة إلــى تحقيــق شــراكات متعــددة مــع مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي والهيئــات 

ــة . ــات الخيري ــة والجمعي الحكومي

عقــد مجلــس اإلدارة خــال عــام 2019م اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة العاشــرة يــوم الخميــس الموافــق 2 مايــو 2019م، 
وقــد حضــره أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســمائهم:

1 - األستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي – رئيس مجلس اإلدارة.
2 - الدكتور / عبد الرؤوف محمد مناع - نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3 - األستاذ / مهند سعود الرشيد - رئيس لجنة المراجعة.
4 - الدكتور / زياد عثمان الحقيل 

5 - األستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي
6 - األستاذ / عبد الرحمن محمد الرواف

وزارة الحرس الوطني	 
أمارة منطقة مكة المكرمة	 
هيئة تطوير منطقة مكة 	 

المكرمة
المديرية العامة للدفاع المدني 	 

بمنطقة مكة المكرمة 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 	 

الوطني
غرفة مكة المكرمة 	 
جمعية األطفال المعاقين	 
جمعية البر بمكة المكرمة 	 
جامعة الملك سعود	 
أمانة العاصمة المقدسة	 
جمعيات األسر المنتجة	 
جمعية أصدقاء المجتمع	 
معرض القرآن الكريم والصحابة 	 

»رضوان اهلل عليهم«
الشئون الصحية بالحرس 	 

الوطني

البرنامج

بالتعاون مع إدارة المسئولية االجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة تمت 
مشاركة منسوبي الشركة في تنظيف جبل عرفة بعد إنتهاء موسم الحج.

المشاركة في برنامج توعية ضيوف الرحمن من مخاطر الحريق بالتعاون مع 
مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

تقديم تذاكر مجانية لمواقف شركة جبل عمر للتطوير لعدد من القطاعات 
الحكومية.

دعم األسر المنتجة وإستضافتهم في منتدى شباب األعمال “ صفقة 2 “ 
بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة.

دعم البرامج الخيرية لتأهيل األيتام بالتعاون مع جمعية أصدقاء المجتمع.

دعم األسر المنتجة وإستضافتهم في مهرجان “ مكة التراثي “ بالتعاون مع 
غرفة مكة المكرمة.

دعم طالبات كلية الهندسة المعمارية في جامعة الملك سعود وجامعة دار 
الحكمة من خال إتاحة فرصة تصميم أعلى مصلى معلق في العالم مع 

تقديم المكافآت التشجيعية.

توزيع السلة الغذائية على فقراء الحرم المكي بالتعاون مع جمعية البر بمكة 
المكرمة.

دعم ورعاية برامج رسومات األطفال المعاقين بالتعاون مع جمعية األطفال 
المعاقين.

التبرع بالدم من قبل منسوبي شركة جبل عمر لجنودنا البواسل في الحد 
الجنوبي بالتعاون مع الشئون الصحية بالحرس الوطني.

دعم األنشطة السياحية والثقافية بالمملكة من خال دعم المهرجان الوطني 
للتراث والثقافة “ الجنادرية “ والمشاركة في جناح “ مكة المستقبل “ بالتعاون 

مع وزارة الحرس الوطني وأمارة منطقة مكة المكرمة.

المنطقة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

مكة 
المكرمة

الرياض

م

1

3

5

7

11

9

2

4

6

10

8
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وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة، والمعلومات المتعلقة بأي أعمال 

أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة 

الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

24

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

األطراف المتعامل
/ المتعاقد معهم

األطراف المتعامل
/ المتعاقد معهم

شركة ساحات 
إلدارة األماك

صندوق الباد مكة 
للضيافة

شركة اتش اس بي 
سي لاستثمار

شركة أنظمة 
االتصاالت 

واإللكترونيات 
المتقدمة

الشركة التعاونية 
للتأمين

شركة أنظمة 
االتصاالت 

واإللكترونيات 
المتقدمة

شركة عاليات 
للتسويق 

شركة وارفات 
للضيافة

بنك الباد

صندوق الباد مكة 
للضيافة

صندوق اإلنماء مكة 
العقاري

شركة تبريد المنطقة 
المركزية

نوع الصفقة / طبيعة 
العمل أو العقد

نوع الصفقة / طبيعة 
العمل أو العقد

إدارة و تأجير العقارات 
المملوكة أو المؤجرة

استئجار وحدات سكنية

خدمات وكيل تمويل

توريد وتنفيذ وفحص 
واختبار شبكة الجوال 

الداخلية بالمرحلة )4( من 
مشروع جبل عمر

تجديد وثيقة التأمين 
الصحي لموظفين شركة 

جبل عمر للتطوير

توريد وتنفيذ وفحص 
واختبار شبكة الجوال 

الداخلية بالمرحلة )3( من 
مشروع جبل عمر وكذلك 

تشغيل وصيانة شبكة 
الجوال الداخلية بالمراحل 

2، 3، 4 من المشروع 

خدمات تسويقية

إدارة  وتشغيل الفنادق

تسهيات ائتمانية

االشتراك في الصندوق

أعباء إيجار تمويلي

توريد نظام التبريد

مشاركة شركة جبل عمر 
للتطوير بحصة عينية

في الصندوق .

إيجار أرض من شركة جبل 
عمر للتطوير

مبلغ العمل
أو العقد

مبلغ العمل
أو العقد

7  %  من إجمالي اإليجار 
للمستأجر لسنة واحدة.
7  %  من الزيادة في 
اإليجار للمستأجر لسنة 

واحدة عند تجديد العقود.
2 % أتعاب تشغيل من 

إجمالي دخل المراكز 
التجارية.

أتعاب تحصيل بواقع 2 % 
من إجمالي المتحصات.

50 مليون سنويًا 
باإلضافة إلى 95 % 

من صافي إيرادات 
تأجير العين المؤجرة من 

الباطن.

395.000

12.910.302

16.260.430

11.093.896

2.5 % من صافي قيمة 
الوحدة المباعة

0.5 % من قيمة الدفعة 
المحصلة

15 % من قيمة الميزانية 
المعتمدة لعمليات 

التسويق واإلدارة

1 % من إجمالي إيرادات 
الفنادق.

1 % من إجمالي الربح 
التشغيلي.

621.770.000

220.000.000

540.000.000 سنويًا

المرحلة األولى والثانية 
505 مليون ريال 

والمرحلة الثالثة 175 
مليون ريال

مليار 

5 مليون سنويا

مدة العمل
أو العقد

مدة العمل
أو العقد

3 سنوات
ابتداًء من 

2019م

5 سنوات
ابتداًء من 

2017م

سنة ابتداًء 
من 2019م

سنة ابتداًء 
من 2018م

سنة ابتداًء 
من 2019م

سنة ابتداًء 
من 2018م

سنتين ابتداًء 
من 2019م

15 سنة
ابتداًء من 

2018م

4 سنوات  
ابتداًء من 

2019م

5 سنوات 
ابتداًء من 

2018م

5 سنوات 
قابلة للتجديد  

ابتداًء من 
2017م

26.5 سنة 
ابتداًء من 

2015م

5 سنوات 
قابلة  

للتجديد 
ابتداًء من 

2017م

26.5 سنة 
ابتداًء من 

2015م

شروط العقدشروط العقد

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

ال يوجد شروط 
تفضيلية

نوع العاقة / اسم العضو أو كبار التنفيذيين 
أو أي شخص ذي عاقة بأي منهم

نوع العاقة / اسم العضو أو كبار التنفيذيين 
أو أي شخص ذي عاقة بأي منهم

شركة تابعة

يعتبر األستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس 

اإلدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده لاستثمار )ماسك( والتي تعد 

أحد الماك الرئيسيين في بنك الباد باإلضافة 
كونه شقيق األستاذ / ناصر السبيعي والذي 

يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك الباد.

يعتبر األستاذ / منصور البصيلي عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس 

إدارة شركة اتش اس بي سي لاستثمار.

يعتبر الدكتور / زياد الحقيل عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس 

إدارة وشريك في شركة أنظمة االتصاالت 
واإللكترونيات المتقدمة.

يعتبر األستاذ / وليد عبد الرحمن العيسى عضو 
مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو 

مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين.

يعتبر الدكتور / زياد الحقيل عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير، وعضو مجلس 

إدارة وشريك في شركة أنظمة االتصاالت 
واإللكترونيات المتقدمة.

شركة تابعة

شركة تابعة

يعتبر األستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس 

اإلدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده لاستثمار )ماسك( والتي تعد 

أحد الماك الرئيسيين في بنك الباد باإلضافة 
كونه شقيق األستاذ / ناصر السبيعي والذي 

يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك الباد.

يعتبر األستاذ / عبد العزيز السبيعي عضو مجلس 
إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس 

اإلدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم 
السبيعي وأوالده لاستثمار )ماسك( والتي تعد 

أحد الماك الرئيسيين في بنك الباد باإلضافة 
كونه شقيق األستاذ / ناصر السبيعي والذي 

يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك الباد.

يعتبر األستاذ / خالد العمودي الرئيس التنفيذي 
لشركة جبل عمر للتطوير عضو في صندوق 

اإلنماء مكة العقاري.

شركة تابعة

يعتبر األستاذ / خالد العمودي الرئيس التنفيذي 
لشركة جبل عمر للتطوير عضو في صندوق 

اإلنماء مكة العقاري.

شركة تابعة
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اقرارات مجلس اإلدارة 26 متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

أ - إن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.
ب - إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفعالية.

ج - أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
د - ال يوجــد أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلــس اإلدارة خــال العــام، ولــم يرفــض المجلــس األخــذ بــأي 
ــن  ــه أو تعيي ــم أدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــركة وعزل ــابات الش ــع حس ــن مراج ــأن تعيي ــة بش ــة المراجع ــات لجن ــن توصي ــة م توصي

ــي. المراجــع الداخل
هـــ - ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو 

تعويــض.
و - ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ز - ال يوجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو 
منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة.

ــق  ــرات ح ــة، أو مذك ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــد أي حق ح - ال يوج
ــركة. ــا الش ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب، أو حق اكتت

ط - ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد.
ي - ال يوجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة 

وكبــار التنفيذييــن وأقاربهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق.
ك - لم تقم الشركة بأي استثمارات أو تخصيص احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

ل - ال يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.
م - ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

ن - لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
س - ال يوجد أسهم وأدوات الدين صادرة عن الشركات التابعة.

ع - ال يوجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو 
قضائيــة.

ف - ال يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو 

رسوم أو أي مستحقات أخرى، ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف 

موجز لها وبيان أسبابها )جميع األرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي(
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بيان األسباب وصف موجز لهاالبيان 2019م

المستحق حتى نهاية السنة 
المالية 2019م و لم يسدد

المسدد

-

-

-

-

-

-

-

الزكاة

رسوم مكتب العمل

شركة المياه الوطنية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الضريبة

الشركة السعودية للكهرباء

تكاليف تأشيرات و جوازات

-

-

-

تشمل فرع مكة المكرمة والرياض وجدة

تتضمن الضربة المضافة وضريبة االستقطاع

-

-

-

-

-

235,116

-

-

-

-

212,879

6,737,234

13,366,776

1,088,667

8,751,019

98,431

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك27

طبقت الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيقرقم المادة متطلبات المادة / الفقرة

72 - 71 - 70
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مادة استرشاديه  وسيتم العمل بها مستقبًا

مادة استرشاديه  وسيتم العمل بها مستقبًا

مادة استرشاديه  وسيتم العمل بها مستقبًا

تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم

تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة سياسة 
تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها 

بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

م

1

3

2


