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تعــد شــركة جبــل عمــر للتطويــر إحــدى أكبــر شــركات التطويــر العقــاري فــي الشــرق اأوســط وكذلــك 
أحــد  عمــر  جبــل  تطويــر  مشــروع  ويعتبــر   . الســعودي  الســوق  فــي  المدرجــة  الشــركات  أكبــر  مــن 
. الحــرام  المســجد  مــن  خطــوات  ُبعــد  علــى  تقــع  التــي  المتكاملــة  العقــاري  التطويــر  مشــاريع  أهــم 

وتتوافــق فكــرة تنفيــذ المشــروع مــع رؤيــة وتوجهــات المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تســعى نحــو زيــادة 
ــر المــكان المناســب لهــم ، ومــن  ــن وتوفي ــت اه الحــرام مــن الحجــاج والمعتمري ــزوار بي الطاقــة ااســتيعابية ل
ــق  ــر المناط ــال تطوي ــن خ ــامي م ــدف الس ــك اله ــق ذل ــي تحقي ــاهمتها ف ــز بمس ــر وتعت ــركة تفخ ــإن الش ــم ف ث
المطلــة علــى الحــرم المكــي الشــريف إعطــاء الــزوار والمقيميــن فــي مكــة المكرمــة تجربــة روحانيــة فريــدة .

المقدمة
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ــو  ــة 2٠3٠ نح ــة المملك ــن رؤي ــعودية ضم ــة الس ــة العربي ــة المملك ــا حكوم ــي أقرته ــة الت ــط الطموح ــع الخط ــًا م تجاوب
ــزة مــن الخدمــات المقدمــة لهــم ،  فــإن  ــًة بمنظومــة متمي ــادة القــدرة ااســتيعابية أعــداد الحجــاج والمعتمريــن مقرون زي
شــركة جبــل ُعمــر للتطويــر تفخــر بمســاهمتها فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر المناطــق المطلــة علــى الحــرم المكــي 
ــودة واأداء.  ــر الج ــى معايي ــق أرق ــدة وف ــة فري ــة روحاني ــة تجرب ــة المكرم ــي مك ــن ف ــزوار والمقيمي ــاء ال ــريف إعط الش
اإدارة والســادة  أعضــاء مجلــس  زمائــي  عــن  ونيابــة  عــن نفســي  أصالــة  الفرصــة  أنتهــز هــذه  أن  يســعدني  لذلــك 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  لمقــام  والعرفــان  الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  ومنســوبيها  الشــركة  مســاهمي 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  بــن  محمــد  اأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  اأميــن  العهــد  وولــي  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
ولصاحــب الســمو الملكــي اأميــر خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز وصاحــب الســمو الملكــي اأميــر عبــداه بــن بنــدر 
بــن عبدالعزيــز علــى الدعــم الامحــدود واإهتمــام الــذي تحظــى بــه منطقــة مكــة المكرمــة مــن تنميــة مســتدامة، 
ــة . ــاملة بالمملك ــة الش ــة التنمي ــي منظوم ــتراتيجيًا ف ــريكًا إس ــون ش ــاص ليك ــاع الخ ــم للقط ــن دع ــوه م ــا قدم ــى م وعل

 تمضــي الشــركة - وه الحمــد - بــكل ثبــات وعزيمــة نحــو تنفيذ خططها اإســتراتيجية و إعــادة بناء هيكلها المالــي و اإداري 
بشــكل يدعــم تحقيــق الرؤيــة الجديــدة للشــركة ومشــاريعها الطموحة.  وتماشــيًا مــع الخطة ااســتراتيجية الهادفــة نحو تنويع 
مصــادر الدخــل ، فقــد تم تأســيس شــركات تابعة فــي مجاات إدارة اأصــول الفندقية والضيافة باإضافة إلى إدارة اأســواق 
التجاريــة وتشــغيلها ، بهــدف تحويــل مراكــز التكلفــة لهــا إلى مراكز ربحيــة وذلك عن طريق اإســتفادة من الخبــرات المتراكمة 
لــدى قطاعــات الشــركة و ستســتمر الشــركة فــي تأســيس عــدد مــن الشــركات التــي تتماشــى مــع نمــوذج العمــل المعتمــد .

التــي  المتكاملــة  العقــاري  التطويــر  أهــم مشــاريع  أحــد  ليكــون  العمــل فــي تطويــر مشــروع جبــل عمــر  يتقــدم  و 
تقــع علــى ُبعــد خطــوات مــن المســجد الحــرام ، حيــث أن العمــل جــار علــى قــدم وســاق فــي تنفيــذ بقيــة مراحــل 
المشــروع  كمــا تمكنــت الشــركة هــذا العــام مــن التســديد المبكــر لكامــل قــرض البنــك ااهلــي التجــاري بقيمــة 
جميــع  تحريــر  وبالتالــي  والماليــة  القانونيــة  االتزامــات  كافــة  الغــاء  تــم  الســداد  عمليــة  وبموجــب   . ريــال  مليــار   ٤
ــركة . ــو الش ــن أداء ونم ــن تحس ــن م ــذي يمك ــر ال ــر ، اأم ــل عم ــروع جب ــن مش ــى م ــة ااول ــي المرحل ــة ف ــول الواقع اأص

ومركزيــن  فنــادق  ثاثــة  علــى  العقــاري  مكــة  اإنمــاء  صنــدوق  اســتحواذ  اجــراءات  مــن  اإنتهــاء  تــم  كذلــك 
اشــتراك  مــع   . المشــروع  مــن  اأولــى  المرحلــة  فــي  تقــع  وجميعهــا  ريــال  مليــارات  ســتة  بقيمــة  تجارييــن 
وقــت  فــي  لإســتثمار  اإنمــاء  شــركة  أعلنــت  وقــد  ريــال.  مليــار  بقيمــة  عينيــة  بحصــة  الصنــدوق  فــي  الشــركة 
ريــال. مليــار   ١3.5 تجــاوزت  اشــتراكات  بإجمالــي  العقــاري  مكــة  اإنمــاء  صنــدوق  طــرح  نجــاح  عــن  ســابق 

وفيمــا يختــص بخطــة التحــول لمعاييــر المحاســبة الدوليــة المرحلــة الثالثــة ، فقــد أنتهــت شــركة جبــل عمــر للتطويــر مــن تعديل 
ســنتها الماليــة مــن الســنة الهجريــة والتــي تنتهــي بتاريــخ )١2/3٠( إلــى الســنة المياديــة والتــي تنتهــي بتاريــخ )١2/3١( .
مــن  المشــروع  مواقــف  تأجيــر  إتفاقيــة  عمــر  جبــل  شــركة  أبرمــت  المشــروع  مرافــق  تطويــر  وبشــأن 
وتحســين  تصميــم  إعــادة  اإتفاقيــة  بموجــب  وتــم   . الرابعــة  المرحلــة  وحتــى  اأولــى  المرحلــة 
 . إضافيــة  ماليــة  عوائــد  تحقيــق  فــي  يســاهم  ممــا  اأمنيــة  اأنظمــة  وتعزيــز  المشــروع  مواقــف 
وتســعى الشــركة إلــى تنويــع شــريحة مشــغلي الفنــادق فــي المشــروع )عالميــًا وإقليميــًا( بهــدف تقديــم أفضــل خدمــات 
ــغيل أول  ــروي لتش ــات أوب ــادق ومنتجع ــة فن ــع مجموع ــة م ــع إتفاقي ــرًا توقي ــم مؤخ ــر ، وت ــى المعايي ــق أعل ــة وف الضياف
فنــدق بمشــروع جبــل عمــر مكــة المكرمــة . وكذلــك جــار العمــل علــى إســتقطاب المزيــد مــن الفنــادق العالميــة اأخــرى . 
شــركة  اندمــاج  دراســة  لغــرض  ملزمــة  غيــر  تفاهــم  مذكــرة  بتوقيــع  الشــركة  قامــت  ومؤخــرا 
شــركة  تعييــن  تــم  حيــث   ، للتطويــر  عمــر  جبــل  شــركة  مــع  وااعمــار  للتنميــة  القــرى  أم 
المحتملــة.  ااندمــاج  صفقــة  لدراســة  مالــي  كمستشــار  الســعودية  العربيــة  ســاكس  جولدمــان 
بالــدور  القيــام  ااجتماعيــة  المســئولية  منطلــق  ومــن  عاتقهــا  علــى  وضعــت  الشــركة  تأســيس  ومنــذ 
المدنــي   المجتمــع  مؤسســات  إلــى  النوعــي  الدعــم  وتقديــم  اإســتراتيجية  الشــراكة  تحقيــق  فــي  ريــادي 
علــى  وتركــزت  التنميــة  مجــاات  مختلــف  شــملت  مجتمعيــة  مبــادرات  عــدة  الشــركة  نفــذت  فقــد  لذلــك 
. لبرامجهــا  اإيجابــي  المــردود  بتحقيــق  ســاهم  الــذي  اأمــر   ، المكرمــة  مكــة  منطقــة  فــي  أكبــر  نحــو 

ومنســوبي  اإدارة  مجلــس  أعضــاء  لزمائــي  الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  أن  المقــام  هــذا  فــي  أود  الختــام  وفــي 
وثقتهــم. دعمهــم  علــى  الشــركة  مســاهمي  جميــع  أشــكر  كمــا   ، وتفانيهــم  جهودهــم  علــى  الشــركة 

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير

عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم السبيعي
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• المساحة اإجمالية لأرض هي 23٠،٠٠٠ م2.
• الطاقة ااستيعابية هي ٤3.٠٠٠ شخص تقريبًا.

• المساحات المستغلة لقطع اأراضي هي ١٤2،٠١٦ م2 وتمثل 
٦١% من المساحة اإجمالية لأرض.                

• المساحات المخصصة للشوارع والمرافق العامة والخدمات هي 
٨٧،9٨٤ م2 وتمثل 39% من المساحة اإجمالية لأرض. 

• يضم المشـروع٤٠ برجًا تتفاوت ارتفاعاتها ما بين 2٠ إلى ٤2 طابقًا 
)بالنسبة للبرجين التوأمين(. 

• يحتوي المشروع على حوالي )١١،٤٠5( غرفة فندقية وسكنية.
• يضم المشروع فندق يتضمن أكبر مركز للمؤتمرات بمكة ويوجد به 

قاعة تستوعب قرابة )2.٠٠٠ شخص(.
• يوجد منظومة متكاملة من اأسواق التجارية الحديثة، تبلغ إجمالي 

مساحتها 2٧٠،٤١2 م2. 
• استيعاب ما يقارب )3٠،٠٠٠( مصل يؤدون الصاة مع المصلين 

بالمسجد الحرام.

• يؤمن المشروع كذلك كافة مرافق البنية التحتية واأماكن 
والساحات العامة و الخدمات الازمة للمشروع. 

• يتم في المشروع تنفيذ نظام مراقبة مركزي إدارة الحشود 
.)CCTV(

• فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء المشروع.
• توفير عدد )5( طرق إشعاعية للمشاة مجهزة بسالم كهربائية تخترق 

المشروع من الشرق إلى الغرب بعرض يتراوح  من )١2م إلى ١٤م(. 
• يوجد طريق محوري للمشاة يخترق المشروع من الجنوب للشمال 

لخدمة القادمين من اأحياء الجنوبية في طريقهم للمسجد الحرام أو 
العكس.

• يشتمل المشروع على طريق دائري داخلي للسيارات بعرض )2٠ م( 
في ااتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع، مع وجود مواقف جانبية 

للحافات.
•  تبلغ اأعداد اإجمالية لمواقف السيارات بالمشروع حوالي 

)٤.٠٠٠( موقف.

١- وصف المشروع
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• توفير عدد من الساحات العامة في مواقع مختلفة بالمشروع، 
ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه.

• تنفيذ نظام لتجميع مياه اأمطار من أسطح المباني بالمشروع 
لتدويرها وإعادة استخدامها.

• يشتمل المشروع على منظومة شبكات متكاملة لخدمات البنية 
التحتية تشمل  نظام متطور للتخلص من المخلفات وشبكات صرف 

متكاملة.
• نظام لمعالجة وإعادة استخدام مياه المغاسل والميضاءات )المياه 

الرمادية(.
• تنفيذ محطة تحويل كهرباء بالموقع على حساب الشركة بقدرة 
)2٦٨ ميجا فولت امبير( وستغطي هذه المحطة كامل احتياجات 

المشروع من الكهرباء.  
• تنفيذ محطة تبريد مركزية تغطي احتياجات المشروع بطاقة إنتاجية 
تبلغ )55 ألف طن تبريد( لتوفير نظام مركزي للتكييف بالمياه المبردة.

• أنفاق خدمات خرسانة مسلحة أسفل الشوارع الرئيسية والفرعية 
بكامل المشروع.

• نظام مراقبة المرور والحشود.
• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.

• المصاعد والسالم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة.
• نظام تشغيل مواقف.

• أعمال التشجير وتنسيق المواقع ونظام مكافحة الحرائق بالمناطق 
العامة.

• كما روعي في المخطط العام للمشروع استحداث طريق للمشـاة 
بعرض )٤٠ م( وبطول حوالي )3٠٠ م( يمتد من نهاية طريق الملك 

عبد العزيز ويخترق المشروع إلى الساحة الغربية للمسجد الحــرام 
بمسمى )طريق الملك عبد العزيز للمشاة( وذلك لتسهيل حركة 

المشاة القادمين من طريق الملك عبد العزيز وجميع اأحياء المجاورة 
بالجهة الغربية إلى المسجد الحرام. وتوجد بواكي على جانبي 

الطريق بعرض )5 م( من كل جانب مع محات تجارية وسوق مركزي، 
ويتفرع من هذا الطريق شوارع جانبية تؤدي إلى داخل المشروع 

وإلى المصلى العام.  
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٢- الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق جبل عمر
أجنحة هيلتون
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مــن  ويتكــون  الخليــل  إبراهيــم  شــارع  علــى  مباشــرة  ومطلــة  دور(   2٠( بــرج  كــــل  برجـــين  مــن  يتكــون 
هـــ.  ١٤35 رمضــان  شــهر  مــن  اعتبــارًا  بالكامــل  تشــغيلها  الحمــد  وه  تــم  وقــد  جنــاح   )٤٨٤( عــدد 
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فندق جبل عمر
ماريوت
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يتكــون مــن برجيــن البــرج اأول مكــون مــن )١١( دور والبــرج الثانــي مكون مــن )2٠( دور ويطل على تقاطع شــارع 
أم القــرى وشــارع إبراهيــم الخليــل ويتكــون مــن )٤2٦( غرفــة وقــد تــم افتتاح الفندق خال شــهر رمضــان ١٤3٦هـ.
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فندق جبل عمر 
حياة ريجنسي
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الخليــل  إبراهيــم  شــارع  علــى  ويطــل  دور   )2٠( بــرج  كل  برجيــن  مــن  يتكـــون 
ويتكــون مــن )٦5٧( غرفــة وقــد تــم افتتــاح الفنــدق خــال شــهر رمضــان ١٤3٦هـــ
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فندق جبل عمر كونراد



١9 تقرير مجلس اإدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م   |

الخليــل  إبراهيــم  شــارع  علــى  ويطــل  دور   )2٠( بــرج  كل  برجيــن  مــن  يتكــون 
ويتكــون مــن )٤3٨( غرفــة وتــم تشــغيله بحمــد اه خــال شــهر رمضــان ١٤3٧هـــ.
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فندق جبل عمر 
هيلتون
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الخليــل  إبراهيــم  شــارع  علــى  ويطــل  دور   )2٠( بــرج  كل  برجيــن  مــن  يتكــون 
١٤3٧هـــ. رجــب  شــهر  خــال  اه  بحمــد  تشــغيله  وتــم  غرفــة   )٧٦٤( مــن  ويتكــون 
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الوضع الحالي لإنشاءات بالمرحلة 
اأولى:

قواعــد   ٤ مــن  المرحلــة  هــذه  تتكــون 
أبــراج   )١٠( وعــدد  )بوديومــات(،  بنــاء 
ووحــدة  وشــقة  فيــا  و)٨٧(  فندقيـــة 
فلــل   )١٠( إلــى  باإضافــة  سكنيـــة 
بمســاحة  تجاريــة  ومســطحات  علويــة، 
ســيارة،  موقــف   )٤5٧( و  م2(   2١،5٧2(
للمرحلــة  البنائيــة  المســطحات  وتبلــغ 
ــطح(  ــر مس ــي )52٠.٧١٨ مت ــى حوال اأول
الخليــل،  إبراهيــم  شــارع  علــى  ومطلــة 
وتــم اانتهــاء مــن هــذه المرحلــة خــال 
وقــد  2٠١٧م  عــام  مــن  اأول  الربــع 
الســمو  صاحــب  بحضــور  اافتتــاح  تــم 
أميــر  الفيصــل،  خالــد  اأميــر  الملكــي 
اه. حفظــه  المكرمــة،  مكــة  منطقــة 

الوضع الحالي لإنشاءات بالمرحلة الثانية:
تتكــون هــذة المرحلــة مــن قاعــدة بنــاء 
واحــدة، وعــدد )٤( أبــراج فندقيــة مطلــة 
بمســاحة  الخليــل،  إبراهيــم  شــارع  علــى 
تقــدر  البنائيــة  للمســطحات  إجماليــة 
بحوالــي 2٠٠ ألــف م2، ويتكــون مبنــى 
ــدات  ــة، ووح ــن )3( أدوار تجاري ــدة م القاع
ســكنية عددهــا )9٦( وحــدة ســكنية و)٤( 
فلــل، و)3( أدوار مواقف ومداخل الفنادق، 
والخدمــات مــن مطاعــم وغــرف اجتماعــات 
ــدور  ــد بال ــي، ويوج ــادي رياض ــدد )2( ن وع
بنتهــاوس. فيــا  بــرج  لــكل  العلــوي 
ــذ أعمــال اإنشــاءات  ــه جــاري تنفي كمــا أن
بالمرحلــة مــع إتحــاد شــركتي بيتــور العربية 
و إزميــل للمقــاوات، و متوقــع اإنتهــاء 
للمرحلــة  اإنشــاءات  أعمــال  الفعلــي 
ــن 2٠١٨م. ــع م ــع الراب ــة الرب ــة بنهاي الثاني

الوضع الحالي لإنشاءات بالمرحلة الثالثة:
ــاء  ــي بن ــة مــن قاعدت تتكــون هــذه المرحل
وتبلــغ  أبــراج،   )٤( وعــدد  )بوديومــات( 
مســطحاتها البنائيــة حوالــي )39٨ ألــف 
المرحلــة  هــذه  تحتــوي  مســطح(،  متــر 
تتضمــن  فندقيــة  غرفــة   )2١٦٦( علــى 
ــة  ــة فندقي ــن )١٤9٠( غرف ــن التوأمي البرجي
ســيتم إدارتهــا بواســطة شــركة العنــوان 
للفنــادق والمنتجعــات. وتــم ترســية عقــد 
ــة الثالثــة فــي ١5 ديســمبر 2٠١2م  المرحل
ــة  ــاءات العربي ــركتي اإنش ــاد ش ــى اتح عل
اانتهــاء  ومتوقــع  ســكل،  انــد  ودريــك 
بالمرحلــة  اإنشــاءات  أعمــال  الفعلــي 
الثالثــة فــي الربــع الثانــي مــن 2٠١9م.

٣- اأعمال الحالية بالمشروع
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الوضع الحالي لإنشاءات بالمرحلة الرابعة:
 )3( عــدد  مــن  المرحلــة  هــذه  تتكــون 
أبــراج  )بوديــوم( وعــدد )٧(  بنــاء  قواعــد 
مرافــق  لمنطقــة  باإضافــة  فندقيــة، 
وخدمــات مخصصــة للجهــات الحكوميــة 
المشــروع،  وســط  فــي  وواقعــة 
لهــذه  البنائيــة  المســطحات  ومجمــوع 
وتــم   ،) م2   32٠.٠٠٠  ( هــي  المرحلــة 
علــى  المرحلــة  هــذه  عقــد  ترســية 
اانتهــاء  ومتوقــع  المدائــن  رواد  شــركة 
بالمرحلــة  اإنشــاءات  أعمــال  الفعلــي 
الرابعــة فــي الربــع الرابــع مــن 2٠١٨م.

الوضع الحالي لإنشاءات بالمرحلة 
الخامسة والسادسة والسابعة:

المخطــط  تصميــم  اعــادة  بنجــاح  تــم 
لتعكــس  المراحــل  لهــذه  الرئيســي 
المســطحات  مجمــوع  فــي  زيــادة 
يلــي: كمــا  اإجماليــة  البنائيــة 

المرحلتين الخامسة والسادسة: 
ــة  ــة اإجمالي ــادة المســطحات البنائي ــم زي ت
الــى  م2(   3٦3،٦9١( مــن  للمرحلتيــن 
جــاري  أنــه  كمــا  م2(   ٧١٨،٦3٧(
المرحلتيــن. تصميــم  فريــق  مــع  التعاقــد 

الوضع الحالي بالمرحلة السابعة:
التصميــم  مكتــب  مــع  التعاقــد  تــم 
فــاز  وقــد  وشــركاه،  فوســتر  العالمــي 
ــم  ــزة أفضــل تصمي ــي بجائ ــم المبدئ التصمي
العقــارات  بالعالــم مــن منظمــة  لفنــدق 
العربيــة عــن عــام 2٠١٧، كمــا أن هــذه 
بالمشــروع  بموقــع مميــز  تقــع  المرحلــة 
العزيــز  عبــد  الملــك  طريــق  نهايــة  فــي 
واجهاتــه  خــال  مــن  ليطــل  للمشــاة 
الرئيســية الثــاث علــى المســجد الحــرام 
هــذه  اســتخدام  تغييــر  وتــم  وســاحاته 
بإجمالــي  مناطــق  ثــاث  الــى  المرحلــة 
 ٤5٠،٠٠٠( عــن  تزيــد  بنائيــة  مســطحات 
م2( إحداهــا فنــدق ســبعة نجــوم ويشــمل 
عــدد مــن الوحــدات الســكنية الفندقيــة، 
وأمــا المنطقتــان اأخيرتــان فهــي عبــارة 
عــن فنــادق خمــس وأربــع نجــوم وعــدد 
هــذه  وتشــمل  الفندقيــة،  الشــقق  مــن 
العمــل  وجــاري  عــام،  مصلــى  المرحلــة 
المعالــم  أحــد  المرحلــة  هــذه  لجعــل 
والمملكــة.  المكرمــة  لمكــة  الرئيســية 
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أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة / الفقرة  رقم المادة /
الفقرة

مادة استرشادية و تم تطبيقها خال الربع اأول 
من العام 2٠١٨م و تم اعتماد نتائج التقييم 

في اجتماع مجلس اإدارة المنعقد بتاريخ 
2٠١٨/3/١٨م.

تقييم أعضاء مجلس اإدارة ٤١

سوف يتم مراعاة ذلك في دورة المجلس 
القادمة.

أن يكون رئيس لجنة الترشيحات و المكافأت
 من اأعضاء المستقلين.

5١ /ب

مادة استرشادية و سيتم تطبيقها مستقبًا. تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها 
واجتماعاتها. ٧2 - ٧٠- ٧١

مادة استرشادية و سيتم تطبيقها مستقبًا.
تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من 

مجلس اإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها 
واأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير 

اأوضاع ااجتماعية وااقتصادية للمجتمع.
٨٧

مادة استرشادية و سيتم تطبيقها مستقبًا. يضع مجلس اإدارة البرامج والوسائل الازمة لطرح 
مبادرات الشركة في مجال العمل ااجتماعي. ٨٨

4- ما طبق من أحكام ائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.
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الخبرات المؤهات وظائفهم الحالية اسم العضو

• العمل على انشاء شركات استثمارية مستقلة في 
عدد من المجاات داخل وخارج المملكة والمشاركة 

في إعداد ااستراتيجية والخطط التنفيذية.
• المساهمة في تأسيس وحدات ااستثمارات 

المباشرة وإدارة اأصول والخدمات المساندة وإدارة 
واستثمار العقارات في شركة ماسك.

• تطوير السياسات ااستثمارية بعد اأخذ بعين ااعتبار 
القدرة على تحمل المخاطر.

 • بكالوريوس إدارة 
أعمال.

رئيس مجلس إدارة شركة
 جبل عمر للتطوير

اأستاذ /  عبدالعزيز بن
 محمد السبيعي

• عضو مجلس إدارة شركة معاد العالمية.
• نائب رئيس مجلس إدارة شركة ذاخر ااستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة عبد اه المشعل وأواده.

 • بكالوريوس في 
الشريعة. 

 • ماجستير في 
القانون. 

 • دكتوراه في 
السياسة 
الشرعية. 

نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة جبل عمر للتطوير

الدكتور / عبداه بن
 حمد  المشعل

• عضو اللجنة التأسيسية لبنك الباد.
• رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية

  لعلوم العمران.

• بكالوريوس 
العمارة 

• محكم معتمد 
بالهيئة

 السعودية 
للمهندسين الفئة )أ(

مدير مكتب أبنية
 لاستشارات الهندسية

المهندس/ أنس بن
 محمد صالح صيرفي

• مراجع داخلي - المؤسسة العامة للتقاعد.
• المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون المالية - 

المؤسسة العامة للتقاعد. 
• عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية.

• بكالوريوس 
محاسبة.

• ماجستير
 محاسبة.

مشرف المدققين 
الداخليين بالمؤسسة 

العامة للتقاعد
اأستاذ / ثامر بن

 ناصر  العطيش

• العمل في جامعة اامام محمد بن سعود 
ااسامية.

• العمل في وزارة الشؤون اإسامية واأوقاف 
والدعوة و اإرشاد وعمل مشرفًا على شعبة التسويق 
ثم نائبًا للمدير العام لإدارة العامة لاستثمار ثم كلف 

مديرا لإدارة العامة لاستثمار. 
• عضو عدد من اللجان العامة في الوزارة، وفي وكالة 

الوزارة لشؤون اأوقاف.
• اأمين العام للجنة ااقتصادية ااستشارية. 

• عضو مجلس إدارة شركة مكة لإنشاء والتعمير.
• عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للعقارات 

الصناعية.
• عضو لجنة اإشراف ولجنة المشاركين على صندوق 
تثمير ممتلكات اأوقاف في البنك اإسامي للتنمية.

• عضو مجلس اإدارة في شركة الصحراء. 
• عضو مجلس اإدارة لشركة حرف لتقنية المعلومات.
• عضو مجلس اإدارة للشركة الوطنية لإنتاج الثاثي 

للطاقة وعضو اللجنة التنفيذية.
• وكيل مساعد لشؤون اأوقاف.

• بكالوريوس 
صحافة وإعام

• المدير العام لإدارة 
العامة لاستثمار

اأستاذ / خالد بن 
صالح الفريح

5-بيان بأسماء أعضاء مجلس اإدارة وأعضاء اللجان واإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهاتهم وخبراتهم
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الخبرات المؤهات وظائفهم الحالية اسم العضو

• عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود.
• أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة 

الملك سعود.
• رئيس تنفيذي للشركة التعليمية المتطورة.

• مدير عام تنقية المعلومات في مجموعة شركات 
سليمان الراجحي.

• عضو مجلس إدارة في عدة شركات و في أنشطة 
متنوعة.

• مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي.
• وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية. 

• مشرفًا عام على مركز اأمير سلطان أبحاث التقنيات 
المتقدمة.

• الدكتوراه في الهندسة 
الكهربائية 

رئيس تنفيذي لشركة 
أوقاف سليمان 
الراجحي القابضة

الدكتور / زياد بن
 عثمان الحقيل

• المشرف على مشروع تطوير جبل خندمة.
• العضو المنتدب لمجموعة فقيه للمشاريع السياحية. 

• رئيس لجنة ااتصال وتنمية الموارد بمركز جمعية   
اأطفال المعوقين بمكة.

• عضو لجنة ااستثمار للوقف العلمي لجامعة الملك 
عبد العزيز.

• عضو مجلس مديرين شركة ضيافة البلد اأمين 
المحدودة.

• عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
• رئيس لجنة التنمية الشبابية بمجلس إمارة منطقة

 مكة المكرمة.
• عضو لجنة التنمية ااقتصادية بمجلس إمارة منطقة

 مكة المكرمة.
• عضو لجنة التنمية العمرانية بمجلس إمارة منطقة

 مكة المكرمة.
• عضو لجنة تنمية المحافظات بمجلس إمارة منطقة

 مكة المكرمة.

• بكالوريوس تجارة – إدارة 
أعمال.

مدير مصنع الطازج 
للمواد 
الغذائية

اأستاذ / طارق بن
 عبدالرحمن فقيه

• الفترة من ١9٨5م – ١99٠م : مدير فرع البنك 
السعودي المتحد الرياض،والترويج له باعتباره مدير فرع 

أكبر فروع البنك في ٨ فبراير ١9٨٨م وفي ١9٨9م 
كان تعيينه قائد فريق اائتمان للشركات في البنك. 
• الفترة من ١99٠م – 2٠١٤م : مسؤول ااتصاات 
اائتمانية في البنك السعودي البريطاني ، ثم مدير 

عام للشؤون القانونية ، أمين عام للبنك في عام 
١99٤م ، أوكلت له إنشاء بنية االتزام في جميع 
أنحاء البنك في عام 2٠٠٠م وأصبح ضابط االتزام 

العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في 
عام 2٠١٠م ، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك 

واإشراف على تنفيذها ،ويضاف إلى دور مهمة هامة 
وهي المسؤول عن ااتصاات الرئيسية مع الجهات 

التنظيمية واإشرافية للبنك السعودي البريطاني 
وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق 

المال رئيس مجلس إدارة HSBC العربية السعودية.

• بكالوريوس أنظمة
رئيس مجلس إدارة 

شركة
 HSPC العربية 

السعودية 

اأستاذ /  منصور بن 
عبد العزيز  البصيلي 

• عضو لجنة الكود السعودي – اللجنة اانشائية.
• عضو لجنة ااختبارات لكليات الطب – جامعة الملك 

سعود .
• عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين. 

• رئيس لجنة ااشراف اختبارات قياس.
• رئيس لجنة التصحيح لمركز قياس.

• المشرف على التسجيل – كلية الهندسة – جامعة 
الملك سعود

• المشرف على مركز اإحصاء في التعليم العالي –
وزارة التعليم العالي.

• مدير عام شركة القصبي للمقاوات.
• عضو لجنة ااشراف على مشروع مسجد اأمير تركي 

السديري.
• الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لاستثمار العقاري.

• عضو هيئة تدريس -جامعة الملك سعود - كلية 
الهندسة.

• عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض اإقتصادي.
• مشارك في ملتقى اإنشاءات و المشاريع - غرفة 

الرياض.

• بكالوريوس هندسة 
مدنية.

• ماجستير هندسة مدنية.

• دكتوراه هندسة مدنية.
• دورة علمية في برنامج 

AXIS
 للتصميم الهندسي.
• دورة عملية في 

 .GPR استعماات جهاز
• دورة عملية في التخطيط

 ااستراتيجي. 
• دورة عملية

في المحاسبة لغير 
المحاسبيين.

• دورة عملية
في المالية لغير المالية.

 

نائب المدير العام 
في شركة القصبي 

للمقاوات
الدكتور / أحمد عثمان

 القصبي 
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الخبرات المؤهات وظائفهم الحالية اسم العضو

• نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة
 دله البركة القابضة.

• نائب الرئيس التنفيذي لقطاع ااعام في الشركة
 اإعامية العربية.

• المشرف العام القنوات الرياضية والعضو المنتدب
 لشركة اأحداث الرياضية.

• بكالوريوس في 
ااقتصاد، تخصص 

إدارة وتسويق 

  نائب الرئيس التنفيذي
 لاستثمارات المباشرة 

بشركة دله البركة 
القابضة

ااستاذ / محي الدين 
بن صالح كامل

• خبرة في مجال الحقوق مدتها 23 عام.
• عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر.

• بكالوريوس في 
العلوم اإدارية 

رئيس وصاحب مكتب 
مهند بن سعود آل رشيد 
للمحاماة وااستشارات 

القانونية بالتعاون مع 
بيكر بوتس ال ال بي

اأستاذ  / مهند بن
 سعود الرشيد 

• خبرة عملية أكثر من )3٠( عام في المجال المالي 
وأعمال

  المراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل المالي – مجال 
  التحكيم لأمو المالية والمحاسبية.

• عضو لجنة معايير المراجعة بالهيئة السعودية 
للمحاسبين 

  القانونيين. 
• عضو مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين. 

• الرئيس التنفيذي إدارة المراجعة بالشركة السعودية
  لاتصاات.

• مدير قسم إدارة المراجعة والتحليل المالي بصندوق
 التنمية الصناعية.

• عضوية لجان مراجعة لعدد من لجان المراجعة في 
شركات مساهمة مدرجة السوق السعودي.

• بكالوريوس العلوم 
اإدارية – قسم 

المحاسبة.
• دبلوم في ااقتصاد 

والمحاسبة. 
• محاسب قانوني 
معتمد من مجلس 

المحاسبة اأمريكي 
اأعلى

• محاسب معتمد 
في قضايا الغش

  وااختاس.
 • شهادة محاسب 
في إدارة المخاطر. 
•المحاسب اإداري

  العالمي القانوني.

عضو في مجلس هيئة 
السوق المالية 

اأستاذ / خالد بن 
محمد الصليع

 عضو لجنة المراجعة 
من خارج المجلس

• العديد المناصب التنفيذية والقيادية في شركة اتحاد
 ااتصاات. 

• العديد من المناصب في شركة إل إم إريكسون.
• أستاذ مساعد – قسم تقنية الحاسب – الكلية التقنية. 

• نائب عميد كلية التكنولوجيا رئيس قسم تقنية 
الحاسب

 بالكلية التقنية.
• مدرس في معمل المعالجات الدقيقة – كلية 

الهندسة.
• محاضر قسم تقنية الحاسب اآلي – كليها أبهامدرب 

في مركز التدريب المهني بأبها.

• دكتوراه – الهندسة 
الكهربائية.

• ماجستير – الهندسة 
الكهربائية.

• بكالوريوس – 
الهندسة الكهربائية.

مستشار للرئيس 
التنفيذي لبنك الباد 

في حقل الموارد 
البشرية.

عضو لجنة الموارد 
البشرية في

شركة ماسك مع تقديم 
ااستشارات. 

عضو لجنةالتعويضات 
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 و الحوكمة 

في شركة تكافل 
الراجحي.  

الدكتور/ فهد بن 
موسى الزهراني

 عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت

 من خارج المجلس

• شغل اأستاذ ياسر الشريف عضوية مجالس إدارات 
ولجان للعديد من الشركات المدرجة والخاصة و 

المؤسسات التعليمية.
• إضافة إلى تقلده رئاسة عدد من الشركات ومناصب 

قيادية في إدارة ااستثمار والمخاطر المالية. 
• إضافة للعديد من الدورات المالية والشهادات 

المهنية من جامعات و هيئات عالمية ومحلية تركزت 
في الهندسة المالية، إدارة اأصول و ااستثمار.

• الماجستير في إدارة 
المخاطر.

• البكالوريوس في 
العلوم المالية.

الرئيس التنفيذي 
لشركة

 جبل عمر للتطوير
اأستاذ / ياسر بن 

فيصل الشريف  

•  عمل 2٠ عامًا في مختلف الشركات وفي عدة
  مجاات منها التطوير العقاري والقطاع المالي 

والتجزئة 
  والسلع ااستهاكية

• حصل على 
الشهادات التالية:

FCA, FCMA, MBA 

رئيس قطاع المالية 
لشركة جبل عمر 

للتطوير
السيد / محمد أمير خان



|    تقرير مجلس اإدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م2٨

الشركات التي يكون 
العضو من مديريها

العضويات بمجالس شركات أخرى
اسم العضو

السابقة الحالية

ا يوجد
• بنك إسام بروناي دار السام.

• شركة المنتجات الغذائية.
• شركة محمد و عبداه إبراهيم 

السبيعي للصرافة.

• شركة ماسك.
• شركة جدوى لاستثمار.

•  شركة فجر كابيتال.
• الشركة السعودية للصناعات 

الميكانيكية.
• المجموعة الوطنية لاستزراع 

المائي.
• شركة الفارابي للبتروكيماويات.

اأستاذ / عبدالعزيز بن
 محمد السبيعي

ا يوجد

• شركة مبارك ااستثمار للتطوير.
• شركة بيت اإجابة للتطوير 

العقاري.
• شركة صروح المدينة لاستثمار 

العقاري.
• شركة أذاخر ااستثمار والتطوير 

العقاري المحدودة.
•  شركة الضمان للتطوير العقاري.

• شركة مثمرة القابضة.
• شركة ذاخر اإستثمار و التطوير 

العقاري.
• شركة معاد العالمية.

الدكتور / عبداه بن 
حمد المشعل

ا يوجد شركة سرب لإستثمار العقاري. ا يوجد الدكتور / أحمد بن 
عثمان القصبي

رئيس تنفيذي لشركة 
أوقاف سليمان الراجحي 

القابضة.

• شركة سليمان عبد العزيز الراجحي 
الدولية لاستثمار.

• شركة أوقاف سليمان الراجحي 
القابضة.

• الشركة التعليمية المتطورة.
• شركة أنظمة ااتصاات 

واالكترونيات المتقدمة.
• شركة ديار الخزامي.

• شركة سليمان الراجحي 
لاستثمارات العقارية.

• الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
• شركة دواجن الوطنية.

•  شركة الحبوب وااعاف السعودية 
القابضة.

 INTERNATIONAL AIRFINANCE •
 CORPORATION

الدكتور / زياد بن 
عثمان الحقيل

ا يوجد مدير مكتب أبنية لإستشارات 
الهندسية.

• شركة طيبة القابضة.
• شركة أم القرى للتنمية والتطوير 

العقاري.
• شركة مجموعة الطيار

المهندس / أنس بن 
محمد صالح صيرفي

ا يوجد شركة ريسان العربية.                        ايوجد
 للتطوير العقاري.

اأستاذ / ثامر بن 
ناصر العطيش

6- أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إداراتها الحالية 
والسابقة أو من مديريها
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الشركات التي يكون 
العضو من مديريها

العضويات بمجالس شركات أخرى
اسم العضو

السابقة الحالية

ا يوجد
• الشركة العالمية لخات الفينيل.

• الشركة العالمية لاسيتيل

• شركة مكة لإنشاء والتعمير.
• الشركة العالمية للغازات الصناعية.

•  شركة الصحراء للبتروكيماويات.
• الشركة الوطنية لإنتاج الثاثي 

للطاقة.
• شركة حرف لتقنية المعلومات.

اأستاذ / خالد بن 
صالح الفريح

مدير مصنع الطازج للمواد 
الغذائية. ا يوجد ا يوجد اأستاذ / طارق بن 

عبدالرحمن فقيه

ا يوجد شركة ساب تكافل.

• شركة HSBC العربية السعودية.
• شركة السعودية إعادة التأمين 

التعاوني )إعادة(.
• شركة الخدمات اأرضية السعودية.

• شركة أماك العالمية.
• شركة المتحدة لإلكترونيات.

اأستاذ / منصور بن 
عبد العزيز البصيلي

ا يوجد شركة حلواني أخوان.

• المجموعة السعودية لأبحاث 
 والتسويق.

• شركة دله  للخدمات الصحية 
القابضة.

•  شركة الخزامى لإدارة.
• شركة الفواصل اإقليمية.

• مجموعة تسهيل.
•  شركة الربيع للمنتجات الغذائية.

• شركة دله لإنتاج اإعامي.
• شركة القدرة لاستثمارات  وإدارة 

المشاريع.
• شركة دله  البركة القابضة.

• الشركة  العربية للتوزيع الرقمي. 
• الشركة العربية للتوزيع  اإعامي.

• الشركة العربية  لإعان.
• مجموعة البركة المصرفية.
• شركة دله البركة البحرين.  

• الشركة العربية لاستثمار العقاري 
 والسياحي. 

• شركة ألماظا للتنمية  العقارية.
• شركة دله  لاستثمارات العقارية. 

• شركة  المدينة اإعامية. 
• الشبكة  الدولية للتوزيع.

اأستاذ / محي الدين 
بن صالح كامل

رئيس وصاحب مكتب 
مهند بن سعود آل رشيد 
للمحاماة وااستشارات 

القانونية بالتعاون مع 
بيكر بوتس ال ال بي

ا يوجد عضو لجنة المراجعة لشركة الريف 
لتكرير السكر.

اأستاذ / مهند بن
 سعود الرشيد 
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صفة العضوية تكوين مجلس اإدارة اسم العضو

غير تنفيذي رئيس مجلس اإدارة اأستاذ / عبدالعزيز بن محمد السبيعي

مستقل نائب رئيس مجلس اإدارة الدكتور / عبداه بن حمد المشعل

مستقل عضو الدكتور / أحمد بن عثمان القصبي

غير تنفيذي عضو الدكتور / زياد بن عثمان الحقيل

غير تنفيذي عضو المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي

مستقل عضو اأستاذ / ثامر بن ناصر العطيش

غير تنفيذي عضو اأستاذ / خالد بن صالح الفريح

غير تنفيذي عضو اأستاذ / طارق بن عبدالرحمن فقيه

غير تنفيذي عضو اأستاذ / منصور بن عبد العزيز البصيلي

غير تنفيذي عضو اأستاذ / محي الدين بن صالح كامل

مستقل عضو اأستاذ / مهند بن سعود الرشيد

٧-تكوين مجلس اإدارة وتصنيف أعضائه

 8- اإجراءات التي اتخذها مجلس اإدارة إحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- علمًا بمقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

ــاد   ــي انعق ــذي يل ــاع ال ــال ااجتم ــا خ ــركة وأدائه ــال الش ــم حي ــاهمين وملحوظاته ــات المس ــتعراض مقترح ــس اإدارة باس ــوم مجل يق
ــث ا يتعــارض مــع أهــداف الشــركة واســتراتيجيتها. ــراه مناســب بحي ــا ي ــاذ م ــة واتخ الجمعي
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9-وصف مختصر اختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ 
انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع

التقارير المالية:
• دراسة القوائم المالية اأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها 

وعدالتها وشفافيتها.
• إبداء الرأي الفني – بناًء على طلب مجلس اإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة 

ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها 
واستراتيجيتها.

• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإدارة في شأنها.

التدقيق الداخلي:
• دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

• دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ اإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• الرقابة واإشراف على اداء وانشطة المدقق الداخلي إدارة التدقيق الداخلي في الشركة – إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد 

الازمة وفعاليتها في أداء ااعمال والمهام      
• التوصية لمجلس اإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة التدقيق الداخلي أو المدقق الداخلي واقتراح مكافآته.

مراجع الحسابات:
• التوصية لمجلس اإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقالهم ومراجعة 

نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 
• التحقق من استقال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع اأخذ في ااعتبار القواعد والمعايير 

ذات صلة.
• مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء 

مرئياتها حيال ذلك.
• اإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

• دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان االتزام:
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإجراءات الازمة بشأنها.

• التحقق من التزام الشركة باأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات صلة.
• مراجعة العقود والتعامات المقترح أن تجريها الشركة مع اأطراف ذوي العاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإدارة.

• رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإدارة، وإبداء توصياتها باإجراءات التي يتعين اتخاذها.

أ- لجنة المراجعة

اختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، 

وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
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اجتماعات لجنة المراجعة:
عقدت لجنة المراجعة عدد )٨( اجتماعات وعدد )5( قرارات بالتمرير خال السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في 

2٠١٧/١2/3١م، وتفاصيل ااجتماعات حسب البيان التالي:

• قــدم اأســتاذ / خالــد محمــد الصليــع اســتقالته مــن لجنــة المراجعــة بتاريــخ 5 نوفمبــر 2٠١٧ م لتعينــة عضــوًا بمجلــس إدارة هيئــة الســوق 
الماليــة ويجــري العمــل حاليــا علــى ترشــيح عضــو بديــل. 

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت

اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:
١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإدارة واإدارة التنفيذية. 

2. التوصية لمجلس اإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح 
أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باأمانة.

3. إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإدارة وشغل وظائف اإدارة التنفيذية.
٤. وضع إطار يحدد الجدارات المطلوبة في مجلس اإدارة بما يتواءم مع أهداف الشركة على المدى القصير والطويل.

5. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه أعمال مجلس اإدارة. 
٦. المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإدارة ووظائف اإدارة التنفيذية.   

٧. مراجعة هيكل مجلس اإدارة واإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٨. التحقق بشكل سنوي من استقال اأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية 

مجلس إدارة شركة أخرى.
9. وضع اإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإدارة أو كبار التنفيذيين.

١٠. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 
١١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإدارة التنفيذية، ورفعها إلى 

مجلس اإدارة للنظر فيها تمهيدًا اعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باأداء، 
واإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

١2. توضيح العاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
١3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق اأهداف المتوخاة منها.

١٤. التوصية لمجلس اإدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة 
المعتمدة.

تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة 

الثامناسم العضو السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني اأول

2١ نوفمبر ٦ نوفمبر 23 أكتوبر  ١٠
أغسطس ١٧ يوليو ٧ يونيو 25 مايو ١3 إبريل

√ √ √ √ √ √ √ √
اأستاذ / مهند بن 

سعود الرشيد
رئيس اللجنة

√ √ √ √ √ √ √ √
اأستاذ/ ثامر بن ناصر 

العطيش
عضو اللجنة

مستقيــــــل √ √ √ √ x √
اأستاذ/ خالد بن محمد 

الصليع
عضو اللجنة من خارج 

المجلس

X: أعتذر عن الحضور √: حضر ااجتماع 
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عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )3( اجتماعات وعدد )2( قرارات بالتمرير خال السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في
 2٠١٧/١2/3١م، وذلك حسب البيان التالي:

ج-اللجنة التنفيذية

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس اادارة، ويجوز لمجلس اإدارة تكليف اللجنة بأية واجبات 

أخرى حسب حاجة مجلس اإدارة والواجبات الموكلة له، وتضطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:
١. مراجعة استراتيجية وخطط عمل الشركة والحصول على فهم كامل من إدارة الشركة، ورفع التوصية لمجلس اإدارة 

لاعتماد.
2. مراجعة الميزانية السنوية للشركة، والحصول على فهم كامل من اإدارة، ورفع التوصية لمجلس اإدارة لاعتماد.

3. مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن اإدارة، وتحديد أي قضايا يتعين إحالتها لمجلس اإدارة أو مناقشتها مع اإدارة.
٤. إعتماد أیة معامات في حدود الصاحیات المخولة لھا من قبل مجلس اإدارة، والتي تتجاوز حدود الصاحیات الممنوحة 

للرئیس التنفیذي.
5. النظر في المسائل المحالة من قبل الرئیس التنفیذي اتخاذ التدابیر الازمة وتوفیر الدعم كما یلزم.

٦. مراجعة سیاسات وإجراءات عمل الشركة التي ا تقع ضمن نطاق مسئولیة أي من لجان المجلس اأخرى، والحصول على 
فھم كامل من اإدارة، ورفع التوصیة لمجلس اإدارة لاعتماد.

٧. مراجعة مصفوفة الصاحیات ورفع التوصیة لمجلس اإدارة لاعتماد.
٨. المراجعة الذاتیة أداء اللجنة وفقًا لصاحیتھا لمرة واحدة على اأقل خال السنة، وذلك للتحقق من فاعلیة أداءھا. یجب 

إرسال نتیجة التقییم الذاتي لمجلس اإدارة مرفقًا أية مقترحات لارتقاء بأدائها كما يقتضي اأمر.

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

الثالثاسم العضو الثاني اأول

2٧ ديسمبر 3 أكتوبر ١2 يونيو

√ √ √ المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي
رئيس اللجنة

√ √ x
اأستاذ / طارق بن عبد الرحمن فقيه

عضو اللجنة

x √ √ اأستاذ / خالد بن صالح الفريح
عضو اللجنة

√ √ √ الدكتور / فهد بن موسى الزهراني
عضو اللجنة من خارج المجلس

X: أعتذر عن الحضور √: حضر ااجتماع 
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تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية

الخامساسم العضو الرابع الثالث الثاني اأول

3 ديسمبر 2 أكتوبر ١3 أغسطس ١٦ يوليو ١٨ مايو

√ √ √ √ √ اأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي
عضو اللجنة 

√ √ هاتفًيا هاتفًيا √ اأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي
عضو اللجنة

x √ هاتفًيا هاتفًيا √ اأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل
عضو اللجنة

√ √ هاتفًيا √ √ الدكتور/ أحمد بن عثمان القصبي
عضو اللجنة

√ √ √ √ √ اأستاذ/ ياسر بن فيصل الشريف
عضو اللجنة

اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية عدد )5( اجتماعات خال السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م، وتفاصيل 

ااجتماعات حسب البيان التالي:

X: أعتذر عن الحضور √: حضر ااجتماع 
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١٠- سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإدارة 

سياسة مكافآت وبدات أعضاء مجلس اإدارة واللجان المنبثقة من مجلس اإدارة باستثناء لجنة المراجعة
• تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإدارة واللجان المنبثقة منه وذلك عن حضور اجتماعات مجلس اإدارة واللجان المنبثقة منه 

وبدات حضور اجتماعات الجمعيات العامة.
• تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإدارة بقيمة )2٠٠.٠٠٠ ريال( بخاف المصاريف اأخرى بحيث ا يتجاوز  

مجموع ما يحصل عليه العضو مبلغ ) 5٠٠،٠٠٠ ريال( سنويًا وذلك حسب النظام اأساسي للشركة.
• تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بواقع )١٠٠،٠٠٠ريال( في نهاية كل سنة مالية، ويتم 

احتساب المكآفاة السنوية اعتبارًا من  موافقة المجلس على انضمام العضو للجنة.
• تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإدارة أو اللجان المنبثقة منه بمبلغ )3.٠٠٠ ريال(، 
وفي حال تم التواصل مع عضو مجلس اإدارة أو عضو اللجان المنبثقة من المجلس عن طريق وسائل ااتصال المرئية الحديثة على 

سبيل المثال )المحادثة الجماعية( فيتم دفع مكافأة بدل حضور بمبلغ )3.٠٠٠ ريال( عن كل اجتماع.
• تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها )اجتماعات مجلس اإدارة أو اجتماعات اللجان 
المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية( للرحات الداخلية أو الخارجية على الدرجة اأولى أو على درجة رجال اأعمال حسب 
اإمكانية، أما في حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فيتم تعويضهم بمبلغ )2.5٠٠ ريال( عن الرحات 

الداخلية. وبالنسبة لخارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل التذكرة على النحو التالي: 
• مبلغ )5.٠٠٠ ريال( أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.

• مبلغ )٨.٠٠٠ ريال( إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.
• تقوم الشركة بتوفير اإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس نجوم لمدة ليلتين كحد أقصى لأعضاء المقيمين خارج المنطقة 

التي يعقد فيها 
)اجتماعات مجلس اإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية( )داخل المملكة أو خارجها(، وفي حال تم 

تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتم تعويضه على النحو التالي:
• مبلغ )١.٠٠٠ ريال( كبدل إقامة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لداخل المملكة، 

• مبلغ )١.5٠٠ريال( عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لخارج المملكة. 
• قوم الشركة بتوفير اإعاشة والتنقات لأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد بها )اجتماعات مجلس اإدارة أو اجتماعات 

اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية( )داخل المملكة أو خارجها(، وفي حال قيام عضو المجلس أو اللجنة المنبثقة من 
 المجلس بتأمين اإعاشة والتنقات بمعرفتهم فيتم تعويضهم بمبلغ )١.٠٠٠ريال( عن كل اجتماع 

داخل المملكة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين. 
• يتم صرف المكافآت والبدات أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة من المجلس بشكل ربع سنوي . أما في حال ااجتماع خارج 

المملكة فيتم تعويضهم عن بدل إعاشة وتنقات على النحو التالي: 
• مبلغ )١.٤٠٠ ريال( إذا عقد في أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين.
• مبلغ )١.٨٠٠ ريال( إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة 

وكحد أقصى ليلتين .
• في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس اإدارة والجمعية العمومية 

للموافقة عليها.
• تصرف مكافأة أمين سر المجلس واللجان المنبثقة منه مبلغ مقطوع وقدره ١.5٠٠ ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات 

المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس.

ماحظة: ايوجد اي انحراف جوهري بين السياسيةأعاه و المكآفات الممنوحة لأعضاء.
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١١-  سياسة مكافآت اإدارة التنفيذية

الغرض
تهدف هذه السياسة إلى مكافأة الموظفين على أدائهم السنوي ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة 

والمعتمدة من مجلس اإدارة وذلك من خال مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى أداء الشركة والقطاعات والموظفين والمرجو 
منها تحقيق عدة أهداف منها:

• ااستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
• التحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين لتحقيق أهداف الشركة السنوية.

• الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
• توفير التنوع في تركيبة اأجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل. 

ااستحقاق واارشادات
• يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف التنفيذيين كل على حدى ومعامل مساهمة كل قطاع.

• يتم في نهاية العام تقييم اأداء للشركة والقطاع والموظف.
• تتناسب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذيين طرديًا مع صافي الربح الذي حققته الشركة. 

• تحسب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب أدائه.
• ا يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافأة سنوية ما لم يتحقق ٨٠% من  الهدف المالي الذي تم اقراره بداية العام. 

• تتوقف قيمة مكافأة التنفيذيين عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن ١5٠%  من المستهدف.
• تتناسب مكافأة الموظف طرديًا مع مدة خدمته الفعلية من عام التقييم.

• يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف. 
• ا تصرف المكافأة أي تنفيذي على رأس قطاع لم يحقق ٧5% من أهدافه المقرة في بداية العام. 

العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي
• أداء الموظف. 

• أداء القطاع.
• الدرجة الوظيفية.

• مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة.

معادلة احتساب المكافأة السنوية
 )اأساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية( x )نسبة المكافأة المناظرة لتقييم اأداء الكلي( x )مستوى مساهمة القطاع( 

 x )عدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم(

اأساس المرجعي هو
الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب اأساسي عند تحقيق مستوى أداء ٧ من ١٠

المجموعات 
الوظيفية الدرجة الوظيفية الحافز المستهدف

)الراتب اأساسي( عند مستوى أداء ٧ من ١٠ التقييم على

الرئيس التنفيذي CEO عدد الرواتب المقررة من مجلس اإدارة أداء الشركة

التنفيذيين C عدد الرواتب المقررة من مجلس اإدارة أداء القطاع
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آلية التنفيذ
• تقوم اإدارة التنفيذية بالرفع للمجلس بالنتائج المالية المحققة لعام التقييم المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة 

المعتمدة.
•  يطلع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم.

• في حالة تحقق ٨٠% أو أكثر من الربح الصافي المستهدف يطلب المجلس من لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد حجم وعاء 
المكافآت بناًء على السياسة المعتمدة.

• تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت.
• تقوم اللجنة بااطاع على تقييم أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة.

• ترفع اللجنة إلى المجلس بتفاصيل حجم وعاء المكافأة والقطاعات المستحقة.
• يقوم المجلس بعد إقرار ما يراه حيال هذا اأمر بتوجيه اإدارة التنفيذية بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.

ماحظة: ايوجد اي انحراف جوهري بين السياسية أعاه و المكآفات الممنوحة.
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المجموع 
الكلي

مكافأة 
نهاية الخدمة المجموع اأسهم 

الممنوحة
خطط تحفيزية 
طويلة اأجل

خطط تحفيزية 
قصيرة اأجل

مكافأة 
دورية

نسبة من
اأرباح المجموع

مكافأة 
رئيس 

المجلس 
أو العضو 

المنتدب أو 
أمين السر 

إن كان من 
اأعضاء

مكافأة 
اأعمال 
الفنية 

واإدارية 
وااستشارية

مزايا عينية
بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مبلغ معين اسم العضو

اأعضاء المستقلين

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - الدكتور/ عبداه حمد المشعل

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / مهند سعود الرشيد

١٠.5٠٠ - ٠ - - - - - ١٠.5٠٠ - - - ١٠.5٠٠ - الدكتور/ أحمد عثمان القصبي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / ثامر ناصر العطيش

55.5٠٠ - ٠ - - - - - 55.5٠٠ - - - 55.5٠٠ - المجموع

اأعضاء غير التنفيذيين

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - المهندس / أنس محمد صالح صيرفي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / خالد صالح الفريح

١3.5٠٠ - ٠ - - - - - ١3.5٠٠ - - - ١3.5٠٠ - الدكتور / زياد عثمان الحقيل

١2.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١2.٠٠٠ - - - ١2.٠٠٠ - اأستاذ / طارق عبدالرحمن فقيه

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / محي الدين صالح  كامل

١3.5٠٠ - ٠ - - - - - ١3.5٠٠ - - - ١3.5٠٠ - اأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي

99.٠٠٠ - ٠ - - - - - 99.٠٠٠ ٠ ٠ ٠ 99.٠٠٠ ٠ المجموع

١٢- تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة أعضاء مجلس اإدارة وأعضاء اللجان واإدارة التنفيذية

أ. المكافآت والتعويضات المدفوعة أعضاء مجلس اإدارة خال السنة المالية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م.

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.
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المجموع 
الكلي

مكافأة 
نهاية الخدمة المجموع اأسهم 

الممنوحة
خطط تحفيزية 
طويلة اأجل

خطط تحفيزية 
قصيرة اأجل

مكافأة 
دورية

نسبة من
اأرباح المجموع

مكافأة 
رئيس 

المجلس 
أو العضو 

المنتدب أو 
أمين السر 

إن كان من 
اأعضاء

مكافأة 
اأعمال 
الفنية 

واإدارية 
وااستشارية

مزايا عينية
بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مبلغ معين اسم العضو

اأعضاء المستقلين

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - الدكتور/ عبداه حمد المشعل

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / مهند سعود الرشيد

١٠.5٠٠ - ٠ - - - - - ١٠.5٠٠ - - - ١٠.5٠٠ - الدكتور/ أحمد عثمان القصبي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / ثامر ناصر العطيش

55.5٠٠ - ٠ - - - - - 55.5٠٠ - - - 55.5٠٠ - المجموع

اأعضاء غير التنفيذيين

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - المهندس / أنس محمد صالح صيرفي

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / خالد صالح الفريح

١3.5٠٠ - ٠ - - - - - ١3.5٠٠ - - - ١3.5٠٠ - الدكتور / زياد عثمان الحقيل

١2.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١2.٠٠٠ - - - ١2.٠٠٠ - اأستاذ / طارق عبدالرحمن فقيه

١5.٠٠٠ - ٠ - - - - - ١5.٠٠٠ - - - ١5.٠٠٠ - اأستاذ / محي الدين صالح  كامل

١3.5٠٠ - ٠ - - - - - ١3.5٠٠ - - - ١3.5٠٠ - اأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي

99.٠٠٠ - ٠ - - - - - 99.٠٠٠ ٠ ٠ ٠ 99.٠٠٠ ٠ المجموع
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ب. المكافآت والتعويضات المدفوعة أعضاء لجنة المراجعة خال السنة المالية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م.

ج. المكافآت والتعويضات المدفوعة أعضاء اللجنة التنفيذية خال السنة المالية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م.

أعضاء لجنة المراجعة

نوع المكافأة

اسم العضو
المجموع بدل حضور 

الجلسات
المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

5٠،5٨3 2١.٠٠٠ 29.5٨3 اأستاذ / مهند سعود  الرشيد

53،5٨3  2٤.٠٠٠ 29.5٨3 اأستاذ / ثامر ناصر  العطيش

٤٧.5٨3 ١٨.٠٠٠ 29.5٨3 اأستاذ/ خالد محمد الصليع

١5١،٧٤9                                       
المجموع اإجمالي

أعضاء اللجنة التنفيذية

نوع المكافأة

اسم العضو
المجموع بدل حضور 

الجلسات
المكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور الجلسات(

2٧،222 ١5.٠٠٠ ١2.222 اأستاذ / عبدالعزيز محمد السبيعي

2٤.222 ١2.٠٠٠  ١2.222 الدكتور / أحمد عثمان القصبي

2٤،222 ١2.٠٠٠  ١2.222 اأستاذ / محي الدين صالح كامل

2٤،222 ١2.٠٠٠  ١2.222 اأستاذ / منصور عبد العزيز البصيلي

2٧،222 ١5.٠٠٠  ١2.222 اأستاذ/ ياسر فيصل الشريف

١2٧،١١٠ المجموع اإجمالي

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.
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د. المكافآت والتعويضات المدفوعة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خال السنة المالية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م.

هـ. المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خال السنة المالية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م.

أعضاء لجنة الترشيحات و المكآفات

نوع المكافأة

اسم العضو
المجموع بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(

2١.222 9.٠٠٠  ١2.222 المهندس / أنس محمد 
صالح صيرفي

2٦.٦٦٧ - اأستاذ / طارق عبدالرحمن  2٦.٦٦٧
فقيه

35،٦٦٧ 9.٠٠٠ 2٦.٦٦٧ اأستاذ / خالد صالح الفريح

2١،٠2٨ ١2.٠٠٠ 9.٠2٨ الدكتور / فهد موسى 
الزهراني

١٠٤،5٨٤ المجموع اإجمالي

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

المجموع 
الكلي المجموع اأسهم 

الممنوحة

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
اأجل

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
اأجل

أرباح مكافآت 
دورية المجموع مزايا عينية بدات رواتب المنصب

١٦,٦59,2٦٦ 9,٦٠٧,5١١ - - - - 9,٦٠٧,5١١ ٧,٠5١,٧55 - ١,9٠٤,2١٧ 5,١٤٧,53٨
خمسة 
من كبار 
التنفيذيين

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.
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١٣. أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية 
أخرى. مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها

ا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة.

١4. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة 
الداخلية في الشركة

ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر فقد قامت شركة جبل عمر بتطوير إجراءات رقابية مكتوبة لكافة 
عملياتها يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تساهم في ضمان استقالية المراجعين الداخليين والخارجيين 

وتتلقى تقارير دورية عن الوحدات واأنشطة محل المراجعة بشكل دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية 
ومدى فاعليته.

ويقوم قطاع التدقيق الداخلي بالشركة الذي يتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة 
وتحسين عملياتها ويمارس أعماله وفقًا للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين 

ويساعد هذا النشاط في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خال اتباع أسلوب منهجي ومنظم مستند على المخاطر 
لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة ، وا يخضع قطاع التدقيق الداخلي أي تأثير من قبل اإدارة 

التنفيذية وله كامل الصاحيات للوصول الكامل وغير المقيد لجميع المستندات والمعلومات وفقًا لما يتطلبه أداء عمله. 

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقًا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى اإدارة 
التنفيذية ولجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة أي ضعف جوهري يمكن اإشارة إليه وبالرغم من بذل العناية المهنية الازمة 

الى الحد اأقصى المعقول إا أنه ا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة أعمال وأنشطة الشركة بحكم 
أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة التقديرية.

١5. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإدارة، أو التي رفض المجلس اأخذ بها 
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك 

التوصيات، وأسباب عدم اأخذ بها
لم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإدارة خال العام ولم يرفض المجلس اأخذ بأي توصية من 

توصيات لجنة المراجعة.

١6. تفاصيل المساهمات ااجتماعية للشركة
ومنذ تأسيس شركة جبل عمر وضعت على عاتقها ومن منطلق المسئولية ااجتماعية القيام بالدور الريادي في تحقيق الشراكة 

ااستراتيجية وتقديم الدعم النوعي إلى مؤسسات المجتمع المدني، لذلك فقد نفذت الشركة عدة مبادرات مجتمعية شملت مختلف 
مجاات التنمية وتركزت على نحو أكبر في منطقة مكة المكرمة، اأمر الذي ساهم بتحقيق المردود اإيجابي لبرامجها ومن هذه 

المساهمات ما يلي:
١. رعاية جائزة المدينة المنورة لأداء الحكومي المتميز

2. رعاية حفل جمعية مرضى الزهايمر " مزولة "
3. رعاية جائزة مكة للتميز

٤. حفل اإفطار السنوي لمنسوبي جبل عمر
5. رعاية جبل عمر للمؤتمر اإسامي لأوقاف

٦. تكريم الطالبة شذى الطويرقي الفائزة في مسابقة " تحدي القراءة "
٧. تدشين الرعاية الصحية المتنقلة لضيوف الرحمن

٨. محاضرة للتوعية عن سرطان البروستاتا
9. محاضرة للتوعية عن سرطان الثدي

١٠. رعاية جبل عمر لمؤتمر ومعرض إعمار مكة المكرمة
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١٧.  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خال السنة المالية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م 
وأسماء أعضاء مجلس اإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عقد مجلس اإدارة خال السنة المالية الميادية القصيرة عدد )١( جمعية عامة غير عادية يوم اأربعاء ١٤ محرم ١٤39ه الموافق ٤ 
اكتوبر 2٠١٧م، وقد حضره أعضاء مجلس اإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور/ عبد اه بن حمد إبراهيم المشعل - نائب رئيس مجلس اإدارة
2. الدكتور/ زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل

3. الدكتور/ أحمد بن عثمان عبد اه القصبي
٤. المهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي

5. اأستاذ/ ثامر بن ناصر محمد العطيش
٦. اأستاذ/ خالد بن صالح محمد الفريح

٧. اأستاذ/ منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي
٨. اأستاذ/ مهند بن سعود السعود الرشيد

١8. وصف أنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة
أ- النشاط الرئيسي لشركة جبل عمر للتطوير:

١. تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية، وأي مناطق أخرى داخل المملكة 
العربية السعودية.

2. امتاك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتاك قطع أراضي لتطويرها 
عمرانيًا.

3. القيام بجميع اأعمال الازمة لإنشاء والتعمير والصيـانة وأعمـال الهدم والمسح الخاصة بها.
٤. إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.

5. إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
٦. إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.

٧. استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة. 
٨. تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة.

9. تأمين وتقديم خدمات الحراسة اأمنية المدنية الخاصة

ب- النشاط الرئيسي للشركات التابعة

النشاط اسم الشركة

انشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل عمر ، باإضافة إلى إمكانية مشاركتها 
في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع اأخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة شركة تبريد المنطقة المركزية

 أنشطة التطوير و ااستثمار العقاري، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، 
إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، إدارة و تأجير العقارات 

المملوكة أو المؤجرة )سكنية(، شراء وبيع وتأجير اأراضي و العقارات
شركة شامخات

 شراء وبيع وتأجير اأراضي والعقارات، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو 
المؤجرة )غير سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، أنشطة التطوير 

وااستثمار العقاري، إنشاء المباني، أعمال صيانة وتشغيل المباني
شركة ساحات

إدارة وتشغيل الفنادق شركة وارفات



|    تقرير مجلس اإدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م٤٤

ج-  تأثير اأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج هو على النحو التالي:

النسبة إيرادات النشاط وصف للنشاط

- - تطوير اأراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية

%٨١ ٤٦١،٧23،5٨٤ تأجير الغرف وبيع المأكوات والمشروبات

%١9 ١٠٧،١٠3،٠29 شغيل وتأجير مراكز التسوق

%١٠٠ 5٦٨،٨2٦،٦١3 اإجمالي

١9- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية 
١. وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الباد المالية الذراع المصرفية ااستثمارية لبنك الباد يوم الخميس ١٤3٨/٨/١هـ الموافق 

2٠١٧/٤/2٧م، لغرض بيع عدد )93( وحدة سكنية في المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر لصندوق عقاري يتم تأسيسه من قبل شركة 
الباد المالية لهذا الغرض بحيث يقوم الصندوق المزمع إنشائه بعد أخذ الموافقات الازمة من هيئة السوق المالية وتوقيع عقود البيع 

واإدارة وتجميع اأموال الازمة لذلك بااستحواذ على الوحدات السكنية بقيمة تقريبية تعادل مليار ومائتين مليون ريال سعودي.
2. قامت الشركة بتمديد فترة استئجار الوحدات السكنية التي تم بيعها لصندوق الباد للضيافة بقيمة تعادل مليار ريال سعودي 

وعددها )55( وحدة من سنة إلى خمس سنوات وذلك بقيمة إيجاريه تعادل 2 % من قيمة استحواذ الصندوق عليها.
3. وقعت الشركة عقد اتفاقية مع مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية يوم الجمعة 9 يونيو 2٠١٧م لتأجير فندق ماريوت 

جبل عمر - مكة المكرمة )فندق خمسة نجوم( الواقع في المرحلة ااولى من مشروع جبل عمر لمدة ١5 عام، وكما تضمن ااتفاق أن 
ينتقل التعاقد مع شركة ماريوت إلى مجموعة الحكير كما سيتم ااحتفاظ بااسم التجاري لفندق ماريوت جبل عمر، علمًا بأن القيمة 

اإيجارية السنوية تبلغ )33.5٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( وذلك عن السنة اأولي وحتى السنة الرابعة عشر من العقد وتكون السنة الخامسة 
عشر بقيمة إيجارية تبلغ )3١.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( وبذلك يكون إجمالي القيمة اإيجارية مبلغ وقدره )5٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( 

عن إجمالي مدة إيجار )١5( عام.
٤. وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أم القرى للتنمية واإعمار مساء يوم اأربعاء 2٧ سبتمبر 2٠١٧م، مدتها ٦ أشهر 

من تاريخ التوقيع وذلك لغرض اندماج شركة أم القرى للتنمية واإعمار مع شركة جبل عمر للتطوير، كما تم تعيين شركة جولدمان 
ساكس العربية السعودية كمستشار مالي لدراسة صفقة ااندماج المحتملة.

5. قامت الشركة بتأسيس شركة وارفات للضيافة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال )إدارة أصول الفنادق 
والمنتجعات وخدمات قطاع الضيافة( برأس مال قدره )١5.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( مملوكة بنسبه 9٠% لشركة جبل عمر للتطوير 

بتمويل ذاتي كما تملك شركة ايجلوينغ هوسبتليتي سيرفيسز )شريك أجنبي( - نسبة ملكية: ١٠%.
٦. قامت الشركة بتأسيس شركة ساحات إدارة اأماك وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال )إدارة اأسواق التجارية( 

برأس مال قدره )5.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي( مملوكة بنسبه ٦٠% لشركة جبل عمر للتطوير بتمويل ذاتي كما تملك شركة أساس 
التطوير للتجارة نسبة ملكية 2٠% وشركة معالم التطوير للعقارات نسبة ملكية: %2٠.

٧. وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بوابة مكة والتي تمتلكها شركة البلد اامين للتنمية والتطوير العمراني الذراع 
ااستثماري أمانة العاصمة المقدسة مساء يوم الثاثاء ١٧ اكتوبر 2٠١٧ م وتمتد هذه ااتفاقية لمدة ستة أشهر وذلك لتوفير مساحة 

أرض ضمن مشاريع المرحلة اأولى لشركة بوابة مكة  وتهدف مذكرة التفاهم إلى اختيار الموقع المناسب ضمن مشروع البوابة ليتم 
إجراء الدراسات المالية والقانونية الازمة لأرض ومن ثم توقيع عقد اايجار بشكل طويل اأجل بين الطرفين على أن يتم تطوير الموقع 

احقًا ليكون سكن لموظفي الفنادق.
٨. قامت الشركة بتأسيس شركة شامخات للتنمية والتطوير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة 
جبل عمر للتطوير برأس مال وقدره )١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي( بتمويل ذاتي، ومقرها مدينة جدة، وتختص هذه الشركة في التطوير 

وااستثمار العقاري.

علمًا بأنه ا تؤثر اأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة كون أنه تم اانتهاء من تأسيسها في الربع الرابع للعام 2٠١٧م.
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9. وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ِمراس القابضة اإماراتية بتاريخ ١9 اكتوبر 2٠١٧م وتمتد هذه ااتفاقية لمدة 
ستة أشهر وذلك ليقوم خالها الطرفان بدراسة التعاون بشكل كامل لتطوير مشاريع عقارية في المملكة العربية السعودية، الجدير 

بالذكر أن شركة ِمراس تهدف إلى تطوير مفاهيم مبتكرة للعديد من القطاعات المختلفة مثل ااستثمار والسياحة والضيافة والرعاية 
الصحية والتكنولوجيا والترفيه والتعليم.

١٠. قامت الشركة بتاريخ 22 أكتوبر 2٠١٧ بااشتراك في صندوق اإنماء مكة العقاري بحصة عينية بقيمة مليار ريال تخصم من مبلغ 
البيع، علمًا بأن الصندوق المذكور هو صندوق طرح عام تم إنشاؤه بغرض ااستحواذ على 3 فنادق ومركزين تجاريين من شركة جبل عمر 

بقيمة ٦ مليار ريال، علمًا بأن مدة الصندوق هي )5( سنوات قابلة للتجديد، حيث تقوم شركة جبل عمر باستئجار اأصول من الصندوق 
خال هذه المدة بقيمة تعادل )5٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي(، كما يمنح الصندوق حق إعادة الشراء لشركة جبل عمر في أي وقت من 

بداية السنة السادسة إلى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة الشراء والبالغة ستة مليار ريال سعودي.
١١. قامت الشركة بتاريخ 9 نوفمبر 2٠١٧م بالتسديد المبكر لقرض البنك اأهلي التجاري بقيمة )٤مليار ريال(، تم دفعها بالكامل 

باإضافة الى كافة العموات والمصاريف المتعلقة بالقرض، وبموجب عملية السداد يتم إلغاء كافة االتزامات القانونية والمالية 
والرهن القائم لصالح البنك وبالتالي تحرير جميع اأصول الواقعة في المرحلة اأولى من مشروع جبل عمر والتي تتضمن )5( أصول 

فندقية باإضافة الى سوق الخليل.

٢٠- المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها: )المراجعة مع القوائم المالية(
مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو مخاطر التدفقات النقدية المستقبلية لأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 
السوق. وتتضمن أسعار السوق مخاطر اسعار الفائدة ومخاطر العملة.

أ- مخاطر العملة:
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة اداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمات اأجنبية. المجموعة معرضة لتقلبات أسعار 
صرف العمات اأجنبية في دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأي معامات هامة بعملة خاف الريال السعودي والدوار 

اأمريكي خال الفترة. وحيث أن سعر الريال السعودي ثابت مقابل الدوار اأمريكي فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر عمات أجنبية 
هامة.

ب-  مخاطر أسعار العمولة:
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة او التدفقات النقدية أداة مالية نتيجة التقلبات في أسعار العمولة.

تؤدي اأدوات ذات المعدل المتغير لتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة على التدفقات النقدية، في حين أن اأدوات ذات 
المعدل الثابت تعرض المجموعة لمخاطر أسعار عمولة القيمة العادلة. المجموعة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي 

يترتب عليها عمولة بما في ذلك القروض قصيرة وطويلة اأجل. تعمل اإدارة حاليا على البحث عن استراتيجية تحوط أخرى لتقليل 
مخاطر أسعار العمولة ومراقبة التغيرات في أسعار العمولة باستمرار وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة ومخاطر اسعار العمولة على 

التدفقات النقدية تدار بصورة مائمة. القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بعلمهما وملء 
إرادتهما في معاملة تتم على أسس تجارية. تم اعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة على اساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنشأ 

الفروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإدارة بان القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة 
ا تختلف جوهريا عن قيمها الدفترية. عن كل ١٠ نقاط أساس تزيد او تنقص في أسعار العمولة مع بقاء جميع المتغيرات اأخرى ثابتة 

سيؤدي الى نقص بمبلغ ٧،٧٨٦،3٦٠ ريال سعودي ) ١2 ابريل 2٠١٧ م: 2،٨٧٠،١٧١ ريال سعودي( او زيادة في الربح قبل الزكاة 
للسنة بمبلغ ٧،٧٨٦،3٦٠ ريال سعودي  ) ١2 ابريل 2٠١٧ م: 2،٨٧٠،١٧١ ريال سعودي(.

ج- مخاطر اائتمان:
مخاطر اائتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآخر خسارة مالية. ولتقليل 

التعرض لمخاطر اائتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية اعتماد رسمية لتطبيق حدود ائتمانية لعمائها.
تأخذ المجموعة باعتبارها احتمالية التعثر عند ااعتراف ااولي بالموجودات وفيما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اائتمان على 

أساس مستمر خال كل فترة تقرير مالي. ولتقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر اائتمان تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر 
اائتمان على الموجودات كما في تاريخ التقرير المالي مع مخاطر التعثر كما في تاريخ ااعتراف ااولي. تأخذ اإدارة في ااعتبار 

معلومات مستقبلية معقولة وداعمة مثل:
أ. التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في ااعمال.

ب. التغيرات الفعلية أو التغيرات المتوقعة الهامة في النتائج التشغيلية للطرف المقابل.
ج. ظروف مالية او اقتصادية من المتوقع ان تتسبب في تغير هام في قدرة الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته.

د. زيادة جوهرية في مخاطر اائتمان على اأدوات المالية لنفس الطرف المقابل.
ه. تغيرات هامة في قيمة الضمان الداعم لالتزام او في نوعية ضمانات الطرف ااخر أو التحسينات اائتمانية.



|    تقرير مجلس اإدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م٤٦

يتم شطب الموجودات المالية عندما ا يكون هناك توقعات معقولة استرداد المبالغ، مثل تعثر المدين في االتزام بخطة السداد 
مع المجموعة. عندما يتم شطب قروض أو ذمم مدينة، تستمر المجموعة في ممارسة إجراء قسري لمحاولة استرداد الذمم المدينة 

المستحقة. عندما يتم ااسترداد، يتم ااعتراف بها كإيرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآخر الموحدة.
تقيس المجموعة خسائر اائتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية من العماء اأفراد على أساس التوجه التاريخي والممارسات 

الصناعية وبيئة اأعمال التي تعمل فيها المنشأة. يتم تقييم المستأجرين وفًقا لمعايير المجموعة قبل الدخول في ترتيبات إيجار. عادة 
ما يتم مراقبة ذمم المستأجرين المدينة القائمة بشكل منتظم. الحد اأقصى للتعرض لمخاطر اائتمان كما في تاريخ التقرير المالي هو 

القيمة الدفترية لكل تصنيف للموجودات المالية.
لغرض بيع عقارات للتطوير، يتم إدارة مخاطر اائتمان بأن ُيطلب من العميل سداد ١٠٠ % من سعر البيع قبل تحويل الملكية القانونية، 

وعليه يتم استبعاد المخاطر اائتمانية للمجموعة بهذا الشأن.
فيما يتعلق بمخاطر اائتمان الناتجة عن الموجودات المالية اأخرى للمجموعة، بما في ذلك اأرصدة البنكية والنقد، فإن تعرض 

المجموعة لمخاطر اائتمان ينتج من تعثر الطرف المقابل. إن أقصى تعرض للمخاطر يساوي القيمة الدفترية كما هو مبين في قائمة 
المركز المالي. تعتبر اادارة بان مخاطر اائتمان المتعلقة باأرصدة البنكية من قبل اإدارة غير ذات اهمية، حيث أن اأرصدة محتفظ بها 

لدى بنوك ذات سمعة عالية في المملكة العربية السعودية.
د- مخاطر السيولة:

إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبة في الحصول على اأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باأدوات المالية. 
قد تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. يتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق 

المراقبة على أساس منتظم للتأكد من توافر أموال كافية من خال التسهيات اائتمانية للوفاء بأي التزامات مستقبلية.

٢١- خاصة على شكل جدول أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للسنة المالية القصيرة المنتهية في 
٢٠١٧/١٢/٣١م ومقارنتها بأخر أربع سنوات مالية:

مقارنة نتائج اأعمال في شكل جدول: أ- 

١٤35هـ ١٤3٦هـ ١٤3٧هـ
الفترة من 

١٤3٨/١/١هـ حتى 
١٤3٨/٧/١5هـ

الفترة من 
2٠١٧/٤/١3م 

حتى 
2٠١٧/١2/3١م

البيان

٧3١.١٧2.٨٨٦ ٧٧9.٤2٧.٨٤٧ ١.٤٧9.9٤2.١٠٦ 5٤٧.٧٤١.392 5٦٨,٨2٦,٦١3 اإيرادات

)2٠5.٦9٧.٤٤٤( )3٤٤.9٧٤.٨٠5( )٧٤٨.٤5٠.٠٧5( 29١.3٤٦.٧9١ 55٧,٧١٦,٦٧3 تكاليف اإيرادات

525.٤٧5.٤٤2 ٤3٤.٤53.٠٤2 ٧3١.٤92.٠3١ 25٦.39٤.٦٠١ ١١,١٠9,9٤٠ مجمل الربح

٤2١.9٨٦.9٧5 9١.92٠.2١٧ ٦٠9.3٦٤.٨2٠ ٧٦،٦5٦،95٨ )٦٠٠،9٧٤،٤3٨( صافي الربح 
)الخسارة(

١٤35هـ ١٤3٦هـ ١٤3٧هـ
الفترة من 

١٤3٨/١/١هـ 
حتى 

١٤3٨/٧/١5هـ

الفترة من 
2٠١٧/٤/١3 م

حتى 
2٠١٧/١2/3١م

البيان

١.١٧٧.9٤5.5٨5 ١.29٦.93٧.22٠ ١.9٠٧.9٤3.٦٠3 5.٠9١.93٦.3٠١ ١،٧٠٧،٧5٠،53٧ اأصول 
المتداولة

١٧.39٤.92٠.٧3٨ ١٨.٤٧3.3٦٦.٤٤٧ 2٠.٧١9.٨5٤.2١٤ ١٧.٧٨3.٧92.١٠9 25،٨٨٠،9٤3،5٤2 اأصول غير 
المتداولة

١٨.5٧2.٨٦٦.323 ١9.٧٧٠.3٠3.٦٦٧ 22.٦2٧.٧9٧.٨١٧ 22.٨٧5.٧2٨.٤١٠ 2٧،5٨٨،٦9٤،٠٧9 إجمالي
اأصول

١.٧٠٧.9٠٠.٨٦9 2.3٤٦.35٧.3٠٧ 2.١2٤.٨95.9٦3 ١.٠9٦.٦٧2.2٤2 ١،٠٦3،9٦٠،١2١ الخصوم 
المتداولة

٧.5٦١.٠2٦.٠١٧ ٨.٠3٧.٨99.53٧ ١٠.3٨٨.٠١١.5٦٦ ١١.5٨٧.٧١5.25٤ ١٦،935،١3٨،٨٤٤ الخصوم غير 
متداولة

9.2٦٨.92٦.٨٨٦ ١٠.3٨٤.25٦.٨٤٤ ١2.5١2.9٠٧.529 ١2.٦٨٤.3٨٧.٤9٦ ١٧،999،٠9٨،9٦5 إجمالي 
الخصوم

ب- مقارنة اأصول والخصوم في شكل جدول:
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ا يوجد أي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢-تحليل جغرافي إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

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

٢5- اسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس 
لعملياتها، والدولة محل التأسيس

٢4- إيضاح أي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

نسبة التغير التغيرات )+( أو )-(
الفترة من 

١٤3٨/١/١هـ 
حتى 

١٤3٨/٧/١5هـ

الفترة من 
2٠١٧/٤/١3م 

حتى 
2٠١٧/١2/3١م

البيان

%٤ 2١،٠٨5،22١+ 5٤٧.٧٤١.392 5٦٨،٨2٦،٦١3 المبيعات / اإيرادات

%9١ 2٦٦،3٦9،٨٨2+  29١.3٤٦.٧9١ 55٧،٧١٦،٦٧3 تكلفة المبيعات / اإيرادات

%9٦ - 2٤5،2٨٤،٦٦١ -   25٦.39٤.٦٠١ ١١،١٠9،9٤٠ مجمل الربح

%5٧٠ 29،١9١،٠٠٧ + 5.١١٧.٨٠9 3٤،3٠٨،٨١٦ إيرادات تشغيلية – أخرى

%2٠٨ ١٤١،93٤،93٦٨   + ٨.259،٧١٦ 2١٠،١9٤،٦5٤ مصروفات تشغيلية – أخرى

%١٨5 - 35٨،٠2٨،59١   - ١93.252.٦93 )١٦٤،٧٧5،٨9٨( الربح )الخسارة( التشغيلي

مكان العمليات مكان التأسيس النشاط نسبة ملكية 
الشركة فيها رأس المال اسم الشركة

مكة المكرمة مكة المكرمة
انشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل 

عمر، باإضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي 
محطات تبريد أخرى للمشاريع اأخرى بالمنطقة 

المركزية بمكة المكرمة

تملك شركة جبل 
عمر للتطوير نسبة 

ملكية ٤٠%
5.٠٠٠.٠٠٠

ريال سعودي
شركة تبريد 
المنطقة 
المركزية

المملكة العربية 
السعودية جدة

أنشطة التطوير و ااستثمار العقاري، أنشطة 
إدارة العقارات مقابل عمولة، إدارة و تأجير 

العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير سكنية(، 
إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة 

)سكنية(، شراء وبيع وتأجير اأراضي و العقارات

مملوكة بالكامل 
لشركة جبل عمر 

للتطوير
١٠٠.٠٠٠

ريال سعودي
شركة شامخات 
للتنمية والتطوير 

المحدودة 

المملكة العربية 
السعودية مكة المكرمة

شراء وبيع وتأجير اأراضي والعقارات، إدارة 
وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة )غير 

سكنية(، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، 
أنشطة التطوير وااستثمار العقاري، إنشاء 

المباني، أعمال صيانة وتشغيل المباني

تملك شركة جبل 
عمر للتطوير نسبة 

ملكية ٦٠%
5.٠٠٠.٠٠٠

ريال سعودي
شركة ساحات 
إدارة اأماك

المملكة العربية 
السعودية جدة إدارة وتشغيل الفنادق

شركة جبل عمر 
للتطوير نسبة 

ملكية %9٠
١5.٠٠٠.٠٠٠
ريال سعودي

شركة وارفات 
للضيافة

المجموع المنطقة 
الجغرافية إجمالي اإيرادات السنة

5٦٨،٨2٦،٦١3 مكة المكرمة 5٦٨،٨2٦،٦١3 2٠١٧/٤/١3م وحتى 2٠١٧/١2/3١

التحليل الجغرافي إجمالي إيرادات الشركة

ماحظة: ايوجد إيراد للشركات التابعة كونها تأسست في نهاية الربع الرابع للعام 2٠١٧.
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٢6- تفاصيل اأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
ا يوجد

٢٧- سياسة الشركة في توزيع أرباح اأسهم
طبقًا للمادة الحادية واأربعين من نظام الشركة اأساسي والذي ينص على التالي:

 " توزع أرباح الشركة الصافية على المساهمين بنسبة ا تقل عن 2 % من رأس المال المدفوع )بشكل سنوي أو نصف سنوي أو 
ربع سنوي( بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف اأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعًا، وتجنيب )١٠ %( من اأرباح 
 الصافية لتكون احتياطيًا نظاميًا، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ ااحتياطي المذكور )3٠ %( من رأس 

المال المدفوع".

٢8- وصف أي مصلحة في فئة اأسهم ذات اأحقية في التصويت تعود أشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة 
الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة )45( من قواعد التسجيل واإدراج 

الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأي تغير في تلك الحقوق خال السنة المالية اأخيرة:
ا يوجد

٢9- وصف أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين 
وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة، أو الشركة التابعة، وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال 

السنة المالية اأخيرة: 

نسبة التغيير صافي التغيير الملكية
نهاية السنة

الملكية
بداية السنة ااسم

٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠ اأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي

% ١٠٠ )١25.٠٠٠( ٠ ١25.٠٠٠ الدكتور/ عبداه بن حمد المشعل  

٠ ٠ ١١.٠٠٠ ١١.٠٠٠ المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي 

٠ ٠ ٠ ٠  اأستاذ/ ثامر بن ناصر العطيش
)ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(

% ٠.2٨ )9٠.999( 32.92٧.٤٧3 33.٠١٨.٤٧2 المؤسسة العامة للتقاعد

٠ ٠ 23٨ 23٨  اأستاذ /خالد بن صالح الفريح 
)ممثل الهيئة العامة لأوقاف( 

٠ ٠ ٤٤.599.53١ ٤٤.599.53١ الهيئة العامة لأوقاف 

٠ ٠ ١.١٠٠ ١.١٠٠ الدكتور / زياد بن عثمان الحقيل

٠ ٠ ١٠.٦29 ١٠.٦29 اأستاذ / طارق بن عبدالرحمن فقيه

٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠   اأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي 
)ممثل المؤسسة العامة للتأمينات ااجتماعية(

٠ ٠ ٨3.922.99٠ ٨3.922.99٠ المؤسسة العامة للتأمينات ااجتماعية

٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠ الدكتور/ احمد بن عثمان القصبي 

% ١٠٠ )5.٠ )٨٨٤ 5.٨٨٤ اأستاذ /محي الدين بن صالح كامل

٠ ٠ ١.٠٠٠ ١.٠٠٠ اأستاذ / مهند بن سعود الرشيد

٠ ٠ ٤٤٧،١٠٤ ٤٤٧،١٠٤ اأستاذ /عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

٠ ٠ ١2.٦٦٦.٤٤5 ١2.٦٦٦.٤٤5 اأستاذ/ محمد صالح بن حمزة صيرفي

- ٠ 3٦،٠٠٠ 3٦،٠٠٠ اأستاذ/ صالح عبداه كامل 

- ٠ ١،٦9٠،٠٠٠ ١،٦9٠،٠٠٠ اأستاذ/ عبداه صالح كامل

تنويه:
- ايوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود أعضاء مجلس اإدارة أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة. 

- ايوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود لكبار تنفيذي الشركة أو أقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.
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٣٠- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(. وكشف 
بالمديونية اإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض خال السنة ومبلغ 

أصل القرض وأسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي

٣١- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو مذكرات 
حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه 

الشركة مقابل ذلك.
ا يوجد

٣٢- وصف أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق 
اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ا يوجد

٣٣- وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أي أدوات دين قابلة لاسترداد، وقيمة اأوراق المالية 
المتبقية،  مع التمييز بين اأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ا يوجد

٣4- عدد اجتماعات مجلس اإدارة التي عقدت خال السنة المالية اأخيرة، وسجل حضور كل اجتماع.
عقد مجلس اإدارة عدد )5( اجتماعات وعدد )١٠( قرارات بالتمرير خال السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في 2٠١٧/١2/3١م. وتفاصيل ااجتماعات 

حسب البيان التالي: -

المبلغ المتبقي من 
التسهيات المتاحة

المبالغ المدفوعة 
سدادا للقرض خال 

السنة
مدة

القرض )سنة(
مبلغ أصل 

القرض
اسم الجهة

المانحة للقرض

-             -                 ١2           3،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ وزارة المالية

-             ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠   ١5           ٤،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ البنك اأهلي

٤،59٠،٧٨9،٤٠٠ -                 ١2 ٨،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ القرض المجمع الثاني

-             -                 ٤ ٨٤2،٠٠٠،٠٠٠ بنك الباد

-              -                 2 ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ بنك ساب
١٧5،٨2٦،339    -                 ١ 2٠٠،٠٠٠،٠٠٠ بنك الرياض

تفاصيل اجتماعات مجلس اإدارة
الخامساسم العضو الرابع الثالث الثاني اأول

١ ديسمبر 5 أكتوبر 29 يوليو ١٨ يوليو ١٦ إبريل

√ √ هاتفيًا √ √ اأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي – رئيس المجلس

هاتفيًا √ هاتفيًا هاتفيًا x الدكتور/ أحمد بن عثمان القصبي

x √ x √ √ المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي

هاتفيًا √ هاتفيًا √ √ اأستاذ / ثامر بن ناصر العطيش

هاتفيًا √ هاتفيًا √ √ اأستاذ / خالد بن صالح الفريح

هاتفيًا √ x هاتفيًا √ الدكتور / زياد بن عثمان الحقيل

هاتفيًا √ هاتفيًا √ √ اأستاذ / طارق بن عبد الرحمن فقيه

هاتفيًا √ هاتفيًا √ √ الدكتور / عبد اه بن حمد المشعل – نائب الرئيس 

x √ x √ √ اأستاذ/ محي الدين بن صالح كامل  

هاتفيًا √ هاتفيًا هاتفيًا √ اأستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي 

هاتفيًا √ هاتفيًا √ √ اأستاذ/ مهند بن سعود الرشيد



|    تقرير مجلس اإدارة الحادي عشر عن السنة المالية الميادية القصيرة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م5٠

٣5- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
تم طلب سجل المساهمين عدد )٤( مرات والتفاصيل على النحو التالي:

٣6- وصف أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عاقة.

السبب التاريخ

لغرض اجتماع الجمعية العامة  )نسخة أساسية( 2٠١٧/١٠/٤م

لغرض اجتماع الجمعية العامة  )نسخة احتياطية( 2٠١٧/١٠/3م

اجراءات الشركة  2٠١٧/9/١9م

اجراءات الشركة 2٠١٧/٤/3٠م

٣٧- معلومات تتعلق بأي عقد تكون الشركة طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية أحد أعضاء 
مجلس إدارة الشركة، أو للرئيس التنفيذي، أو للمدير المالي، أو أي شخص ذي عاقة بأي منهم.

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

شروط 
العقد 

أو العمل
مدة العمل
أو العقد

قيمة العمل
أو العقد )بالريال( طبيعة العمل أو العقد

• رئيس مجلس اإدارة – اأستاذ / عبد 
العزيز بن محمد السبيعي.

• عضو مجلس اإدارة – المهندس / أنس 
بن محمد صالح صيرفي.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية.

٤ سنوات ٨٤2.٠٠٠.٠٠٠ تسهيات ائتمانية

• رئيس مجلس اإدارة – اأستاذ / عبد 
العزيز بن محمد السبيعي.

• عضو مجلس اإدارة – المهندس / أنس 
بن محمد صالح صيرفي.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية.

5 سنوات

5٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال في 
السنة باإضافة إلى 

نسبة 95% من صافي 
إيرادات تأجير العين 
المؤجرة من الباطن 

خال كل سنة تعاقدية.

استئجار وحدات سكنية

• عضو مجلس اإدارة – اأستاذ / منصور 
بن عبد العزيز البصيلي.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية.

سنة 2٧5.٠٠٠ خدمات وكيل تمويل

الرئيس التنفيذي للشركة - اأستاذ ياسر 
بن فيصل الشريف.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية.

2٦.5 سنة ٧٤.5٠2.٦٨9 توريد نظام التبريد

ينتهي بنهاية 
المرحلة 
الرابعة

2١٤,5٠٠,٠٠٠ أعمال إنشائية تحت التنفيذ

• عضو مجلس اإدارة – اأستاذ / طارق 
بن عبدالرحمن فقيه.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية

3 سنوات 3,3١٨,٨٠3 سنويًا تأجير عدد )٤( محات تجارية و 
مستودع بالسوق التجاري بالمشروع 

• المؤسسة العامة لتأمينات اإجتماعية.
• المؤسسة العامة للتقاعد .

• الرئيس التنفيذي الشركة– اأستاذ / 
ياسر بن فيصل الشريف.

ايوجد 
شروط 
تفضيلية

5 سنوات 
قابلة للتجديد

٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
قيمة اإيجار تعادل 
5٤٠،٠٠٠،٠٠٠ سنويًا

بيع عدد )3( فنادق و مركزين تجاريين 
في المشروع لصندوق مكة العقاري 

و استئجار شركة جبل عمر للتطوير 
أصولها المباعة إلى صندوق مكة 

العقاري

قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع العاقة بالشركة الطرف ذو 
عاقة

 - •مشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية 
في الصندوق .

• تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات 
اإجتماعية من كبار المساهمين و عضو 

مجلس اإدارة في مصرف اإنماء.
• تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من 
كبار المساهمين في مصرف اإنماء.

• يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة اأستاذ/ 
ياسر بن فيصل الشريف عضو في 

صندوق اإنماء مكة العقاري.

مصرف 
اإنماء

-

مليار ريال
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٣8- بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
ا يوجد أي ترتيب بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكآفات.

٣9- بيان أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في اأرباح.
ا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في اأرباح.

4٠- 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.

ماحظة: جميع اأرقام المذكورة في هذه الفقرة هي بالريال السعودي.

4١- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
ا يوجد لدى الشركة حتى اآن أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

4٢- إقرارات:
تقر شركة جبل عمر للتطوير بالتالي:

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

• أنه ا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

4٣- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس 
اإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ا يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.

44- في حال توصية مجلس اإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي 
التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لم يوصي مجلس اإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

45- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدامات هذه اأسهم
ا يوجد

وصف موجز لها

2٠١٧ م

المستحق حتى البيان
نهاية الفترة المالية 
السنوية و لم يسدد

المسدد

- - - الزكاة

- 2٧٠ ٧،١93،٨٧9 مصاريف الكهرباء التشغيلية

تشمل فرع مكة 
المكرمة،الرياض 

و جدة
ا يوجد ٧،25٧،٨99 المؤسسة العامة للتأمينات 

ااجتماعية

• عضو مجلس اإدارة – الدكتور / زياد بن 
عثمان الحقيل

ايوجد 
شروط 
تفضيلية.

سنة  ١2.9١٠.3٠2
توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة 
الجوال الداخلية للمرحلة الرابعة من 

المشروع

سنة ١١.٠93.٨9٦

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة 
الجوال الداخلية للمرحلة الثالثة من 
المشروع وكذلك تشغيل وصيانة 
شبكة الجوال الداخلية بالمراحل 

2،3،٤ من المشروع
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اأخــوة اأفاضــل / مســاهمي شــركة جبــل عمــر للتطويــر  
ــة عنكــم نتوجــه بالحمــد والشــكر للمولــى عــز وجــل  ختامــًا ... نياب
- علــى جليــل نعمائــه وعطائــه ثــم بالشــكر والعرفــان بالجميــل 
ــد  ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــر خ ــي اأم لول
العزيــز، ولصاحــب السمـــو الملكــي اأميــر محمــد بــن ســلمان 
ــر  ــوزراء ووزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــي العه ــز ول ــد العزي ــن عب ب
الدفــاع ، ولصاحــب الســمو الملكــي اأميــر خالــد الفيصــل بــن عبــد 
ــة  ــة مك ــر منطق ــريفين أمي ــن الش ــادم الحرمي ــار خ ــز – مستش العزي
المكرمــة - و لصاحــب الســمو الملكــي اأميــر عبــداه بــن بنــدر بــن 
عبدالعزيــز نائــب أميــر منطقــة مكــة المكرمــة حفظهــم اه علــى 
مــا قدمــوه لشــركتكم فبمســاندتهم المخلصــة أصبحــت بحمــد 
اه - شــركة جبــل عمــر للتطويــر مــن الشــركات الرائــدة التــي 
يحتــذى بهــا فــي التطويــر العقــاري بالمملكــة العربيــة الســعودية.  

                                    و باه التوفيق،

مجلس اإدارة
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Jabal Omar Development Company 
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