نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة لشركة جبل عمر للتطوير كالتالي :
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تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
تم<<ت الموافق<<ة عل<<ى تع<<ديل الم<<ادة الثاني<<ة والعش<<رون م<<ن النظ<<ام الساس<<ي للش<<ركة والمتعلق<<ة بص<<الحيات الرئي<<س والن<<ائب
والعضو المنتدب وأمين السر.
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تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية والربعون من النظام الساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الرباح.
تم<<ت الموافق<<ة عل<<ى تف<<ويض مجل<<س الدارة بتوزي<<ع أرب<<اح مرحلي<<ة عل<<ى مس<<اهمي الش<<ركة م<<ع تحدي<<د تواري<<خ الحقي<<ة
والتوزيع وفق الضوابط والجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
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تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ.
تم<<ت الموافق<<ة والمص<<ادقة عل<<ى الق<<وائم المالي<<ة للش<<ركة )قائم<<ة المرك<<ز الم<<الي ،قائم<<ة ال<<دخل ،قائم<<ة التغي<<ر ف<<ي حق<<وق
المساهمين ،وقائمة التدفقات النقدية واليض<<احات ح<ول الق<وائم المالي<<ة( ع<<ن الس<<نة المالي<<ة الهجري<<ة القص<<يرة المنتهي<<ة ف<<ي
15/7/1438هـ.
تمت الموافقة على تقرير مجلس الدارة العاشر للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية الهجرية القص<<يرة المنتهي<<ة
في 15/7/1438هـ.
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في 15/7/1438هـ..
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين شركة جب<<ل عم<<ر للتط<وير و )ش<<ركة البلد المالي<<ة بالش<<تراك م<ع بن<<ك
الخليج للستثمار( والترخيص به لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي القيام بدور المستشار المالي لهيكلة وترتيب إصدار
صكوك عامة للشركة حيث أن مدة االتفاقية والتي تتضمن خدمات الحفظ والمتابعة والتسجيل هي سنتان م<<ن تاري<<خ توقي<<ع
االتفاقية ،والمتوقع أن تكون قيمة األعمال حوالي % 30.0من حج<<م االص<<دار )المتوق<<ع أن ل يتج<<اوز  75.3ملي<<ار ر(،
ومبل<<غ ثلثمائ<<ة أل<<ف ر س<<نوياا بع<<د الص<<دار كرس<<وم خ<<دمات وكال<<ة المس<<تثمرين وخ<<دمات إدارة ال<<دفعات )ط<<وال م<<دة
الصكوك( ،عل ام ا بأنه ل يوجد شروط تفضيلية والعضاء ذو المص<<لحة ه<م  :رئي<س مجل<<س الدارة الس<تاذ  /عب<د العزي<ز
بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الدارة المهندس  /أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين ش<<ركة جب<<ل عم<<ر للتط<وير وش<<ركة البلد المالي<<ة وال<<ترخيص به<<ا لع<<ام
قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي بيع عدد ) ( 93وح<<دة س<<كنية بالمرحل<<ة الثاني<<ة م<<ن المش<<روع لش<<ركة البلد المالي<<ة وإنش<<اء
صندوق استثماري عق<اري .م<ع العل<م ب<أنه ق<<د ت<م توقي<ع م<ذكرة تف<<اهم له<ذا الغ<رض بتاري<خ )1/08/1438هـ( وم<<دتها 4
ض<<ا  5أش<<هر ،والقيم<<ة التقريبي<ة للص<فقة تع<ادل ملي<ار وم<ائتين ملي<ون ر
أشهر م<ن تاري<خ التوقي<<ع وت<م تمدي<د الم<<ذكرة أي ا
)تحدد بعد انه<<اء تقري<ر نف<ي الجهال<<ة( ،عل ام< ا ب<<أنه ل يوج<<د ش<<روط تفض<يلية ،والعض<<اء ذو المص<<لحة ه<م :رئي<<س مجل<<س
الدارة الستاذ  /عبد العزيز بن محمد بن إبراهي<م الس<<بيعي وعض<و مجل<س الدارة المهن<<دس  /أن<<س ب<ن محم<<د ص<الح ب<ن
حمزة صيرفي.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع بنك البلد والترخيص بها لعام قادم حي<<ث
أن طبيعة التعاقد هي تمديد مدة القرض ليصبح قرض طويل الجل مدته أرب<ع س<<نوات ب<دل م<ن قص<ير الج<ل ،علما< ا ب<أن
مبل<<<<<<غ الق<<<<<<رض قص<<<<<<ير الج<<<<<<ل للع<<<<<<ام 1438هـ بل<<<<<<غ ) 842،000،000ر( م<<<<<<ع رس<<<<<<وم خ<<<<<<دمات ق<<<<<<درها )
28،021،526ر( ،عل ام ا بأنه ل يوجد شروط تفض<<يلية ،والعض<<اء ذو المص<<لحة ه<م :رئي<<س مجل<<س الدارة الس<<تاذ /
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم السبيعي وعضو مجلس الدارة المهندس  /أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع صندوق البلد وال<<ترخيص به<<ا لع<<ام ق<<ادم
حيث أن طبيعة التعاقد هي استئجار الشركة من صندوق البلد للضيافة ع<<دد ) (55وح<<ده مباع<<ة له<<م لم<<دة خم<<س س<<نوات
بقيمة ) 50،000،000ر( في السنة باإلضافة إلى نسبة ( (%95من صافي إيرادات تأجير العين المؤجرة م<<ن الب<<اطن
خلل كل سنة تعاقدية ،عل ام ا بأنه ل يوجد شروط تفض<<يلية ،والعض<<اء ذو المص<<لحة ه<<م :رئي<<س مجل<<س الدارة الس<<تاذ /
عبد العزيز بن محم<<د ب<ن إبراهي<<م الس<<بيعي وعض<و مجل<<س الدارة المهن<<دس  /أن<<س ب<ن محم<<د ص<<الح ب<<ن حم<<زة ص<يرفي
وعضو مجلس الدارة الستاذ  /منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وش<ركة ات<ش اس ب<ي س<ي العربي<ة الس<<عودية
المحدودة والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي عبارة عن تقديم خدمات وكيل تمويل ،عل اما ب<<أن قيم<<ة العق<<د
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 275،000ر م<<ن الف<<ترة 16/9/2017م وح<<تى 15/9/2018م ،عل ام< ا ب<<أنه ل يوج<<د ش<<روط تفض<<يلية ،والعض<<و ذو
المصلحة هو عضو مجلس الدارة الستاذ  /منصور بن عبد العزيز بن راشد البصيلي.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير ومصنع الطازج للص<<ناعات الغذائي<<ة بالس<<وق
التجاري والترخيص به لعام قادم .حي<<ث أن م<<دة العق<<د تب<<دأ م<<ن تاري<خ م<ن 28/4/2017م وح<تى 27/4/2020م ،بقيم<<ة
 3،318،803ر للسنة الواحدة ،عل ام ا بأنه ل يوجد ش<<روط تفض<<يلية ،والعض<<و ذو المص<<لحة ه<<و عض<<و مجل<<س الدارة
الستاذ  /طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بي<<ن ش<<ركة جب<<ل عم<<ر للتط<وير وش<<ركة أنظم<<ة التص<<الت واللكتروني<<ات
المتقدم<<ة  ACESوال<<ترخيص ب<<ه لع<<ام ق<<ادم .حي<<ث أن طبيع<<ة التعاق<<د ه<<و توري<<د وتنفي<<ذ وفح<<ص واختب<<ار ش<<بكة الج<<وال
الداخلي<<ة بالمرحل<<ة  3م<<ن مش<<روع جب<<ل عم<<ر وك<<ذلك تش<<غيل وص<<يانة ش<<بكة الج<<وال الداخلي<<ة بالمراح<<ل  4، 3، 2م<<ن
<ارا م<<ن 11/4/2017م ،عل ام< ا ب<<أنه ل يوج<<د ش<<روط
المش<<روع بمبل<<غ مقط<<وع وق<<دره 11،093،896ر لم<<دة س<<نة اعتب< ا
تفضيلية ،والعضو ذو المصلحة هو عضو مجلس الدارة الدكتور  /زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل.
تمت الموافقة على العمال والعقود التي ستتم بي<<ن ش<<ركة جب<<ل عم<<ر للتط<وير وش<<ركة أنظم<<ة التص<<الت واللكتروني<<ات
المتقدم<<ة  ACESوال<<ترخيص ب<<ه لع<<ام ق<<ادم .حي<<ث أن طبيع<<ة التعاق<<د ه<<و توري<<د وتنفي<<ذ وفح<<ص واختب<<ار ش<<بكة الج<<وال
<<ارا م<<<ن
الداخلي<<<ة بالمرحل<<<ة  4م<<<ن مش<<<روع جب<<<ل عم<<<ر بمبل<<<غ مقط<<<وع وق<<<دره 12،910،302ر لم<<<دة س<<<نة اعتب< ا
11/4/2017م ،عل ام ا بأنه ليوجد شروط تفض<يلية ،والعض<و ذو المص<لحة ه<و عض<و مجل<س الدارة ال<دكتور  /زي<اد ب<ن
عثمان بن إبراهيم الحقيل.
تمت الموافقة على لئحة حوكمة الشركة.
تمت الموافقة على لئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
تمت الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة
تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الدارة واللجان المنبثقة منه والدارة التنفيذية .
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