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 اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة )االجتماع األول(حضور إلى  مساهميها دعو شركة جبل عمر للتطويرت

المقرر العاشرة الجمعية العامة العادية المساهمين لحضور اجتماع يدعو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير 
 رابط مقر االجتماع" السريعجدة  طريق مكة / -حي التخصصي  ،مكة المكرمة غرفةبمشيئة اهلل بمقر  اعقده

)2kK8https://goo.gl/maps/nNfBiioC( " ،تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم األربعاء  في
 وذلك للنظر في جدول األعمال اآلتي:أم القرى(،  قويمم )حسب ت30/5/2018هـ الموافق 15/9/1439

م 13/4/2017والتي بدأت من عن السنة المالية الميالدية القصيرة المالية للشركة التصويت على القوائم  (1
 م.31/12/2017وحتى 

م 13/4/2017والتي بدأت من التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية الميالدية القصيرة  (2
 م.31/12/2017وحتى 

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة الحادي عشر للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية الميالدية  (3
 م.31/12/2017م وحتى 13/4/2017والتي بدأت من القصيرة 

والتي بدأت من التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية الميالدية القصيرة  (4
 م.31/12/2017م وحتى 13/4/2017

مراجعة وتدقيق لفحص ووذلك بناًء على توصية لجنة المراجعة شركة تعيين مراجع حسابات لل علىالتصويت  (5
  .وتحديد أتعابه م2018المالي القوائم المالية للربع األول من العام 

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة وذلك  (6
م، 2018لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 

 .أتعابهم وتحديد 2019وكذلك الربع األول من العام المالي 

ابتداًء  في لجنة المراجعةعضوًا  تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور / زياد بن عثمان الحقيلالتصويت على  (7
خلفًا لعضو لجنة  م29/6/2018بتاريخ  حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة م18/3/2018من تاريخ 
 )مرفق( لجنة المراجعةعمل الئحة المستقيل األستاذ / خالد الصليع وفقًا ل المراجعة

بين شركة جبل عمر للتطوير وصندوق اإلنماء مكة العقاري التي ستتم التصويت على األعمال والعقود  (8
بالمشروع ( فنادق ومركزين تجاريين 3طبيعة التعاقد هي بيع عدد ) لعام قادم حيث أن اوالترخيص به

بقيمة ستة مليارات ريال كما يمنح الصندوق حق إعادة شراء تلك األصول لشركة جبل عمر للتطوير للصندوق 
في أي وقت من بداية السنة السادسة ٕالى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة الشراء واستئجار شركة جبل 

كة جبل عمر مليون ريال سنوي ومشاركة شر 540عمر للتطوير تلك األصول من الصندوق بقيمة تعادل 
وجد شروط تفضيلية واألعضاء ذو المصلحة علمًا بأنه ال تللتطوير بحصة عينية في الصندوق بمبلغ مليار ريال. 

كونها عضو  البصيلي زعبد العزيبن األستاذ منصور ويمثلها  هم: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ناصر بن األستاذ ثامر ويمثلها  المؤسسة العامة للتقاعد، ومن كبار المساهمين بمصرف اإلنماءمجلس إدارة 

 )مرفق( .كونها من كبار المساهمين في مصرف اإلنماء العطيش

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير والشركة السعودية للخدمات  (9
إنهاء إجراءات الركاب داخل إنشاء محطة ة والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي األرضي

مشروع جبل عمر بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت اهلل الحرام الواصلين والمغادرين من مطار الملك عبد العزيز 
لم يتم تحديد م توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين ومع العلم أنه تالدولي بجدة ومطار الطائف اإلقليمي 

 األستاذ / منصور بن عبد العزيز البصيليوالعضو ذو المصلحة هو شروط تفضيلية،  أيوجد ال تو مبلغ التعامل،
 )مرفق( .جلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضيةبمعضوًا كونه 

https://goo.gl/maps/nNfBiioC8kK2
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير مع شركة أم القرى للتنمية  (10
التعامل مع شركة أم القرى أو الندماج احيث أن طبيعة التعاقد هي  واإلعمار والترخيص بها لعام قادم

والحصول على الموافقات الالزمة  النافية للجهالةالنهائية بعد االنتهاء من الدراسات وذلك للتنمية واإلعمار 
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين ولم يتم تحديد مبلغ التعامل، مع العلم بأنه تم من الجهات النظامية، 

ويمثلها  شروط تفضيلية، واألعضاء ذو المصلحة هم: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةأي وجد ال تو
، بشركة أم القرى للتنمية واإلعمار كونها أحد المالك والمساهمينعبدالعزيز البصيلي بن األستاذ منصور 

كونها أحد المالك والمساهمين بشركة أم ناصر العطيش  بن األستاذ ثامرويمثلها  العامة للتقاعد المؤسسة
كونها أحد المالك صالح الفريح بن ويمثلها األستاذ خالد  ، الهيئة العامة لألوقافالقرى للتنمية واإلعمار

كونه شقيق رئيس  الح كامل، األستاذ / محي الدين بن صوالمساهمين بشركة أم القرى للتنمية واإلعمار
لمهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي كونه عضو بمجلس ، وامجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية واإلعمار

 )مرفق( إدارة شركة أم القرى للتنمية واإلعمار.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير وصندوق البالد للضيافة والترخيص  (11
بحصة عينية في صندوق البالد شركة جبل عمر للتطوير لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هي دخول  اهب

وحدة سكنية لصندوق البالد للضيافة حسب شروط  90من حجم صفقة الصندوق والخاص ببيع  %20تعادل 
شروط تفضيلية، واألعضاء ذو المصلحة هم: األستاذ  أي لم يتم تحديد مبلغ التعامل،  وال توجد البيع، علمًا بأنه

كونه عضو مجلس إدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي  بن محمد السبيعي عبد العزيز /
أخيه عضو وأوالده لالستثمار )ماسك( والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك البالد باإلضافة كون 

كون والده من كبار المساهمين في بنك  نس بن محمد صالح صيرفي/ أ المهندس بمجلس إدارة بنك البالد،
 )مرفق( البالد.

تبدأ من تاريخ سة التي القادمالرابعة التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة  (12
 .)مرفق السير الذاتية للمرشحين( م ولمدة ثالث سنوات ميالدية30/6/2018

م لمدة ثالث سنوات 30/6/2018التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ  (13
)مرفق السيرة : والمرشحين هم التالية أسمائهم أعضائها،ميالدية، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت 

 :الذاتية(

 الرشيدبن سعود مهند  (أ

 العطيشبن ناصر ثامر  (ب

 نادربن فرحان بن  محمد (ج

 عبد الرحمن بن محمد البراك (د

 :المساهمين إلى ما يلينوجه عناية و

يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على األقل وإذا لم يتوفر  (1
النصاب الالزم لعقد االجتماع األول يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 

 ممثلة فيه.أيًا كان عدد األسهم الاالجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيًحا 

لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية  (2
جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية )طبقًا لألنظمة واللوائح(، 

اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل  وله أن يوكل عنه في الحضور شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس
كان إذا  متى كان المساهم منتسبًا ألحدها أوالمرفق على أن يكون مصدقًا عليه من إحدى الغرف التجارية 

المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لهم في المملكة 
أو كتابة العدل أو ك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البن

، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقًا به صورة عن ل بأعمال التوثيقاألشخاص المرخص لهم
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بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على األقل من موعد اجتماع الجمعية مع إحضار أصل 
لشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ، ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة التوكيل إلى ا

 )أصالة أو وكالة( إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد االجتماع الستكمال إجراءات التسجيل.

نود اجتماع على ب يسر شركة جبل عمر للتطوير اشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد (3
العادية وذلك من خالل خدمة )التصويت اإللكتروني(، ويمكن للمساهمين المسجلين في  الجمعية العامة

األحد وم موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد ابتداًء من الساعة العاشرة صباحًا من ي
انعقاد الجمعية وسيكون من يوم  الرابعة عصراً م وحتى الساعة 27/5/2018هـ الموافق 12/9/1439

 الرابط التالي: برعمتاح مجانًا لجميع المساهمين خدمات تداوالتي التسجيل والتصويت في 
https://www.tadawulaty.com.sa 

مساًء التاسعة اًء من الساعة ونود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل ابتد (4
 انعقاد الجمعية.مساًء من يوم  العاشرة والنصفوحتى الساعة 

 لالستفسار:

( أو على فاكس رقم: 3204-3203-3202-3201تحويلة ) 012 5478888يمكن االتصال على الهاتف: 
 أو الكتابة إلى العنوان التالي: 012 5479998

، أو المراسلـة على 21955مكة المكرمة  56968ص.ب :  -المساهمين  عالقاتإدارة  –شركة جبل عمر للتطوير 
  share-holder@jodc.com.sa البريـــد اإللكتـــروني:

 غيرهم فيالمساهمين الحضور شخصيًا لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل جلس اإلدارة ويهيب م
 في هذه الدعوة. ذيلالحضور بمقتضى نص التوكيل الم

 

   نموذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:                                                         الموافق:

 

بموجب هوية شخصية رقم ، : )......................(الجنسية رباعي(الاالسم ) ................................................................. المساهم:أنا 

 ......( ومالك................)........ (مدير/رئيس مجلس إدارة شركة/بالتوقيع عن أو مفوض الشخصية)بصفتي ( ..............................).....

 ( المسجلة في السجلسعودية)مساهمة شركة جبل عمر للتطوير من أسهم .....( سهمًا ..........ألسهم عددها )...............

فإنني بهذا  كة( من النظام األساسي للشر26واستنادًا لنص المادة ) 4031051838هـ برقم 15/11/1428التجاري في 

لینوب رباعي( وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة ال......................... ) االسم ................................  أوكل

في  المكرمة وذلك  مكة بمقر غرفةعقده بمشيئة اهلل والمقرر  لعاشرةالجمعية العامة العادية اعني في حضور اجتماع 

بالتصويت نيابة وكلته وقد ، م30/5/2018هـ الموافق 15/9/1439تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم األربعاء 

عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، 

والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا االجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا 

 يؤجل إليه. االجتماع أو أي اجتماع الحق

 اسم موقع التوكيل:

 صفة موقع التوكيل: :رقم السجل المدني لموقع التوكيل

 توقيع الموِكل )باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصًا معنويًا(:

https://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:share-holder@jodc.com.sa
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لجنة المراجعةتقرير   

 

 اجتماعات اللجنة:  :لا وأ

السنة المالية القصيرة والتي خالل  قرارات بالتمرير (4ت )اتخذو اتاجتماع (8)عقدت لجنة المراجعة 

 .م2017ديسمبر  31م الى 2017أبريل  13بدأت من

وعين مجلس م  2017نوفمبر  5قدم األستاذ خالد محمد الصليع استقالته من لجنة المراجعة بتاريخ 

 اإلدارة الدكتور زياد الحقيل بديال عنه.

: أبرز قرارات وتوصيات اللجنة  : ثانياا

  رارهاإلقاألولية والسنوية للشركة وأوصت بها لمجلس اإلدارة القوائم المالية  واعتمادمراجعة. 

 إنشاء قطاع للتدقيق الداخلي. 

  م بما يضمن 2018مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي للتدقيق الداخلي وميزانيته السنوية لعام

 توفر الحد األدنى من الموارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل المعتمدة. 

  ائج تقييم م المبنية على نت2018مراجعة واعتماد خطة عمل قطاع التدقيق الداخلي لعام

 المخاطر والتي تشمل اإلدارات الرئيسية للشركة والفنادق واألسواق والشركات التابعة.

 السياسات واإلجراءات التالية:  تطوير وتطبيق 

 قطاع التدقيق الداخلي التي تتضمن نطاق عمل لئحة عمل قطاع التدقيق الداخلي 

 .تقاريره محتوياتمسؤولياته وصالحياته وو ة عملهمنهجيمرجعيته وو

 من لئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة  22المبنية على متطلبات المادة  سياسة اإلبالغ المبكر

السوق المالية والتي تمكن كافة أصحاب العالقة من اإلبالغ عن المخالفات والسلوكيات 

 والممارسات الخاطئة بسرية وأمان. 

 .سياسة تقييم الجهات المدققة 

  المراجعة المعتمدة ودراستها وترشيح كل من شركة أرنست ويونغ إستدعاء عروض من شركات

وشركة كي بي إم جي لمراجعة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة خالل الفترة من 

 م:31/3/2019م الى 01/04/2018

 إدارة للمخاطر واعداد السياسات واإلجراءات  التوصية إلدارة الشركة ومجلس اإلدارة بانشاء

 الالزمة ووضعها موضع التنفيذ.

  .مراجعة مصفوفة الصالحيات والتوصية بها لمجلس اإلدارة 

  ن مجهوليلالصكوك العائدة لمتابعة القضايا الجوهرية الخاصة بالشركة وعلى رأسها موضوع

 كاة. الخاص بالز تئنافية الضريبيةاللجنة الس وقرارالشركة بمكة المكرمة والغيب بمشروع 
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لم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام علماا بأنه 

 ولم يرفض مجلس األخذ بأي توصية من توصيات لجنة المراجعة.

 : نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة عن مدى ثالثاا

 كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة: 

 المخاطر فقد قامت شركة جبل عمر بتطوير من ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد

 ةالعام الجمعية قبل من منتخبة مراجعة لجنة زز ذلك وجودعملياتها يع لكافة مكتوبة رقابية إجراءات

 عن الوحدات تقارير دورية والخارجيين وتتلقى الداخليين المراجعين استقاللية ضمان في تساهم

 الداخلية الرقابة لنظام مستمر تقييم توفير في يساهم مما دوري بشكل المراجعة محل واألنشطة

 .فاعليته مدىو

ويقوم قطاع التدقيق الداخلي بالشركة الذي يتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات 

استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها ويمارس أعماله وفقاا للمعايير الدولية 

للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويساعد هذا النشاط 

على  منظم مستندوي تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أسلوب منهجي ف

مة وإدارة المخاطر والرقابة ، ول يخضع قطاع التدقيق كالمخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحو

مقيد لجميع ال الداخلي ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية وله كامل الصالحيات للوصول الكامل وغير

 المستندات والمعلومات وفقاا لما يتطلبه أداء عمله. 

 ويتمأعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة تخضع 

رفع تقارير بالنتائج إلى اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة ولم تظهر عمليات المراجعة أي ضعف 

وبالرغم من بذل العناية المهنية الالزمة الى الحد األقصى المعقول إل ، رة إليه جوهري يمكن اإلشا

حكم ب  يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفح  لكافة أعمال وأنشطة الشركةأنه ل

 التقديرية. أن عمليات المراجعة تتم على أساس العينة

التوفيق ،،،،وباهلل 

 



 ١ 

 المرفقات التوضيحية لبنود االجتماع



 ١ 

 )٧المرفق الخاص بالبند رقم (



 للمرشحين للجنة المراجعة الذاتية ( السيرة1)رقم نموذج 

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

 االسم الرباعي زياد عثمان ابراهيم الحقيل

ـه01/07/1382  الجـنسـية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة 

الملك سعود جامعة ـه1405  سوبكالوري الهندسة الكهربائية   1 

جامعة والية أوهايو، الواليات 
 المتحدة

ـه1408  2 ماجستير الهندسة الكهربائية 

جامعة والية أوهايو، الواليات 
 المتحدة

ـه1412  3  دكتوراه الهندسة الكهربائية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

األن - ـه1433 الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة  

ة المتطورةالرئيس التنفيذي للشركة التعليمي ـه1432 – ـه1430   

للشؤون التعليمية و األكاديميةوكيل جامعة الملك سعود  ـه1430 – ـه1428   

ـه1434 – ـه1429 المشرف على معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة  

ـه1426 – ـه1421 مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان عبدالعزيز الراجحي  

ـه1421 – ـه1420 مستشار متفرغ بوزارة التعليم االعالي  

يد شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعودعم هـ1420 – ـه1416   

هـ1416 – ـه1415 وكيل عمادة شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود  

ـه1434 – ـه1413 عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  (مدرجة أو غير مدرجة)العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .4
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته )طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 (شخصية اعتبارية

 صفة العضوية
تنفيذي، غير )

 (تنفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 اتصاالت غير تنفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
شركة أنظمة االتصاالت 
 وااللكترونيات المتقدمة

1 

 2 شركة ديار الخزامي تطوير عقاري غير تنفيذي بصفته الشخصية - مقفلة

ذات مسؤولية 
 محدودة

 استثمار و تطوير عقاري غير تنفيذي بصفته الشخصية -
شركة سليمان الراجحي 

 لالستثمارات العقارية
3 

 4  شركة جبل عمر للتطوير تطوير عقاري غير تنفيذي بصفته الشخصية - مدرجة

مساهمة برأس 
 مال خليجي

 5 الشركة التعليمية المتطورة التعليم والتدريب غير تنفيذي ممثل عن جهة اعتبارية -

  



ذات مسؤولية 
 محدودة

 تنفيذي الرئيس التنفيذي -
إدارة الشركات التابعة 

التي لها و الشركات 
 تساهم فيها

شركة أوقاف سليمان الراجحي 
 القابضة

 6 

ذات مسؤولية 
 محدودة

 7  الشركة الوطنية لنظم المعلومات تقنية معلومات غير تنفيذي بصفته الشخصية -

ذات مسؤولية 
 محدودة

 8  شركة دواجن الوطنية تجارة الدواجن غير تنفيذي بصفته الشخصية -

ذات مسؤولية 
 محدودة

 غير تنفيذي بصفته الشخصية -
استيراد و تصدير 
 الحاصالت الزراعية

شركة حبوب و األعالف السعودية 
 القابضة

 9 

شركة مساهمة 
 خاصة

 غير تنفيذي بصفته الشخصية -
مجال تأجير الطائرات 

 العالمية
International Airfinance 

Corporation 
10 

اعتباريةممثل عن جهة  اللجنة التنفيذية مقفلة  11  الشركة الوطنية لالستزراع المائي استزراع مائي غير تنفيذي 
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 المحترمين                                                                                                                           شركة جبل عمر للتطوير مساهميالسادة 

 تحية طيبة وبعد ،،،                           اهلل وبركاته السالم عليكم ورحمة

أن يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية والتي تطلب بناًء على متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات     
 غير مباشرة فيها. صلحة مباشرة أوالعامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس م

عليه يود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم الموقرة بأن أعضاء مجلس اإلدارة الذين لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة     
 في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة هم على النحو التالي:

 التعامل العضو اسم م

لعسسامسسة  1 مؤسسسسسسسسسسسسة ا ل ا
 االجتماعية للتأمينات

x  ذي وال عضو بمجلس إدارة مصرف اإلنماء ومن كبار المساهمين في المصرفتعتبر
 .(اإلنماء مكة العقاري صندوق)مدير بالكامل يمتلك شركة اإلنماء لالستثمار 

ماء مكة نصندوق اإلوتفاصيل األعمال والعقود التي بين شركة جبل عمر للتطوير و
 العقاري هي على النحو التالي: 

ارات بقيمة ستة مليبالمشروع للصندوق  ومركزين تجاريين( فنادق 3بيع عدد ) -
ريال كما يمنح الصندوق حق إعادة شراء تلك األصول لشركة جبل عمر للتطوير 
في أي وقت من بداية السنة السادسة ٕالى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة 

ة صندوق بقيمالشراء واستئجار شركة جبل عمر للتطوير تلك األصول من ال
مليون ريال سنوي ومشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية  ٥٤٠تعادل 

 في الصندوق بمبلغ مليار ريال.
x شركة  التي تنوي تعتبر أحد المالك والمساهمين بشركة أم القرى للتنمية واإلعمار

وأخذ الموافقات  التعامل معها بعد اإلنتهاء من الدراساتوجبل عمر االندماج 
 .الالزمة

ار والذي يمتلك شركة اإلنماء لالستثم تعتبر من كبار المساهمين في مصرف االنماء x المؤسسة العامة للتقاعد 2
 (.صندوق اإلنماء مكة العقاري)مدير بالكامل 

وتفاصيل األعمال والعقود التي بين شركة جبل عمر للتطوير وصندوق اإلنماء مكة 
 العقاري هي على النحو التالي: 

ارات بقيمة ستة ملي( فنادق ومركزين تجاريين بالمشروع للصندوق 3بيع عدد ) -
ريال كما يمنح الصندوق حق إعادة شراء تلك األصول لشركة جبل عمر للتطوير 
في أي وقت من بداية السنة السادسة ٕالى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة 
الشراء واستئجار شركة جبل عمر للتطوير تلك األصول من الصندوق بقيمة 

مليون ريال سنوي ومشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية  ٥٤٠تعادل 
 في الصندوق بمبلغ مليار ريال.

x  شركة  التي تنوي بشركة أم القرى للتنمية واإلعمارتعتبر أحد المالك والمساهمين
وأخذ الموافقات  التعامل معها بعد اإلنتهاء من الدراساتو جبل عمر االندماج

 .الالزمة
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 التعامل العضو اسم م

تعتبر أحد المالك والمساهمين بشركة أم القرى للتنمية واإلعمار التي تنوي شركة  x الهيئة العامة لألوقاف 3
وأخذ الموافقات  معها بعد اإلنتهاء من الدراساتالتعامل وجبل عمر االندماج 

 .الالزمة

رئيس مجلس اإلدارة /  ٤
عبدالعزيز بن محمد 

 السبيعي

x من  %2٠بحصة عينية في صندوق البالد تعادل شركة جبل عمر للتطوير  مشاركة
وحدة سكنية لصندوق البالد للضيافة حسب  9٠حجم صفقة الصندوق والخاص ببيع 

أنه عضو مجلس إدارة وأحد مساهمي شركة محمد إبراهيم حيث شروط البيع، 
السبيعي وأوالده لإلستثمار )ماِسك( والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك 
البالد باإلضافة كون أخيه األستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي عضو في مجلس إدارة 

 .بنك البالد

عضو مجلس اإلدارة  ٥
األستاذ / منصور بن 

 البصيلي. عبدالعزيز

x  يعتبر عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية حيث أن طبيعة
التعاقد هي توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء محطة إنهاء إجراءات الركاب داخل 
مشروع جبل عمر بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت اهلل الحرام الواصلين والمغادرين 

دة ومطار الطائف اإلقليمي وال يوجد شروط من مطار الملك عبد العزيز الدولي بج
 تفضيلية.

عضسسسسسسو مسسجسسلسسس اإلدارة  6
األسسسسستاذ / محي الدين بن 

 صالح كامل

x  يعتبر شقيق رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية واإلعمار التي تنوي شركة
جبل عمر االندماج والتعامل معها بعد اإلنتهاء من الدراسات وأخذ الموافقات 

 الالزمة.

عضو مجلس اإلدارة  7
المهندس / أنس بن محمد 

 صالح صيرفي.

x  يعتبر أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية واإلعمار التي تنوي شركة
 جبل عمر االندماج والتعامل معها بعد اإلنتهاء من الدراسات.

x  من  %2٠مشاركة شركة جبل عمر للتطوير بحصة عينية في صندوق البالد تعادل
وحدة سكنية لصندوق البالد للضيافة حسب  9٠قة الصندوق والخاص ببيع حجم صف

شروط البيع، والذي يعتبر والده الشيخ / محمد صالح بن حمزة صيرفي أحد كبار 
 المساهمين ببنك البالد.

 تفضيل للشركات المذكورة أو ألعضاء وأود اإلفادة بأن المجلس قد اتخذ اإلجراءات النظامية الالزمة وتأكد بأنه ال يوجد
وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة في سوف يتم التعامل  وأن الشركة،التي تتم لحساب د ومجلس اإلدارة في العق

هيئة  يفعلمًا بأن الشركة قد التزمت بتطبيق معايير وتعليمات التعامالت مع األطراف ذات العالقة والصادرة الشركة، 
 السوق المالية. 

وقد صوت  التصويت على هذه القرارات، أوكما يؤكد المجلس بأن األطراف ذوي العالقة لم يشاركوا في النقاشات 
 دمة.المق اتالمجلس بالموافقة على التبليغ

 لمتطلباتلخاص به حسب افي التقرير اأو / الحاالت وسوف يقوم مراجع حسابات الشركة الخارجي بإضافة هذه الحالة 
 .التعاقداتالمجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على هذه  ويقترحالنظامية، 

 والتقدير ،،،التحية  خالصوا سعادتكم وتقبل
 
 
 

 عبد العزيز بن محمد السبيعي
 رئيس مجلس اإلدارة
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   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  أحمد عثمان عبداهلل القصبي

هـ٠١/٠٧/١٣٨٠  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

  ١ سوبكالو�� هندسة مدنية م١٩٨٢ جامعة الملك سعود

  ٢ ماجستير هندسة مدنية م١٩٨٨ جامعة والية أوها�و

  ٣ دكتوراه هندسة مدنية م١٩٩٨ جامعة كولورادو في بولدر

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة

 األن ٠م ٢٠١١ نائب المد�ر العام في شركة القصبي للمقاوالت المحدودة

 م٢٠١١ – م٢٠١٠ الرئيس التنفيذي في شركة العقيق للتطو�ر

 م١٤٢٧ – م١٤٢٦ مستشار متفرغ لألشراف على المركز الوطني لألحصاء والتعليم العالي

 م٢٠١٥ مجلس ادارة الهيئة السعودية للمقاولين

 م٢٠١٥ عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 )اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ شركة جبل عمر للتطو�ر تطو�ر عقاري مستقل بصفته الشخصية اللجنة التنفيذية مدرجة
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي   أحمد محمد خالد الدهلوي

م١٩٨٦ /١٢ / ٢٧  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد  

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م٢٠٠٩ جامعة الملك عبدالع��ز سوبكالو��  محاسبة    ١ 

م٢٠١٢ جامعة ساسيكس، المملكة المتحدة  ٢  ماجستير  إدارة مخاطر مالية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

األن -م ٢٠١٤ المد�ر المالي في شركة عمر زهير حافظ القابضة   

ادارة التقا��ر المالية في البنك األهلي التجاري -محاسب  م٢٠١٤ –م ٢٠١٢   

االدارة المالية في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  -محاسب  (أسي�) م٢٠٠٩ –م ٢٠٠٨   
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ٤

 منها: 

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

ط�يعة العضوية 
بصفته الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
 )اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير �نفيذي، (

 )مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

الشخصية بصفته لجنة المراجعة مساهمة عامة  ١ شركة الش�ق األوسط للرعاية الصحية الصحة مستقل من خا�ج المجلس 

 ٢ شركة ا�حاد عذيب لالتصاالت االتصاالت مستقل من خا�ج المجلس بصفته الشخصية لجنة المراجعة مساهمة عامة
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  جميل علي حسن شهاوي

هـ٠١/٠٧/١٣٧٦  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد  

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م١٩٨٠ جامعة الملك عبدالع��ز سوبكالو�� ادارة أعمال   ١ 

A.D.L. Boston University م١٩٨٤  ٢ ماجستير الموارد البش��ة 

Hamdar University - Pakistan م ٢٠٠٨  ٣  دكتوراه  الموارد البش��ة  

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة مجاالت الخبرة

الشؤون االدا��ة، العملياتالموارد البش��ة،  عاماً  ٣٥   
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 منها: 
 الشكل

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
بصفته (ط�يعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 
 )اعتبا��ةشخصية 

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١  ال �وجد     
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي خالد عابد محمد قامة

ـه٠١/٠٧/١٣٩٠  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

الملك عبدالع��ز جامعة سوبكالو�� ادارة أعمال ١٩٩٢   ١ 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

م١٩٩٩ – م١٩٩٣ رئيس قطاع تمو�ل الشركات للبنك السعودي الب��طاني للمنطقة الغر�ية  

م٢٠١٤ – م٢٠٠٠ نائب رئيس مجموعة االستثمارات المالية بشركة سدكو القابضة  

األن - م٢٠١٥ الرئيس التنفيذي شركة ميثاق االستثما��ة القابضة  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 منها: 
 الشكل

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
بصفته (ط�يعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 
 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد          
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  

 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي ��اد عثمان ابراهيم الحقيل

ـه٠١/٠٧/١٣٨٢  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م  المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 ١ سوبكالو�� الهندسة الكهربائية ـه١٤٠٥ الملك سعود جامعة
جامعة والية أوها�و، الواليات 

 ٢ ماجستير الهندسة الكهربائية ـه١٤٠٨ المتحدة

جامعة والية أوها�و، الواليات 
 ٣  دكتوراه الهندسة الكهربائية ـه١٤١٢ المتحدة

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

األن - ـه١٤٣٣ الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة  

ة المتطورةالرئيس التنفيذي للشركة التعليمي ـه١٤٣٢ – ـه١٤٣٠   

للشؤون التعليمية و األكاديميةوكيل جامعة الملك سعود  ـه١٤٣٠ – ـه١٤٢٨   

ـه١٤٣٤ – ـه١٤٢٩ المشرف على معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة  

ـه١٤٢٦ – ـه١٤٢١ مد�ر عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان عبدالع��ز الراجحي  

ـه١٤٢١ – ـه١٤٢٠ مستشار متفرغ بوزارة التعليم االعالي  

هـ١٤٢٠ – ـه١٤١٦ عميد شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود  

هـ١٤١٦ – ـه١٤١٥ وكيل عمادة شؤون القبول و التسجيل بجامعة الملك سعود  

ـه١٤٣٤ – ـه١٤١٣ عضو هيئة تد��س بقسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(أخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة  .٤

 منها: 
 الشكل

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
بصفته (ط�يعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 
 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

شركة أنظمة االتصاالت  ا�صاالت غير �نفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
 ١ وااللكترونيات المتقدمة

 ٢ شركة ديار الخزامي تطو�ر عقاري غير �نفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
ذات مسؤولية 

استثمار و تطو�ر  غير �نفيذي بصفته الشخصية - محدودة
 عقاري

شركة سليمان الراجحي 
العقا��ةلالستثمارات   ٣ 

 ٤  شركة جبل عمر للتطو�ر تطو�ر عقاري غير �نفيذي بصفته الشخصية - مدرجة
مساهمة برأس 

 ٥ الشركة التعليمية المتطورة التعليم والتد��ب غير �نفيذي ممثل عن جهة اعتبا��ة - مال خليجي

ذات مسؤولية 
 �نفيذي الرئيس التنفيذي - محدودة

إدارة الشركات 
التابعة لها و 

الشركات التي 
 تساهم فيها

شركة أوقاف سليمان الراجحي 
 القابضة

 
٦ 

ذات مسؤولية 
 ٧ الشركة الوطنية لنظم المعلومات تقنية معلومات غير �نفيذي بصفته الشخصية - محدودة

  



ذات مسؤولية 
 ٨ شركة دواجن الوطنية تجارة الدواجن غير �نفيذي بصفته الشخصية - محدودة

ذات مسؤولية 
استيراد و تصد�ر  غير �نفيذي بصفته الشخصية - محدودة

 الحاصالت الزراعية
شركة حبوب و األعالف السعودية 

 ٩ القابضة

شركة مساهمة 
مجال تأجير  غير �نفيذي بصفته الشخصية - خاصة

 الطائرات العالمية
International Airfinance 

Corporation  ١٠ 

اعتبا��ةممثل عن جهة  اللجنة التنفيذية مقفلة  ١١ الشركة الوطنية لالستزراع المائي استزراع مائي غير �نفيذي 
  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي سمير أحمد محمد القرشي

هـ٠١/٠٧/١٣٧٦  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
جامعة أسيوط بجمهو��ة مصر 

م٢٠١٠ العر�ية  ١ دبلوم ماجستير التحكيم الهندسي 

جامعة كولورادو بالواليات المتحدة 
م١٩٨٤ األم��كية سوبكالو�� الهندسة الميكانكية   ٢ 

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس 
م٢٠١٠ التعاون لدول الخلي� العر�ية  ٣  محكم و خ�ير   التحكيم التجاري  

م٢٠١٠ الهيئة السعودية المهندسين  ٤  استشاري هندسي  الهندسة الميكانكية  

م١٩٨٩ والية كاليفورنيا  ٥  مهندس محترف   الهندسة الميكانكية  

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

م٢٠١٨ –م ٢٠١٦ الد�ر العام مؤسسة سمير القرشي التجا��ة  

التنفيذي لشركة جبل عمر للتطو�ر نائب الرئيس م٢٠١٦   

م٢٠١٥ – م٢٠١١ المد�ر العام التنفيذي لشركة جبل عمر لتطو�ر  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 المنبثقة منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد          
  

  



 الذا�ية ) السيرة١رقم (نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي صالح حسن صالح اليامي

هـ٨/٦/١٤٠١  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
الكويتجامعة  م٢٠٠٦ –م  ٢٠٠١   ١ بكالو��وس علوم سياسية 

كلية األمير  –جامعة الفيصل 
 سلطان

م٢٠١٢ –م ٢٠١٠  ٢ ماجستير إدارة األعمال 

م٢٠٠٤ -م  ٢٠٠٣  معهد نيوهورايزون الكويت  ٣  دبلوم  نظم المعلومات  
المملكة المتحدة -أوكسفورد   م٢٠٠٣    ٤  دورة صيفية  اللغة االنجلي��ة  

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 
األن -م٢٠١٤ ك�ير ممثلي شركة بترورابغ لشؤون المساهمين و المستثم��ن  

م٢٠١٤ –م ٢٠١١ ممثل شركة بترورابغ لشؤون المساهمين و المستثم��ن  

م٢٠١١ –م ٢٠٠٨ ممثل شركة بترورابغ للعالقات العامة و الشؤون الحكومية  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي طا�ق عبداهلل الشويمي الجماز

هـ٠١/٠٧/١٣٨٩  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٩٢ جامعة الملك سعود سوبكالو�� ادارة األعمال   ١ 
م١٩٩٧ جامعة الملك سعود ماجستير العلوم  اال�تاج الحيواني 

 ٢ الزراعية

م٢٠٠٧  جامعة اليمامة  ٣  دبلوم ادارة األعمال  اال�تاج الحيواني  

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 
التنفيذي للشركة المتحدة لصناعة األعالفالرئيس  األن -م ٢٠١٧   

م٢٠١٧ –م ٢٠١٢ الرئيس التنفيذي لشركة ألبان الصافي  

م٢٠١٢ –م ١٩٩١ نائب الرئيس التنفيذي للتسو�ق و الم�يعات لشركة أراسكو  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي عبدالرحمن محمد عبدالع��ز البراك
هـ ٠٤/١٣٩٦ /١٣  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٩٧ جامعة الملك فيصل سوبكالو�� محاسبة   ١ 

م ٢٠٠١ جامعة كولورادو  ٢ ماجستير مالية 

م ٢٠٠٥ جامعة نيوكاسل  ٣ دكتوراه مالية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 
األن  -م ٢٠١٧ ثراء لإلستشارات (المؤسس و الش��ك التنفيذي)  

السوق المالية (نائب رئيس مجاس الهيئة)هبئة  م٢٠١٧   

م٢٠١٧ –م ٢٠٠٩ هيئة الس�ق المالية (عضو مجلس الهيئة)  

م٢٠١٧ –م ٢٠١٣ الهيئة السعودية للمحاس�ين القانونيين (عضو مجلس االدارة)  

م٢٠٠٩ –م ١٩٩٧ جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، و رئيس قسم المالية)  

ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .٤
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

شركة ا�حاد ا�صاالت  االتصاالت مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة
 ١ "موبايلي"

شركة األندلس  عقا��ة مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة
 ٢ العقا��ة

شركة العلم ألمن  تقنية معلومات مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مقفلة
 ٣ المعلومات

 ٤ شركة لجام لل��اضة ��اضة مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مقفلة
مسؤولية 
 محدودة

 شركة السعودية للشحن شحن مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة
 ٥ 

  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الرواف

م١٧/١٠/١٩٦٧  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٩٣ جامعة والية أركنساس  ١ بكالو��س العلوم ادارة أعمال 
م١٩٩٥ جامعة جنوب كاليفورنيا  ٢ ماجستير االدارة العامة اإلدارة العامة 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 
شركة حصانة االستثما��ة –مد�ر عام إدارة الودائع و السندات  األن -م ٢٠١٦   

شركة حصانة االستثما��ة –مد�ر عام األسواق الدولية  م٢٠١٦ –م ٢٠١٤   

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية –مد�ر إدارة المحافظ االستثما��ة  م٢٠١٤ –م ٢٠٠٣   

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية –محلل مالي في االدارة العامة لالستثمار  م٢٠٠٣ –م ١٩٩٦   

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

اللجنة التنفيذية،  مدرجة
لجنة المخاطر، 

لجنة الترشيحات و 
  المكافآت

ممثل عن شخصية 
  اعتبا��ة

البنك السعودي  البنوك غير �نفيذي  
 ١ لالستثمار

  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  عبدالرؤوف محمد عبداهلل مناع
ـه٢٠/٠٨/١٣٧١  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٨٢ جامعة واشنطن بمدينة سيا�ل   ١ دكتوراه هندسة ميكانكية 

م١٩٧٧ جامعة كاليفورنيا �يركلي   ٢ ماجستير هندسة 
م١٩٧٦ جامعة كاليفورنيا �يركلي العلوم الهندسية تخصص   

  هندسة ميكانكية
  ٣  ماجستير

م١٩٧٤ جامعة البترول و المعادن سوبكالو��  الهندسة الميكانكية     ٤  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة
مجموعة صافوال –عضو مجلس اإلدارة المنتدب  م٢٠١٤ –م ٢٠١٠   

م٢٠١٠ –م ٢٠٠٧ الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم  

م٢٠٠٧ العضو المنتدب لشركة اعمار المدينة االقتصادية  
م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٥ العضو المنتدب لمجموعة صافوال  
م٢٠٠٥ –م ٢٠٠٤ رئيس شركة صافوال ل��وت الطعام  

مسؤوًال عن قطاع ال��وت النبا�ية –نائب الرئيس التنفيذي األول لمجموعة صافوال  م١٩٩٦   
م١٩٩١ المد�ر العام التنفيذي لشركة صافوال ل��وت الطعام  

م١٩٩٠ –م ١٩٨٤ وكيل كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالع��ز بجدة  

ادارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةعضو مجلس  م٢٠١٦ –م ٢٠١١   

ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .٤
 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

لجنة الترشيحات  مدرجة
و المكافآت، 
  لجنة المخاطر

مستقل    بصفته الشخصية  البنك السعودي لالستثمار بنوك 
١ 

لجنة المخاطر و  حكومي
االستثمار، اللجنة 

  التنفيذية

 بنك التنمية االجتماعية  بنوك  مستقل بصفته الشخصية
٢ 

لجنة الترشيحات  مقفلة
  و المكافآت

 ٣  شركة سدكو القابضة  استثمار  مستقل بصفته الشخصية

 ٤  شركة باعشن    مستقل بصفته الشخصية  - مقفلة
 

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  عبدالع��ز محمد ابراهيم الس�يعي

م٠٩/١١/١٣٩٠  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٩٢ جامعة الملك سعود سوبكالو�� إدارة أعمال   ١  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة
األن - ٢٠١٥ رئيس مجلس ادارة شركة جبل عمر  

العمل على انشاء شركات استثما��ة مستقلة في عدد من المجاالت داخل وخا�ج المملكة والمشاركة في إعداد 
 االسترا�يجية والخطط التنفيذية

م١٩٩٢  

المساهمة في تأسيس وحدات االستثمارات المباشرة وإدارة األصول والخدمات المساندة وإدارة واستثمار العقارات 
 في شركة ماسك

م١٩٩٢  

م١٩٩٢ تطو�ر السياسات االستثما��ة بعد األخذ بعين االعتبار القدرة على تحمل المخاطر  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرىالعضوية  .٤
 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 )اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ ماسك االستثمار غير �نفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
يغير �نفيذ بصفته الشخصية - مقفلة  ٢ جدوى لالستثمار االستثمار 
 ٣ فجر كا�يتال االستثمار غير �نفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
رئيس اللجنة  مدرجة

  التنفيذية
 ٤  شركة جبل عمر للتطو�ر  تطو�ر عقاري  غير �نفيذي  بصفته الشخصية

الشركة السعودية  االستثمار الصناعي غير �نفيذي بصفته الشخصية - -
 ٥ للصناعات الميكانيكية

المجموعة الوطنية لالستزراع  استزراع مائي غير �نفيذي بصفته الشخصية - -
 ٦ المائي

الفارابي شركة  البتروكيمياء غير �نفيذي بصفته الشخصية - مقفلة
 ٧ للبتروكيماويات

  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  عبداللطيف حمزة عبداللطيف سنان

هـ٢٧/٠٧/١٤٠٠  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م٢٠١٤ منظمة األوشا األم��كية برنامج تخصصي (يعادل  السالمة و الصحة المهنية 

  ١ الماجستير)

م٢٠٠٣ جامعة أم القرى سوبكالو�� هندسة كهربائية و حاسبات   ٢  
م٢٠١٤  جامعة أم القرى   ٣  برنامج تخصصي  التطو�ر و ��ادة األعمال  

م٢٠١٢  الهيئة السعودية للمهندسين   ٤  مستشار هندسي  الهندسة الكهربائية  
 –الهيئة السعودية للمهندسين 
 االتحاد الهندسي الخليجي

م٢٠١٢ االعتماد الهندسي   مهندس محترف  
  ٥  الخليجي

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة
للخدمات المشتركةمستشار وزارة الحج و العمرة و المشرف العام على االدارة العامة  األن -م ٢٠١٧   

م٢٠١٧ مستشار وزارة الحج لألمن و السالمة و التشغيل و الصيانة  

م٢٠١٧ –م ٢٠١٣ مد�ر �نفيذي لمكتب المهندس عبداللطيف بن حمزة سنان لالستشارات الهندسية  

م٢٠١٦ –م ٢٠١٣ مستشار ثم مد�ر إدارة األمن و السالمة بشركة جبل عمر للتطو�ر  

مهندسين في الشركة السعودية للكهرباءك�ير  م٢٠١٤ –م ٢٠٠٣   

م٢٠١٠ براءة اختراع مسجلة  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 )اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  عماد صالح ابراهيم الخراشي

هـ٢٣/٣/١٣٨٩  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
م١٩٩٢ جامعة الملك سعود سوبكالو�� قانون   ١  

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة
  محافظ الهيئة العامة لألوقاف

  مستشار قانوني بوزارة التجارة ضمن الف��ق العمل المكلف بمراجعة عقود الشركات

  مستشار قانوني بغرفة ال��اض

والتسويات في غرفة ال��اضمد�ر مركز التحكيم    

  ش��ك متضامن في شركة محمد الزامل وعماد الخراشي للمحاماة

عضو في الف��ق المنبثق عن لجنة األوقاف في غرفة ال��اض لمراجعة وتقديم المقترحات حول مشروع نظام الهيئة 
  العامة لألوقاف

 

الخاص بالشركات العائلية لصالح وزارة التجارة والصناعةعضو ف��ق عمل إعداد وصياغة ميثاق العائلة االسترشاد    

  عضو ف��ق العمل المكلف من وزارة التجارة والصناعة �إعداد وصياغة نظام الشركات غير الربحية والوقفية

  نائب رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة ال��اض

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤
 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 )اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  محسن عبدالغني بكري أولياء
هـ٠٧/٠٤/١٣٧٨  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة
جامعة   MSU أم��كا م١٩٨٢    ١ بكالو��وس هندسة ا�صاالت 

م١٩٨٦ جامعة كولورادو أم��كا   ٢ ماجستير هندسة ا�صاالت 
أم��كا  SMU  م١٩٩٠  جامعة   ٣ دكتوراه هندسة ا�صاالت 

 الخبرات العملية للعضو المرشح .٣

 الفترة مجاالت الخبرة
صومعأعمال حرة + ناظرًا لوقف بكري أولياء و خديجة   األن -م ٢٠٠٧ 

 م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٥ نائب رئيس شركة االتصاالت المتكاملة للشؤون الفنية

م٢٠٠٥ –م ١٩٩٨ مد�ر عام تقنية المعلومات بوزارة المواصالت (النقل حاليًا)  

م١٩٩٨ –م ١٩٩٥ مد�ر عام التصميم الهندسي لشبكة الها�ف الجوال باالتصاالت السعودية  

المعلومات و مد�ر عام شبكة التحكم و المشرف على الشبكة الوطنية للتحكم باالتصاالت مد�ر عام تقنية 
 السعودية و مشرفًا عامًا على الصيانة

م١٩٩٥ –م ١٩٩٣  

م١٩٩٣ -م١٩٩٠ مديرًا عامًا للتد��ب و مشرفًا عامًا على كليتي االتصاالت بال��اض و جدة   

مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات .٤
 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  محمد عبداهلل الم��د العمرو

هـ٢٠/٠٦/١٣٨١   الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل التخصص تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م١٩٨٣ جامعة الملك سعود س العلوم وبكالو��  إدارة أعمال 
  ١ االدا��ة

الواليات المتحدة –جامعة فلو��دا  م١٩٨٩    ٢  شهادة اللغة االنجلي��ة اللغة االنجلي��ة 

م٢٠١١ هيئة السوق المالية عمليات األوراق –التش��عات  
 المالية

امتحان تأهيل األوراق  
  ٣ المالية

 العملية للعضو المرشحالخبرات  .٣

 الفترة مجاالت الخبرة

م٢٠١٧ -م ٢٠١٤ رئيس مجموعة الحوكمة في مصرف الراجحي (حوكمة المصرف، القانونية، أمانة المجلس، عالقات المستثم��ن)  

الشرعية، مد�ر عام الحوكمة في الراجحي المالية ( حوكمة الشركة، القانونية، إدارة المخاطر، االلتزام، االدارة 
م ٢٠١٤ –م ٢٠١١ المراجعة)  

مد�ر عام اإلشراف و الرقابة في هيئة السوق المالية (الرقابة و االشراف على الشركات المدرجة و التقا��ر المالية و 
م٢٠١٠ –م ٢٠٠٤ تداول و حوكمة الشركات)  

الرقابة على تداول).مد�ر الرقابة و االشراف في تداول ( االشراف على افصاحات الشركات المدرجة و  م  ٢٠٠٤ –م ٢٠٠١   
ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .٤

 منها:

 الشكل
 عضوية اللجان القانوني للشركة

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن شخصية 

 اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

 ١ ال �وجد     
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  

 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي  محمد عبداهلل محمد المنيع

هـ٢٨/٠٨/١٤٠٣  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م  المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م٢٠٠٤ جامعة الملك سعود  ١ بكالو��وس قانون 

الب��طانية   HULL م٢٠٠٨ جامعة  ٢ ماجستير قانون 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

التنفيذي لشركة جازان للطاقة و التنميةالرئيس  األن -م ٢٠١٥   

م٢٠١٥ – م٢٠١١ مستشار قانوني في وزارة الدفاع  

م٢٠١١ – م ٢٠٠٤ اخصائي / باحث قانوني في المؤسسة العامة للتقاعد  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 منها: 
 الشكل

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
بصفته (ط�يعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 
 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 مدرجة
اللجنة التنفيذية و 
االستثمار، لجنة 

  المخاطر
 �نفيذي  بصفته الشخصية

السلع 
االستهالكية 

 األساسية
 ١ شركة جازان للطاقة و التنمية

 ٢ شركة أسماك تبوك  االسماك  مستقل ممثل عن شخصية اعتبا��ة   - مقفلة

 ٣ شركة جنات لالستثمار الزراعي  الزراعي  مستقل ممثل عن شخصية اعتبا��ة  - مقفلة
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

 
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي محي الد�ن صالح عبداهلل كامل

هـ١٤٠١ /١٩/٠٤  الجـنسـية   سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م٢٠٠٢ جامعة سان فرانسسكو سوبكالو�� اقتصاد   ١ 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

األن -م ٢٠٠٩ المجال التجاري، العقاري، الصناعي، االستثمارات المباشرة و الغير مباشرة  

م٢٠١١ –م ٢٠٠٣ القطاع اإلعالمي  
ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .٤

 منها: 
 الشكل

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
ط�يعة العضوية (بصفته 

الشخصية، ممثل عن 
 شخصية اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

لجنة االستثمار و  مدرجة
 ١ دلة للخدمات الصحية الصحة غير �نفيذي بصفته الشخصية التمو�ل

الشركة السعودية  النشر و الطباعة غير �نفيذي بصفته الشخصية ال �وجد مدرجة
 ٢ لألبحاث و التسو�ق

�نفيذي غير بصفته الشخصية ال �وجد غير مدرجة  ٣ الخزامى لإلدارة التشغيل و االدارة 

 ٤ جبل عمر للتطو�ر تطو�ر عقاري غير �نفيذي بصفته الشخصية اللجنة التنفيذية مدرجة
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  
 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي منصور عبدالع��ز راشد البصيلي

ـه٠١/٠٧/١٣٨٠  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح . ٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م١٩٨٤ جامعة الملك سعود س أنظمةوبكالو�� قانون   ١ 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 
م ١٩٨٨فبرا�ر عام  ٨باعتباره مد�ر فرع أكبر فروع البنك في  مد�ر فرع في البنك السعودي المتحد ، ال��اض ، والتروي� له

م كان تعيينه قائد ف��ق اال�تمان للشركات في البنك١٩٨٩وفي عام  م١٩٩٠ – م١٩٨٥   

مسؤول االتصاالت اال�تمانية في البنك السعودي الب��طاني ، ثم مد�ر عام للشؤون القانونية ، أمين عام للبنك في عام 
م وأصبح ضابط االلتزام العالمي الذي يضم ٢٠٠٠له إنشاء بنية االلتزام في جميع أنحاء البنك في عام م ، أوكلت ١٩٩٤

م ، تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف على �نفيذها ، ويضاف ٢٠١٠البنك والشركات التابعة له في عام 
جهات التنظيمية واإلشرافية للبنك السعودي إلى دور مهمة هامة وهي المسؤول عن االتصاالت الرئيسية مع ال

 الب��طاني وهي مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال

م٢٠١٤ – م١٩٩٠  

م٢٠١٥ العر�ية السعودية HSBC رئيس مجلس إدارة  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى.٤

 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية 
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

شركة ذات 
مسؤولية 
 محدودة

مجلس  رئيس
اإلدارة، عضو لجنة 

المخاطر، عضو لجنة 
الترشيحات 
 والتعيينات

ممثل عن البنك السعودي 
 ١ العر�ية السعودية HSBCشركة  مالي غير �نفيذي الب��طاني

 مدرجة

عضو مجلس إدارة، 
عضو اللجنة 

التنفيذية، عضو 
لجنة الترشيحات 

تآوالمكاف  

الشخصيةبصفته  إلعادة التأمين الشركة السعودية  تأمين مستقل 
 ٢ التعاوني (إعادة)

 مدرجة

عضو مجلس إدارة، 
عضو اللجنة 

عضو التنفيذية، 
لجنة الترشيحات 

تآوالمكاف  

الخدمات األرضية  مستقل بصفته االشخصية
 ٣ شركة الخدمات األرضية السعودية للمطارات

 مساهمة
عضو مجلس إدارة، 

عضو لجنة 
الترشيحات 

تآوالمكاف  
 ٤ شركة أمالك العالمية تمو�ل مستقل بصفته االشخصية

عضو لجنة التدقيق  مساهمة
 ٥ شركة االسمنت األ�يض السعودي اسمنت من خا�ج المجلس بصفته الشخصية والمراجعة

 ٦ الشركة المتحدة لإللكترونيات إلكترونيات مستقل بصفته الشخصية ال �وجد مدرجة

�نفيذيغير  بصفته الشخصية اللجنة التنفيذية مدرجة  ٧ شركة جبل عمر للتطو�ر تطو�ر عقاري 
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  

 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي مهند سعود السعود الرشيد

هـ٠١/٠٧/١٣٨٤  الجـنسـية سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

ـه١٤١٠ جامعة الملك سعود س العلوم االدا��ةوبكالو�� أنظمة   ١ 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

عام ٢٣ مجال الحقوق  
أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان  )مدرجة أو غير مدرجة(العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .٤

 المنبثقة منها: 

 الشكل 
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته (ط�يعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 )شخصية اعتبا��ة

 صفة العضوية 
�نفيذي، غير (

 )�نفيذي، مستقل
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

المراجعةعضو لجنة  مساهمة مقفلة  ١ شركة ال��ف لتك��ر السكر تك��ر السكر       

 ٢ شركة جبل عمر للتطو�ر  التطو�ر العقاري  غير �نفيذي  بصفته الشخصية  عضو لجنة المراجعة مدرجة
  

  



 الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج 

  

 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي وليد عبدالرحمن ابراهيم العيسى

م١/١٠/١٩٦٢  الجـنسـية سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م  المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م١٩٨٥ جامعة الملك سعود سوبكالو�� الهندسة الكيميائية    ١ 

الواليات المتحدة –جامعة ا��زونا  م١٩٩٠   ٢ ماجستير الهندسة الكيميائية  
 –جامعة واشنطن في سا�تا لويس 

م١٩٩٨ الواليات المتحدة  ٣  ماجستير  علوم الحاسب 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

المد�ر التنفيذي للعمليات–شركة اإلستثمارات الرائدة  األن –م ٢٠١٧   

مستشار مجلس إدارة الشركة –شركة االستثمارات الرائدة  م٢٠١٧ – م٢٠١٦   

مد�ر مشروع مركز الملك عبداهلل المالي –شركة االستثمارات الرائدة  م٢٠١٦ – م٢٠٠٨   

األبحاث و التخطيطمد�ر إدارة  –هيئة السوق المالية  م٢٠٠٨ – م٢٠٠٤   
ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .٤

 منها: 

 الشكل 
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

اعتبا��ة)شخصية   

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 ١ التعاونية للتأمين التأمين مستقل بصفته الشخصية التنفيذية و المخاطر مدرجة
  

  



   الذا�ية ) السيرة١(رقم نموذج  

  

 ال�يانات الشخصية للعضو المرشح  .١

 االسم الرباعي ياسر فيصل يحي الش��ف 

ـه٢٨/٠٥/١٣٩٣  الجـنسـية  سعودي تا��خ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .٢

 م  المؤهل  التخصص  تا��خ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

بدالع��زجامعة الملك ع م١٩٩٥  سوبكالو�� ادارة األعمال   ١ 

ال��اض -المعهد المصرفي  م١٩٩٧   ٢ شهادة ACI  عمليات الخ��نة 

م١٩٩٧ ال��اض -المعهد المصرفي  العمالت األسواق المالية و   ACI ٣ شهادة 

م١٩٩٨ ال��اض -المعهد المصرفي   ٤ شهادة ACI ادارة المخاطر المالية 

م٢٠٠٢ المدرسة البنكية السويس��ة  ٥ شهادة تأهيل الهندسة المالية و ادارة األصول 
جامعة نيو�ورك (مدرسة ستي�ن 

م٢٠١٠ لألعمال)  ٦ ماجستير ادارة المخاطر 

م٢٠١٥ هيئة السوق المالية  ٧ شهادة عامة CME-1  التعامل في األوراق المالية 

المملكة المتحدة –جامعة برادفورد  م٢٠١٥   ٨ شهادة تأهيل البحوث االدا��ة 

م٢٠١٧ جامعة هارفرد بزنس سكول برنامج االدارة العامة لصناعة  
 قادة األعمال المتمي��ن

شهادة ادارة األعمال 
 ٩ المتقدمة

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .٣

 الفترة  مجاالت الخبرة 

األن -م ٢٠١٧ عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطو�ر  

األن -م ٢٠١٦ رئيس مجلس إدارة شركة تب��د المنطقة المرك��ة (مسئولية محدودة)  

 األن -م ٢٠١٧ محدودة)رئيس مجلس المدي��ن لشركة ساحات إلدارة األسواق التجا��ة (مسئولية 

 األن -م ٢٠١٧ رئيس مجلس المدي��ن لشركة وارفات إلدارة األصول والضيافة (مسئولية محدودة)

م٢٠١٦ –م ٢٠١٥ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو (للخدمات األمنية ونقل األموال)  

م٢٠١٦ –م ٢٠١٥ (شركة مساهمة) عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة الزوردي للمجوهرات  

م٢٠١٧ –م ٢٠١٥ عضو لجنة المراجعة في شركة عبداللطيف جميل المتحدة  

م٢٠١٥ –م ٢٠١٤ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أمنكو (للخدمات األمنية ونقل األموال)  

م٢٠١٥ –م ٢٠١٤ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكين كا�يتال  
اإلدارة ورئيس لجنة إدارة المخاطر ولجنة اإلستثمار بالشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا  عضو مجلس

األن -م ٢٠١٣ للتأمين"  

م٢٠١٧ –م ٢٠١٦ عضو اللجنة االستشا��ة اإلدا��ة بجامعة الدمام  

م٢٠١٤ –م ٢٠١٣ رئيس مجلس إدارة شركة بداية لتمو�ل المنا�ل  

م٢٠١٤ –م ٢٠١١ ة الجبس األهليةرئيس مجلس إدارة شرك  

م٢٠١٤ –م ٢٠١١ عضو مجلس إدارة شركة حديد الراجحي  

  



م٢٠١٦ –م ٢٠١١ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة منافع القابضة  

م٠٢٠١ –م ٠٨٢٠ الرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت  

م٢٠٠٨ لالستثمارالرئيس التنفيذي للمخاطر بشركة جدوى   

م٢٠٠٨ –م ٢٠٠٦ مد�ر إدارة المخاطر بشركة سعد للتجارة والمقاوالت  
نبثقة . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى(مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان الم٤

 منها:

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

ط�يعة العضوية (بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبا��ة)

 صفة العضوية
(�نفيذي، غير 

 �نفيذي، مستقل)
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 مدرجة
رئيس لجنة االستثمار 

و رئيس لجنة 
 المخاطر

الشركة السعودية الهندية للتأمين  تأمين مستقل بصفته الشخصية
 ١ التعاوني (وفاء)

مسؤولية ذات 
إدارة األسواق  مستقل بصفته الشخصية - محدودة

 التجا��ة
شركة ساحات إلدارة األسواق 

 ٢ التجا��ة
ذات مسؤولية 

إدارة األصول و  مستقل بصفته الشخصية - محدودة
 الضيافة

شركة وارفات إلدارة األصول و 
 ٣ الضيافة

 ٤  شركة جبل عمر للتطو�ر تطو�ر عقاري من خا�ج المجلس بصفته الشخصية اللجنة التنفيذية مدرجة
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   للمرشحين للجنة المراجعة الذاتية ( السيرة1)رقم نموذج  

  

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

 االسم الرباعي مهند سعود السعود الرشيد

هـ01/07/1384  الجـنسـية سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاريخ الحصول على  اسم الجهة المانحة

ـه1410 جامعة الملك سعود س العلوم االداريةوبكالوري أنظمة   1 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

عام 23 مجال الحقوق  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان  (مدرجة أو غير مدرجة)العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .4
 المنبثقة منها: 

 الشكل 

القانوني 
 للشركة

 عضوية اللجان
بصفته )طبيعة العضوية 

الشخصية، ممثل عن 
 (شخصية اعتبارية

 صفة العضوية 

تنفيذي، غير )
 (تنفيذي، مستقل

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

المراجعةعضو لجنة  مساهمة مقفلة  1 شركة الريف لتكرير السكر تكرير السكر       

 2 شركة جبل عمر للتطوير  التطوير العقاري  غير تنفيذي  بصفته الشخصية  عضو لجنة المراجعة مدرجة

  

  



 للمرشحين للجنة المراجعة الذاتية ( السيرة1)رقم نموذج 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

 االسم الرباعي ثامر ناصر محمد العطيش

م11/10/1982  الجـنسـية  سعودي تاريخ الميالد  

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص  تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

م2005 جامعة الملك سعود سوبكالوري محاسبة   1 

دنفر -جامعة كولورادو  م2011   2 ماجستير محاسبة 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

م2005 محاسب دار األركان للتطوير العقاري  

م2008 –م 2005 محاسب في المؤسسة العامة للتقاعد  

م2014 –م 2011 مراجع داخلي في المؤسسة العامة للتقاعد  

األن - م2014 المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون المالية في المؤسسة العامة للتقاعد  

أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة  (مدرجة أو غير مدرجة) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى .4
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

بصفته )طبيعة العضوية 
الشخصية، ممثل عن 

 (شخصية اعتبارية

 صفة العضوية

تنفيذي، غير )
 (تنفيذي، مستقل

 م اسم الشركة  النشاط الرئيس

الشخصيةبصفته  لجنة المراجعة مدرجة  1  شركة جبل عمر للتطوير تطوير عقاري مستقل 

  

  



 للمرشحين للجنة المراجعة الذاتية ( السيرة1)رقم نموذج 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

نادر بن محمد محمد فرحان  االسم الرباعي 

ـه01/07/1398  الجـنسـية   سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص  المؤهلتاريخ الحصول على  اسم الجهة المانحة

م2001 جامعة الملك سعود سوبكالوري المحاسبة   1 

م2004 بريطانية   Heriot Wattجامعة  2 ماجستير  ادارة األعمال مع المالية 

CPA م2007 الواليات المتحدة األمريكية شهادة معتمدة  مراجع حسابات   3 

الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونين

م2010 حسابات مراجع   4 شهادة معتمدة 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة مجاالت الخبرة 

األن -م 2015 شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون )عضو مجموعة ار اس ام الدولية(  

م2014 –م 2012 مدیر تنفیذي للمالیة لشركة أوقاف سلیمان الراجحي القابضة  

 م2012 –م 2010 مراجعة في ديلويتالتدقيق و المدير 

 م2010 –م 2008 في كندا  PWCمساعد مدير في 

م2008 –م 2007 في السعودية  PWCمساعد مدير في   

م2007 –م KPMG 2004مراجع أول في   

م3200 –م Grant Thornton International 2200مساعد مراجع في   

ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .4
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 كيمانول مستقل بصفته الشخصية  لجنة المراجعة مدرجة
شركة كيمائيات 

 الميثانول
1 

 2 الشركة التعاونية للتأمين تأمين من خارج المجلس  بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة

  السلع االستهالكية الكمالية من خارج المجلس  بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة
الشركة المتحدة 

 لإللكترونيات
3 

 المواد األساسية من خارج المجلس  بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة
الشركة السعودية 

 العالمية للبتروكيماويات
4 

مساهمة 
 مقفلة

 5 الوساطة كابيتال وساطة مالية من خارج المجلس بصفته الشخصية لجنة المراجعة

  

  



 للمرشحين للجنة المراجعة الذاتية ( السيرة1)رقم نموذج 

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح  .1

 االسم الرباعي عبدالرحمن محمد عبدالعزيز البراك

هـ 04/1396 /13  الجـنسـية   سعودي تاريخ الميالد 

 المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  .2

 م المؤهل  التخصص الحصول على المؤهلتاريخ  اسم الجهة المانحة

م1997 جامعة الملك فيصل سوبكالوري محاسبة   1 

م 2001 جامعة كولورادو  2 ماجستير مالية 

م 2005 جامعة نيوكاسل  3 دكتوراه مالية 

 الخبرات العملية للعضو المرشح  .3

 الفترة  مجاالت الخبرة 

التنفيذي(ثراء لإلستشارات )المؤسس و الشريك  األن  -م 2017   

م2017 هبئة السوق المالية )نائب رئيس مجاس الهيئة(  

م2017 –م 2009 هيئة السزق المالية )عضو مجلس الهيئة(  

م2017 –م 2013 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )عضو مجلس االدارة(  

المالية(جامعة الملك فيصل )أستاذ المالية المشارك، عميد، و رئيس قسم  م2009 –م 1997   

ثقة العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى)مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيًا كان شكلها القانوني أو اللجان المنب .4
 منها: 

 الشكل
القانوني 

 للشركة
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته 
الشخصية، ممثل عن 

 شخصية اعتبارية(

 صفة العضوية
)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(
 م  اسم الشركة  النشاط الرئيس

 1 شركة اتحاد اتصاالت "موبايلي" االتصاالت مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة

 2 شركة األندلس العقارية عقارية مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مدرجة

الشخصيةبصفته  لجنة المراجعة مقفلة  3 شركة العلم ألمن المعلومات تقنية معلومات مستقل 

 4 شركة لجام للرياضة رياضة مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة مقفلة

مسؤولية 
 محدودة

 5 شركة السعودية للشحن شحن مستقل بصفته الشخصية لجنة المراجعة

  

  



1  / 5 

 

 
 
 

 
 

 

 

Jabalomar.com.sa 

 
Jabal Omar Development Company    |    شركة جبل عمر للتطوير 
Join Stock Company    |  ةمساهمة عام شركة  
Post Office Box 56968   |  Makkah 21955 KSA 
T +966  12 547 8888    |  F +966 12 547 9998   |   info@jodc.com.sa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجنة المراجعة(الئحة )

 تشكيل اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2017 ارسم 23العادية التاسعة في الجمعية العامة في معتمدة  –األول اإلصدار 
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 وابط وإجراءات عمل اللجنة ض

 تشكيل اللجنة: 

زيد عن وال ي ثالثة أعضاء ال يقل عدد أعضاءها عنلجنة مراجعة للشركة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية 

يين، التنفيذأعضاء مجلس اإلدارة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل، وأال تضم أيًا من خمسة، 

ط ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضواب وأن يكون من بين أعضاء اللجنة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

 ا، ومكافآت أعضائها.عمله

 نصاب اجتماع اللجنة:

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند 

 تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

 اجتماعات لجنة المراجعة 

 تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خالل السنة المالية للشركة.تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أال  (1

 تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة. (2

 طلب االجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ومراجع الحساباتللمراجع الداخلي  (3

دارة أو اإلدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجان حضور يحق ألي عضو في مجلس اإلال  (4

 اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.

توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت، وتوثيق توصيات  يجب  (5

في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات اللجان ونتائج التصويت، وحفظها 

 ، وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.  –إن وجدت  –التي أبدوها 

 

 مهام لجنة المراجعةاختصاصات و

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة 

 :الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

 المالية: تقاريرال (أ

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية   (1

 في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية  –بناًء على طلب مجلس اإلدارة  –إبداء الرأي الفني  (2

للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز 

 المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.   

 ل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.دراسة أي مسائ (3

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في  (4

 الشركة أو مراجع الحسابات.
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 التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. (5

 ت المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسا (6

 

 المراجعة الداخلية: (ب

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.  (1

  دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.  (2

إن  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة   (3

؛ للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم –وجدت 

 عيينه.الحاجة إلى ت يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح  (4

 مكافآته.  

 مراجع الحسابات  (ج

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد  (1

 اق عملهم وشروط التعاقد معهم.التحقق من استقاللهم ومراجعة نط

التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ  (2

 في االعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج  (3

 أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك. عن نطاق

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.   (4

 دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها. (5

  :د( ضمان االلتزام

 اإلجراءات الالزمة بشأنها.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة  (1

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. (2

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها  (3

 حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ  (4

 التي يتعين اتخاذها.

 صالحيات لجنة المراجعة:

 :للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها

 حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. (1

 أن تطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. (2

مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو أن تطلب من  (3

 تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة.



4  / 5 

 

 
 
 

 
 

 

 

Jabalomar.com.sa 

 
Jabal Omar Development Company    |    شركة جبل عمر للتطوير 
Join Stock Company    |  ةمساهمة عام شركة  
Post Office Box 56968   |  Makkah 21955 KSA 
T +966  12 547 8888    |  F +966 12 547 9998   |   info@jodc.com.sa    

 

 

 

 قواعد اختيار أعضاء اللجنة:

 ال يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة عضوًا في لجنة المراجعة. (1

  .حسن السيرة والسلوكالعضو أن يكون  (2

العضو المؤهالت العلمية، المهارات المهنية، الخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة أن تتوفر في  (3

 الحالية والمستقبلية أو باإلدارة أو االقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة.

ة، كعمل خالل السنتين الماضيتين في اإلدارة التنفيذية أو المالية للشرال العضو يعمل أو سبق لهيكون  أال (4

 أو لدى مراجع حسابات الشركة.

 

 :ترشيح اعضاء اللجنةكيفية 

بق على أن يتم الـتأكد من ان المرشحين ينط فتح باب الترشح لعضوية لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة يتم

للموافقة  جمعية عامة على أقرب على أن يتم عرض المرشحين المراجعة،عليهم قواعد اختيار اعضاء لجنة 

 .عليهم

 مدة عضويتهم:

لس جمدة عضوية اللجنة مدة الدورة الحالية ألعضاء مأال تتجاوز تكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات ويجب 

 .اإلدارة

 آلية تعيين عضو مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة:

تًا مؤقإذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة المراجعة جاز للمجلس بناء على توصية من لجنة المراجعة تعيين عضوًا 

 للموافقة عليه. عامة أقرب جمعية، على أن يعرض هذا التعيين على في المركز الشاغر

 تقارير اللجنة:

يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها الختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في  (أ

نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة 

 الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. 

ة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ُينشر نية من تقرير لجيجب أن يودع مجلس اإلدارة نسخًا كاف (ب

د نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة؛ نفي الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق ع

لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد 

مجلس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس وعلى  الجمعية العامة.

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين.

 :ة المراجعة ومجلس اإلدارةنعارض بين لجحدوث ت

ة نرة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجإذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدا

بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب 

 تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.
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 ترتيب تقديم الملحوظات:

آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية على لجنة المراجعة وضع 

أو غيرها بسرية. وعلى اللجية التحقق من تطبيق هذه اآللية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو 

 التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

 المراجعة:مكافآت لجنة 

 يال( لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة.ر100.000وية بواقع )تقدم الشركة مكافأة سن -1

من جلسات لجنة المراجعة، يحضرها للعضو عن كل جلسة كبدل حضور ريال( 3000) مبلغتقدم الشركة  -2

 رفيكون مبلغ بدل الحضوو وسائل االتصال المرئية عن طريق مكالمات الهاتف أ الحضوركان وفي حال 

 ريال( عن كل جلسة.1500)

كبدل إقامة  ريال( 2000)إذا أقيمت الجلسة خارج المدينة التي يتواجد بها عضو اللجنة يتم صرف مبلغ  -3

ضافة إلى إ .للعضو الخدمات هذهأو تقوم الشركة بتوفير كبدل إركاب، ريال(  2500) وتنقالت ومبلغ

الذي كبدل إعاشة عن اليوم  المكرمة مكة منطقة خارج المقيم للعضوريال(  1000مبلغ )ذلك يصرف 

  تقام فيه الجلسة.

الشركة بتوفير اإلقامة لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة في المدينة التي تعقد فيها الجلسة، تقوم  -4

وتكون اإلقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تعذر وجود إمكانية 

ية المبرمة التفاقال عن طريق وكيل السفر والسياحة المعتمد حسب على هذه الفنادق يتم توفير البدي

 معه.

للرحالت الجوية على الدرجة األولى أو درجة رجال األعمال  خدمات حجز التذاكرتقوم الشركة بتوفير  -5

)حسب االمكانية( لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة، وفي حال قام العضو بشراء التذكرة يتم التعويض 

 التذكرة.عن قيمة 

بدل مبلغ )ويكون  خارج المملكة،اللجنة جلسات حضور إقامة وتطبق بنود هذه السياسة في حال  -6

 الجلسة كاآلتي: انعقادالذي تقام فيه الجلسة حسب مكان  للعضو في اليوم (اإلعاشة

في أحد دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية إذا أقيمت الجلسة ريال( 1400) مبلغ -أ

 المجاورة.

 .أي دولة أخرى إذا أقيمت الجلسة فيريال( 1800مبلغ ) -ب

 لكل عضو بشكل ربع سنوي.والبدالت األخرى يتم صرف بدالت حضور الجلسات   -7
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