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 لشركة جبل عمر للتطو�ر كالتالي : )ولاأل جتماعاإلجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (إ�تائج 

 

م وحتى ١٣/٤/٢٠١٧والتي بدأت من المالية الميالدية القصيرة  الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة )١
 م.٣١/١٢/٢٠١٧

م وحتى ١٣/٤/٢٠١٧الموافقة على تق��ر م�اجع الحسابات عن السنة المالية الميالدية القصيرة والتي بدأت من  )٢
 م.٣١/١٢/٢٠١٧

 ةالموافقة على تق��ر مجلس اإلدارة الحادي عشر للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية الميالدية القصير )٣
 م.٣١/١٢/٢٠١٧م وحتى ١٣/٤/٢٠١٧والتي بدأت من 

م ١٣/٤/٢٠١٧الموافقة على إب�اء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية الميالدية القصيرة والتي بدأت من  )٤
 م.٣١/١٢/٢٠١٧وحتى 

ك الم�اجعة وذلناًء على توصية لجنة بللشركة م�اجع حسابات آرنست و�ونغ وشركاهم شركة تع�ين  الموافقة على )٥
  .٢٠١٨لعام المالي لفحص وم�اجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول من ا

ى �ين المرشحين بناًء علمن م�اجع الحسابات للشركة  كي بي إم جي الفو�ان وشركاه شركة الموافقة على تع�ين )٦
عام الثاني والثالث وال�ابع والسنوي من التوصية لجنة الم�اجعة وذلك لفحص وم�اجعة وتدقيق القوائم المالية للربع 

 .م٢٠١٩ربع األول من العام المالي م، وكذلك ال٢٠١٨المالي 

الموافقة على تع�ين عضو مجلس اإلدارة الدكتور / ��اد بن عثمان الحقيل عضوًا في لجنة الم�اجعة ابتداًء من تا��خ  )٧
م خلفًا لعضو لجنة الم�اجعة المستقيل ٢٩/٦/٢٠١٨�خ م حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس اإلدارة بتا�١٨/٣/٢٠١٨

 .األستاذ / خالد الصليع وفقًا لالئحة عمل لجنة الم�اجعة

الموافقة على األعمال والعقود التي س�تم �ين شركة جبل عمر للتطو�ر وصندوق اإلنماء مكة العقاري والترخيص  )٨
ق ومرك��ن تجا��ين بالمش�وع للصندوق بقيمة ستة ) فناد٣ط�يعة التعاقد هي �يع عدد ( بها لعام قادم حيث أن

مليا�ات ��ال كما يمنح الصندوق حق إعادة ش�اء تلك األصول لشركة جبل عمر للتطو�ر في أي وقت من بداية السنة 
السادسة ٕالى نهاية السنة العاشرة بنفس قيمة الش�اء واستئجار شركة جبل عمر للتطو�ر تلك األصول من الصندوق 

مليون ��ال سنوي ومشاركة شركة جبل عمر للتطو�ر بحصة عينية في الصندوق بمبلغ مليار ��ال.  ٥٤٠عادل بقيمة ت
علمًا بأنه ال توجد ش�وط تفضيلية واألعضاء ذو المصلحة هم: المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها األستاذ 

البصيلي كونها عضو مجلس إدارة ومن كبار المساهمين بمصرف اإلنماء، المؤسسة العامة  زبن عبد الع��منصور 
  ناصر العطيش كونها من كبار المساهمين في مصرف اإلنماء.بن للتقاعد ويمثلها األستاذ ثامر 

ضية ألرلموافقة على األعمال والعقود التي س�تم �ين شركة جبل عمر للتطو�ر والشركة السعودية للخدمات اا )٩
والترخيص بها لعام قادم حيث أن ط�يعة التعاقد هي إنشاء محطة إنهاء إج�اءات الركاب داخل مش�وع جبل عمر 
بمكة المكرمة لخدمة �وار �يت اهلل الح�ام الواصلين والمغاد��ن من مطار الملك عبد الع��ز الدولي بجدة ومطار 

م �ين الشركتين ولم يتم تحديد مبلغ التعامل، وال توجد أي الطائف اإلقليمي مع العلم أنه تم توقيع مذكرة تفاه
ش�وط تفضيلية، والعضو ذو المصلحة هو األستاذ / منصور بن عبد الع��ز البصيلي كونه عضوًا بمجلس إدارة الشركة 

  السعودية للخدمات األرضية.
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م لمدة ثالث سنوات ميالدية، ٣٠/٦/٢٠١٨لموافقة على تشكيل لجنة الم�اجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تا��خ ا )١٣
 هم التالية أسمائهم:  األعضاءو أعضائها،وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت 

 مهند بن سعود الرشيد )أ
 ثامر بن ناصر العطيش )ب
 محمد بن فرحان بن نادر )ج
 الب�اك عبد الرحمن بن محمد )د


