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نرحب بمساهـمي 

شركـــة جبــل عمـــر للتــطويــر في اجتماع 

الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

اإلعالن عن إجمالي عدد 
األسهم الُممثلة في الجمعية

(أصالة ووكالة)



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

افتتاح جلسة الجمعية العامة 
العادية العاشرة



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

تالوة القرآن الكريم



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

تعيين سكرتير الجمعية 



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

تعيين أعضاء لجنة جمع وفرز األصوات للجمعية



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

كلمة رئيس الجمعية 



كلمة رئيس مجلس اإلدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

استعراض بنود اجتماع الجمعية



البند األول

ــة  ــق القــوائم المالي ــة الميالتصــويع عل ــة للشــركة عــن الســنة المالي الدي

.م2017/12/31م وحتق 2017/4/13القصيرة والتي بدأت من 



البند الثاني

دية القصـيرة علق تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية الميالالتصويع 

م2017/12/31م وحتق 2017/4/13والتي بدأت من 



البند الثالث

شـا  التصويع علق تقرير مجلس اإلدارة الحـاد  عشـر للمسـاهمين عـن ن

ـــدأت مـــن  ـــي ب ـــة القصـــيرة والت ـــة الميالدي ـــن الســـنة المالي الشـــركة ع

.م2017/12/31م وحتق 2017/4/13



البند الرابع

ميالديةالالماليةالسنةعناإلدارةمجلسأعضاءذمةإبراءعلقالتصويع
.م2017/12/31وحتقم2017/4/13منبدأتوالتيالقصيرة



البند الخامس

لجنةيةتوصعلقبناء  للشركةحساباتمراجعتعيينعلقالتصويع
منولاألللربعالماليةالقوائموتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعة

.أتعابهوتحديدم2018الماليالعام



البند السادس

بناء  حينالمرشبينمنللشركةالحساباتمراجعتعيينعلقالتصويع
مالقوائوتدقيقومراجعةلفحصوذلكالمراجعةلجنةتوصيةعلق

م،2018الماليالعاممنوالسنو والرابعوالثالثالثانيللربعالمالية
.أتعابهوتحديدم2019الماليالعاممناألولالربعوكذلك



البند السابع

الحقيلانعثمبنزياد/الدكتوراإلدارةمجلسعضوتعيينعلقالتصويع
نهايةحتقم2018/3/18تاريخمنابتداء  المراجعةلجنةفيعضوا  
لجنةلعضوخلفا  م2018/6/29بتاريخاإلدارةلمجلسالحاليةالدورة

جنةلعمللالئحةوفقا  الصليعخالد/األستاذالمستقيلالمراجعة
.المراجعة



البند الثامن

طــوير التصــويع علــق األعمــال والعقــود التــي ســتتم بــين شــركة جبــل عمــر للت

لتعاقد وصندوق اإلنماء مكة العقار  والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة ا

تة فنــادق ومركــتين تجــارلين بالمشــروع للصــندوق بقيمــة ســ( 3)هــي بيــع عــدد 

عمـر مليارات ريال كما يمنح الصندوق حق إعادة شراء تلـك األصـول لشـركة جبـل

عاشرة بنفس للتطوير في أ  وقع من بداية السنة السادسة ٕالق نهاية السنة ال

وق بقيمـة قيمة الشراء واستئجار شركة جبل عمر للتطوير تلك األصول من الصـند

ينيـة مليون ريال سنو  ومشاركة شـركة جبـل عمـر للتطـوير بحصـة ع٥٤٠تعادل 

ة واألعضـاء ذو علما  بأنـه   توجـد شـرو  تفضـيلي. في الصندوق بمبلغ مليار ريال

اذ منصور بـن المؤسسة العامة للتأمينات ا جتماعية ويمثلها األست: المصلحة هم

رف عبد العتيز البصـيلي كونهـا عضـو مجلـس إدارة ومـن كبـار المسـاهمين بمصـ

يش كونهـا اإلنماء، المؤسسة العامة للتقاعد ويمثلها األستاذ ثامر بن ناصـر العطـ

. من كبار المساهمين في مصرف اإلنماء



البند التاسع

طويرللتعمرجبلشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلقالتصويع

طبيعةأنحيثقادملعامبهاوالترخيصاألرضيةللخدماتالسعوديةوالشركة

بمكةعمرجبلمشروعداخلالركابإجراءاتإنهاءمحطةإنشاءهيالتعاقد

عبدالملكمطارمنوالمغادرينالواصلينالحراماهللبيعزوارلخدمةالمكرمة

ذكرةمتوقيعتمأنهالعلممعاإلقليميالطائفومطاربجدةالدوليالعتيز

تفضيلية،رو شأ توجدو التعامل،مبلغتحديديتمولمالشركتينبينتفاهم

عضوا  هكونالبصيليالعتيزعبدبنمنصور/األستاذهوالمصلحةذووالعضو

.األرضيةللخدماتالسعوديةالشركةإدارةبمجلس



البند العاشر

أمشركةعمللتطويرعمرجبلشركةبينستتمالتيوالعقوداألعمالعلقالتصويع

ا ندماجهيالتعاقدطبيعةأنحيثقادملعامبهاوالترخيصواإلعمارللتنميةالقرى

الدراساتمنا نتهاءبعدوذلكواإلعمارللتنميةالقرىأمشركةمعالتعاملأو

معية،النظامالجهاتمنالالزمةالموافقاتعلقوالحصولللجهالةالنافيةالنهائية

توجدو التعامل،مبلغتحديديتمولمالشركتينبينتفاهممذكرةتوقيعتمبأنهالعلم

 جتماعيةاللتأميناتالعامةالمؤسسة:همالمصلحةذوواألعضاءتفضيلية،شرو أ 

أمبشركةينوالمساهمالمالكأحدكونهاالبصيليعبدالعتيزبنمنصوراألستاذويمثلها

العطيشناصربنثامراألستاذويمثلهاللتقاعدالعامةالمؤسسةواإلعمار،للتنميةالقرى

مةالعاالهيئةواإلعمار،للتنميةالقرىأمبشركةوالمساهمينالمالكأحدكونها

بشركةنوالمساهميالمالكأحدكونهاالفريحصالحبنخالداألستاذويمثلهالألوقاف

ئيسرشقيقكونهكاملصالحبنالدينمحي/األستاذواإلعمار،للتنميةالقرىأم

صالحمحمدبنأنس/والمهندسواإلعمار،للتنميةالقرىأمشركةإدارةمجلس

.واإلعمارللتنميةالقرىأمشركةإدارةبمجلسعضوكونهصيرفي



البند الحاد  عشر

صندوق البالد التصويع علق األعمال والعقود التي ستتم بين شركة جبل عمر للتطوير و

بـل عمـر للضيافة والترخيص بها لعام قادم حيث أن طبيعة التعاقد هـي دخـول شـركة ج

من حجم صفقة الصـندوق والخـا  % 20للتطوير بحصة عينية في صندوق البالد تعادل 

ه لـم يـتم وحدة سكنية لصـندوق الـبالد للضـيافة حسـب شـرو  البيـع، علمـا  بأنـ90ببيع 

/ األستاذ : متحديد مبلغ التعامل،  و  توجد أ  شرو  تفضيلية، واألعضاء ذو المصلحة ه

عبد العتيز بن محمد السبيعي كونه عضـو مجلـس إدارة وأحـد مسـاهمي شـركة محمـد

يين فـي بنـك والتي تعد أحد المالك الرئيس( ماسك)إبراهيم السبيعي وأو ده لالستثمار 

محمـد أنـس بـن/ البالد باإلضافة كون أخيـه عضـو بمجلـس إدارة بنـك الـبالد، المهنـدس 

. صالح صيرفي كون والده من كبار المساهمين في بنك البالد



البند الثاني عشر

دورةللالمرشحينبينمناإلدارةمجلسأعضاءانتخابعلقالتصويع
سنواتثالثولمدةم2018/6/30تاريخمنستبدأالتيالقادمةالرابعة
.ميالدية



البند الثالث عشر

تاريخمنبدأتوالتيالجديدةللدورةالمراجعةلجنةتشكيلعلقالتصويع
وضوابطمهامهاوعلقميالدية،سنواتثالثلمدةم2018/6/30

:أسمائهمالتاليةهموالمرشحينأعضائها،ومكافآتعملها

مهند الرشيدسعودبن-أ

ثامر العطيشناصربن-ب

محمد نادربنفرحانبن-ج

عبد البراكمحمدبنالرحمن-د



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

قراءة تقرير مراجع حسابات الشركة

وتقرير التعامالت مع األطراف ذو العالقة



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

قراءة تقرير لجنة المراجعة



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

فتح باب المناقشة 
فيما يخص القوائم المالية



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

عرض مختصر عن أبرز التطورات 
بشركة جبل عمر للتطوير



المقدمة



محطات هامة خالل الفترة 
(1/2)الماضية 

:الماليةالتطورات

oيفصفقةأكبروهي,لالستثماراإلنماءصندوقمعريالمليار6بقيمةصفقةتوقيع

.السعوديةالعربيةالمملكةفيفريدهيكلمعالمنطقة

oسعود ريالمليار1.1بقيمةللتطويرعمرجبلمشروعفيوحدة90بيع.

oاألصولتحريرلغرضسعود ريالمليار4بقيمةالتجار األهليالبنكقرضسداد.

:ا ستراتيجيةالتطورات

o(لعقار اوالتطويرالتجاريةاألسواقالضيافة،)فيمتخصصةتابعةشركات3تأسيس

.ركاتالشمنللعديدمنصةعمرجبللتصبحأخرىشركاتتأسيسعلقالعملوجار 

oجميرهانالعنوفورسيزن،)مثل(وإقليميينعالميين)المشغلينمنعددمعالتوقيع

علقالعائدعلقإيجابا  يؤثرمماالفنادقوتسويقتشغيلكفائةرفعبهدف(أوبرو 

.ا ستثمار



محطات هامة خالل الفترة 
(2/2)الماضية 

:والتوظيفالتوطين

oفيوتعتبر(%67.66)قطاعاتهابمختلفالشركةفيالوظائفتوطيننسبةبلغع

.البالتينيالنطاق

oالقياديةالمناصبغالبيةالسعوديةالكوادرتشغل.

oالمستقبلقياداتلتأهيلمتقدمةتطويريةبرامجوجود.

oوالشركاتللتطويرعمرجبلشركةفيالمناصبمختلففيالنسائيالعنصرتمكين

.لهاالتابعة



الجوانب األساسية لمنصة 
األعمال

إدارة البنق التحتية

إدارة الفر  
ا ستثمارية

إدارة العمليات 
التجارية

مركز استراتيجي أصول عقارية

إدارة محفظة األراضي

المشاريع الكبرى

إدارة ا ستثمارات

حضانة األعمال

عقد الشراكات

إدارة الشراكات

شراكات استراتيجية



تأسيس شركات في مختلف 
المجا ت

وارفات ساحات يةالبنية التحت إشراقات عاليات أساسات

(أو تحع التأسيس)أمثلة علق الشركات التي تم تأسيسها 

:األهداف

.العقار التطويرفيللشركةالرئيسيالنشا دعم1.

خدمتمختلفةمجا تفيمتخصصةتابعةشركاتإنشاء2.

.العقار التطوير

.للشركةالدخلمصادرتنويع3.

بحيةرمراكزالقتكلفةمركزمنالداخليةالخبراتتحويل4.

.أخرىلشركاتخدماتتقديم5.

:الفوائد

.ركةالشفيالعملياتلتسريعاإلبتكاردعم1.

.متخصصةعملفر خلقتعتيز2.

رعمجبلشركةلدىالمخاطرةمعدلتقليل3.

.والركودالموسميةالمخاطرسيماو 

.ركةالشعلقالربحوزيادةالتكلفةتقليل4.

.عمرجبلشركةإيراداتتعظيم5.



النموذج المالي

مطور عام

ادارة تشغيل

مشغل 
لالصول

جبل عمر 
اليوم

امتالك وتشغيل ا صول المطورة
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.  ة المتاحةتم اعداد نموج مالي مرن وفعال يأخذ في ا عتبار دراسة عدد كبير من السيناريوهات وا ختيارات المالي
من خالل هذا النموذج يتم تحديد استراتيجية الشركة  

oتأثيرموتقييالسيناريوهاتمنكبيرعدددراسةتم
كما،للشركةالماليةالمؤشراتعلقسيناريوكل
وذلك،سيناريوبكلالمتعلقةالمخاطرتقييمتم

.PWCللشركةالماليالمستشارمعبالتعاون

oالسيناريوهات همملخصيليفيما

يتم تطوير جميع المراحل عن طريق تمويل بنكي
لسداده من خالل التدفقات النقدية للتشغي

متيج من التمويل البنكي واصدار الصكوك 
6و 5لتمويل الشركة وتأجيل تطوير المراحل 

رين اتباع نموذج الشراكات المالية مع مطورين آخ
7و 6و 5لتطوير المراحل 

زيادة رأس مال الشركة من خالل اصدار اسهم 
حقوق اولوية 

1

2

3

4

oموالنواستدامةالربحيةزيادةالقالشركةتهدف
عامكمطورالعملنموذجاتباعخاللمنوذلك
غيلوالتشوالبيعالتطويرمنمتيجعلقيعتمد



الشراكات ا ستراتيجية

لين لتمويل تم اعداد نموج مالي مرن وفعال يقوم علق مبدأ الشراكة ا ستراتيجية مع المطورين والمستثمرين المحتم
من مشروع جبل عمر 7و6و5وتنفيذ المراحل 

شركة 
المشروع

ارض المشروع

المطور الشريك
نالمستثمري+ 

مشروع متعدد ا ستخدامات

اشتراك جبل عمر بحصة
يمة عينية تتثمل في ق

ا رض

N6 CN6 B N4

تحصل شركة جبل عمر علق
دم سيولة نقدية بشكل مق

من قيمة ا رض % 40يعادل 
مقابل الدخول في الهيكل

ا ستثمار 

المطور العام 
للمشروع

مطور  مشارك في 
عملية التطوير 

شركات عالمية بخبرات 
واسعة في مجال التطوير 

العقار  

نقل المعرفة

البيعا رتقاء بخدمات التسويق و

توفير السيولة

المشاركة في المخاطر

ل اكثر التحكم في التكلفة بشك
فعالية 

الفائدة من الشراكة

تنويع مصادر التمويل 

ا لتزام بالرقابة والحوكمة  

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3_uzGpcPXAhXJfhoKHWfBCEAQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/JW_Marriott_Hotels&psig=AOvVaw1-CR0IrQCRr7LvR4_Yqh4b&ust=1510928519244446
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قطاع اإلنشاءات



انجازات قطاع اإلنشاءات

فياألعمالتنفيذمسئوليةكاملببقاءاإلحتفاظمعوالمساهمينومالكهاالشركةحقوقعلقللمحافظة

:يليبماالشركةإدارةقامعمسئوليته،كاملوتحعمعهالتوقيعتمالذ الرئيسالمقاولعاتقعلقا نشاءات

oراحلالمتمويلواستكمالالعملوتيرةلتسريعأخرىجهةمنوالمقاولينجهةمنالممولينمعالثقةإعادة.

oوتوفيراتاإلجراءفترةلتقليلذلكوعمربجبلالمشاريعإلدارةقطاعوانشاءا ستشارلينعقودعناإلستغناء

.ماليةمبالغ

oالعملانسيابيةلضمانالقطاعداخلالعملهيكلةوصياغة.

oالمعاييروفقوالتكلفةالمدةعلقوالتفاوضالتصميممسؤوليةلتشملالمقاوليينمعالعقودصياغةإعادة

.المماثلةالمشاريعفيعليهاالمتعارف

oمرحلةلكالرئيسيالمقاولعلقاألعمالكافةمسئوليةابقاءوالشركةحقوقكاملعلقالحفاظعلقالعمل.

oمثلالتأخيرتغطيةواألعمالوتيرةلتسريعذلكوالمقاولينمعتصحيحيةاجراءاتاتخاذ:

oاألعمالأهميةمعيتناسببماالثانيةبالمرحلةالموردينوالباطنمقاوليبعضمعمباشرةالتعامل.

oلألعمالاولمقاضافة:مثال)التأخيرلمعالجةفوريةحلولليضمنالثالثةالمرحلةمقاولعقدصياغةاعادة

.(الثالثةبالمرحلةالكهروميكانيكية

نجني ثمارها من جميع اإلجراءات تم اإلنتهاء منها منذ ثالثة أشهر تقريبا  و قريبا  بعون اهلل س

.  تسريع لألعمال و اإلنجاز



oتأثيثهاجار والثانيةبالمرحلةسكنيةوحدة93منا نتهاء.

o(الهندسيةمالفطيشركة)الثالثةبالمرحلةالكهروميكانيكيةلألعمالمقاولإضافة

.المستهدفةا نهاءمواعيدلتحقيقذلكو

oبعةللمرحلةالرااألجلطويلةالموادتوريدوالمشترياتأعمالجميعمنا نتهاء.

oو,دالراشدحلةطريقوالخامسةالمرحلةبينالطريقجسرانشاءأعمالفيالبدء

.ستقبليةالمللمراحلاللوجيستيةاألعمالتسهيلوالتبريدأبراجلتثبيعذلك

oوالخامسةبالمراحلالمساحاتوالمعماريةالكتلتصميمأعمالمنا نتهاء

نتيجةذلكوللمشروعا يراداتمنعائدأعلقلتحقيقذلكوالسابعةوالسادسة

.²مترألف500منبأكثرللمشروعا جماليالبنائيالمسطحلرفع

انجازات قطاع اإلنشاءات



التحديات

منأقلكانالكليا نجاز

منالعديدبسببالطموح

اتخاذمتوالتيالرئيسيةالتحديات

.لتجاوزهااإلجراءاتمنالعديد



المرحلة األولق

100%

:المقاول الرئيسي

شركة نسما للمقاو ت
ا نتهاء الفعلي ألعمال 

:اإلنشاءات

2017الربع األول 

:استشار  اإلشراف

خطيب و علمي

3
,4

0
1

 

4
,2

2
3

 

2010القيمة األصلية  القيمة الفعلية عند ا نتهاء

( مليون ريال سعود )عقد المقاول الرئيسي 

التحديات 

oاكتمالنسبةمراعاةعدموالتصاميماكتمالقبلالمشروعطرح
المقاولمعالعقدتوقيعقبلالفنادقمشغليمعالتنسيقوالتصميم
.الرئيسي

oالعقدقيعتوأثناءالصحيحةالبنائيةالمساحاتاإلعتبارفياألخذعدم

oنقد الالتدفقفيمشاكلوالماليةالصعوباتمنالمقاولمعاناة.

oعمالةالنقصالقأدىمما,للعمالةالحاكمةالتشريعاتفيتغيير
.التنفيذأثناءالمتخصصة

oاألعتباريفأخذهايتملموالتأخيرالقأدتالتياألسبابتقييماعادة
.المحددةبالمواعيدالمرحلة نهاءالعقباتتذليلوالعقدتوقيعقبل

المعالجات و ا جراءات

2010ديسمبر:الرئيسيالمقاولعقدتوقيعتاريخ

2017مارس:التغييرأوامرتسويةمنا نتهاءتاريخ



المرحلة الثانية

65%35%

تم انجازه

متبقي

:المقاول الرئيسي

اتحاد شركات أزميل و بيتور

ا نتهاء الفعلي ألعمال 

:اإلنشاءات
2018الربع الرابع 

:استشار  اإلشراف

دار الرياض

التحديات 

oامربأوالمقاوللمطالبةأدىمما,التصاميماكتمالقبلالمشروعطرح
.التسليمبمواعيدالتزامهعدمو(ريالمليون336تقريبيبقيمة)تغيير

oالنقد التدفقفيمشاكلوالماليةالصعوباتمنالمقاولمعاناة.
o1,001:(متوسط)الفعلي)العاملةاأليد توفيرفيالمقاولمعاناة,

(2,945:(متوسط)المطلوب

oأاإلعتبارفياألخذعدموالمقاولالقالتصميممسئوليةنقل 
.الصددبهذامستقبليةمطالبات

oفقووالتكلفةالمدةعلقوالتفاوضالمقاولمعالعقدصياغةإعادة
.المماثلةالمشاريعفيعليهاالمتعارفالمعايير

oللمقاولالنقد التدفقلدعمالبنوكمخاطبة.

oألهميةطبقا,الموردينوالباطنمقاوليلبعضبالدفعالمباشرالتدخل
.للمشروعالحرجالمسارلتذليلواألعمال

oا نجازلتيادةمؤهلينباطنمقاوليفرض.
oجار والثانيةبالمرحلةسكنيةوحدة93منا نتهاءاهللبحمدتم

.التأثيث

المعالجات و ا جراءات



المرحلة الثالثة

التحديات 

o بل ق( دريك آند سكل)الموقف المالي الحرج لمقاول المرحلة الثالثة
.استحواذ شركة تبارك

oبأوامر مما أدى لمطالبة المقاول, طرح المشروع قبل اكتمال التصاميم
.تغيير و عدم التزامه بمواعيد التسليم

o 1,908:الفعلي  )معاناة المقاول في توفير األيد  العاملة ,
(3,135:   المطلوب

oمعالجةلفوريةحلولليضمنالثالثةالمرحلةمقاولعقدصياغةاعادة
فيألخذاعدموالمقاولالقالتصميممسئوليةنقل:مثل).التأخير
.(الصددبهذامستقبليةمطالباتأ اإلعتبار

oشركة)الثالثةبالمرحلةالكهروميكانيكيةلألعمالمقاولتعيين
.المشاريعادارةقطاعقبلمن(الهندسيةالفطيم

المعالجات و ا جراءات

60%40% تم انجازه

متبقي

:المقاول الرئيسي 

اتحاد شركتي اإلنشاءات 
العربية ودريك اند سكل

اإلنتهاء الفعلي ألعمال 
:اإلنشاءات

م2019الربع الثاني 

:استشار  اإلشراف 
جماعة المهندسين 

اإلستشارلين 



المرحلة الرابعة

التحديات 

o (   متوسط)الفعلي )معاناة المقاول في توفير األيد  العاملة

(2,559(:   متوسط)المطلوب , 1,578:

oقد معاناة المقاول من الصعوبات المالية و مشاكل في التدفق الن.

oوجهلقعالتشطيباتبأعمال,الباطنمقاوليمنالمتيدتعيين

.الخصو 

oتأخيربدونالمقاولمستخلصاتصرفمنالتأكد.

oلةطويالموادتوريدوالمشترياتأعمالجميعمنا نتهاءتم

.الرابعةللمرحلةا جل

المعالجات و ا جراءات

65%
35%

تم انجازه

متبقي

اإلنتهاء الفعلي ألعمال 
:اإلنشاءات

م2018الربع الرابع 

:المقاول الرئيسي 

شركة رواد المدائن لالنشاء 
و التعمير 

:استشار  اإلشراف
ايهاف



المرحلة الخامسة، السادسة 
والسابعة

oسادسةالوالخامسةبالمراحلالمساحاتوالمعماريةالكتلتصميمأعمالمنا نتهاءتم

.²مترألف500منبأكثرللمشروعا جماليالبنائيالمسطحلرفعنتيجةذلكوالسابعةو

oاتبمككبرىفيهااشتنركمنافسةضمنالسابعةالمرحلةتصميممناقصةطرحتم

جائزةعلقمالتصميحازوقدالعالميوشركاهفوسترمكتببهافازوقدالعالميةالتصاميم

.الماضيالعامعالمية



القطاع التجار 



القطاع التجار 

األهداف

ين تحقيق تكامل تشغيلي ب
الشركات

خلق فرص 
دة تجارية جدي
ضمن 

منظومة 
األعمال

التنسيق 
التكاملي 
المستمر

وضع حوكمة 
تشغيلية 

تعظيم العوائد لألصول 
التشغيلية 

متابعة اآلداء
التشغيلي 
والمالي 
لألصول

إعتماد 
الخطط 
التشغيلية
لألصول

ضمان أفضل
المعاير 
التشغيلية
لألصول 

وحوكمة إستثمارات إدارة
ابعة جبل عمل في شركاتها الت

دعم نمو 
الشركات 

التابعة

ة متابعة وإدار
الشركات 

التابعة

دعم تكوين 
وإطالق 
شركات 

جديدة



األصول المدارة من قبل 
القطاع التجار 

إجمالي عدد المراكز 
التجارية

مراكز9

إجمالي المساحة التأجيرية
2م76,150

تم تشغيل سوق الخليل
التجار  في المرحلة 

األولق
حاليا  2م17,500تم تأجير 

المراكز التجارية 

وحدة 741جار  بيع 
.فندقية كتملك حر  

قعة قيمة المبيعات المتو
مليار ريال5

بيع الوحدات

الفنادق

فندق16عدد الفنادق 

فنادق5تم تشغيل 

12,000عدد الغرف الفندقية 
غرفة

غرفة حاليا  2,769تم تشغيل 



%  60:  نسبة الملكيةريال 5,000,000: رأس المالم2017: تاريخ التأسيسساحات إلدارة األمالك: إسم الشركة

الخطة

ل عمرهيكلة فريق التشغيل و إستقطاب كفاءات متميزة لإلرتقاء بالخدمات النوعية التي نطمح تقديمها في األسواق التجارية بجبإعادة •

قطاب ماركات موائمة أسعار التاجير ألسعار السوق، تحسين التنوع التجار  في السوق، إست) إعادة هيكلة خطة تشغيل المراكز التجارية في المشروع •
...( عالمية

تشغيلية   مراجعة عقود المستأجرين وتحسينها  وتم تحسين آليات التحصيل وتطبقات الضريبة المضافة وجار  العمل علق أتمتة العمليات ال•

تحسين العالقات مع المستأجرين و إحالل المحالت المتعثرة والتي لم يتم تشغيلها  •

التوجه 
المستقبلي

ية مع أصحاب راتيجتهدف الشركة إلق إثراء تجربة فريدة لضيوف الرحمن من خالل تقديم تجارب عالمية في مجال إدارة األسواق التجارية و بناء عالقات إست•
العالمات التجارية

مكرمةجار  العمل مع الهيئات التطويرية والتنظيمية إلدارة وتشغيل بعض المشاريع التجارية والتنموية في المنطقة المركتية بمكة ال•

إدارة األمور 
التشغيلية

إدارة عالقات 
المستأجرين

تأجير المساحات
ء التجارية  وإنها
ة األمور التعاقدي

يل تسويق وتفع
ةالمراكز التجاري

وضع خطط 
وإستراتيجيات
ةللمراكز التجاري

أنشطة شركة ساحات 

المراكز التجارية: أو   

بعض العالمات 
التجارية التي تم 
إضافتها مؤخرا



الضيافة: ثانيا  

%  90:  نسبة الملكيةريال 15,000,000: رأس المالم2018: تاريخ التأسيسوارفات للضيافة: إسم الشركة

الخطة

بل عمر لتقديمها وإختيار مشغلي الفنادق بما يتوائم مع مستوى الخدمة والتجربة الفندقية اللتي تتطلع جتنويع •
لضيوف الرحمن وقد تم تحسين الشرو  التعاقدية مع المشغلين لصالح جبل عمر 

(وحدات فندقية و وحدات سكنية فندقية للبيع)منتجات فندقية جديدة طرح •

أنظمة المراقبة والتدقيق للقياس األداء التشغيلي للفنادقتحسين •

التوجه 
المستقبلي

(Franchise)بناء عالمة فندقية تجارية خاصة بجبل عمر •

يةتنويع قاعدة العمالء بحيث تشمل المشاريع التطويرية الجديدة والمستثمرين في العقارات الفندق•

إعتماد الخطط 
نوية التشغيلية الس
للمشغلين

مراقبة اآلداء 
ي المالي والتشغيل
للمشغلين

إعتماد األمور 
التشغيلية 
بنقوالتنفيذية للم

إيجاد المشغل 
األمثل وإنهاء األمور 

التعاقدية

وضع خطط 
وإستراتيجيات 

للفنادق

أنشطة شركة وارفات 

الفنادق 
الحالية 

المدارة من 
وارفات

الفنادق 
ة المستقبلي



%  100:  نسبة الملكيةريال 5,600,000: رأس المالتحع التأسيس: تاريخ التأسيسللتسويقعاليات: إسم الشركة

الخطة

...(  لطرح تنوع في المنتجات ، تفاوت في األسعار ، مرحليات ل)خطة واضحة للمنتجات العقارية التي سيتم بيعها وضع •

فريق داخلي متكامل للمبيعات مع وضع األنظمة الالزمة لتنظيم وحوكمة البيع بناء •

وتنفيذ خطط وإستراتيجيات تسويقية والبدء بتنفيذها لدعم عمليات البيعوضع •

تحاد المالكوتم التنسيق مع وزارة ا سكان علق منظومة إ...( تشغيل، صيانة، إعادة بيع)خطط لديمومة الوحدات المباعة وضع •

التوجه 
المستقبلي

لبيع والتسويق   لضمان ترسيخ العمق واإلحترافية في ا( مملوكة من جبل عمر)سيتم نقل خبرات وفريق البيع إلق منصة جديدة •

جار  اإلعداد لتأسيس وتشغيل الشركة وإنهاء اإلجراءات النظامية لها•

مالئها رؤية الشركة هي تقديم خدماتها العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية لخدمة السوق العقار  و تنويع قاعدة ع•
...(مطورين، مستثمرين ، أفراد)

تشغيل وإدارة 
األصول والمرافق 

العامة

وضع خططة 
وإستراتيجيات لتشغيل 

المرافق وإدارة 
األصول

بيع الوحدات 
السكنية 

واإلستثمارية

تنفيذ الخطط 
التسويقية

وضع خططة 
يع وإستراتيجيات لب
الوحدات 

أنشطة شركة عاليات 

دات التسويق و مبيعات الوح: ثالثا  
و التشغيل



ضمن مشروع 
عقار  متكامل

مبنق متميز 
وفريد

مبنق2عدد 
1,480عدد 

غرفة
مشغل عالمي 

ومشهور
إطاللة مباشرة
علق الحرم

إتصال مباشر 
الحرم

متصل بمركز 
تجار 

تملك حر عند 
الحرم

سهولة وصول 
للموقع

تملك 
شركة جبل 

عمر

بيع ألفراد

بيع جهات 
ةإستثماري

حدات تم تقسيم الفندق إلق و
كية فندقية بغرض توزيع المل

تحع نظام إتحاد مالك 

جبل عمر العنوان مكة 

سيتم بيع 
وحدة 741

فندقية 

150
وحدة 

لإلستخدام
الشخصي 

591
وحدة 
ستكون 
ضمن 
وعاء 
تأجيري

جناح ديلوكس جناح تنفيذ  رجناح جونيو غرفة كينج

لةغرفة كينج متص بنتهاوس جناح رئاسي جناح سوبيريور

غرفة مزدوجة 
متصلة

غرفة مزدوجة
غرفة مزدوجة 

ا حتياجاتلذو 
الخاصة

نوع من الوحدات الفندقية 11



الفندق

(أ)وحدة 

(ب)وحدة 

(ج)وحدة 

الوعاء التأجير 

ة
لي
غي
ش
 ت
ت
دا
را
إي (أ)وحدة 

(ب)وحدة 

(ج)وحدة 

ة
لي
غي
ش
 ت
ح
با
أر

بيع وحدات فندقية مع 
وجود إتحاد مالك

يتم إدارة الوعاء عن 
طريق عقد إدارة

المنتج مع سوق مكةتوائم

صادها مختلفة عن باقي مدن المملكة حيث إقتلمكةالمحركات اإلقتصادية•
متأثر بسوق الحج والعمرة

اسة محط إهتمام من الدولة  في استثماراتها ألهميتها السيالمكرمة مكة•
والدينية وا قتصادية 

حصرية التملك للسعودين في مكة المكرمة•
العرض ندرة األصول في المنطقة المركتية بمكة المكرمة وتزايد الطلب علق•

وجود حوكمة 
وإدارة ذاتية 

طرتقليل من المخا
أرتفاع قيمة 
األصول

وجود إيرادات 
تشغيلية 

لغ اإلستثمار بمب
بسيط ضمن 
ةمنظومة إحترافي

تفاصيل عن جبل عمر العنوان مكة

عائد استثمار  مع وعد
لحد أدنق للعوائد 

ا ستثمارية ألول خمس
سنوات 

خصم مرتبط بقيمة 
%  5الدفعة األولق يصل 

%  50في حالة دفع 
دفعة أولق

" U“ي عضوية بالتينية ف
من إعمار التي تمنح 
خصومات علق فنادق 

ومتاجر إعمار 

إتفاقيات مع جهات 
تمويلية 

الحالة

تم إستخراج التصريح و التسويقتصريح
استالم مبالغ حجز 

حجز الوحداتحملة التسويق بدات الوحدات حجز

ع خالل متوق)سيتم التقديم علق الترخيص 
(أشهر3

ق البيع علتصريح
الخارطة

إنتظار تجهيزات البيع تم اإلنتهاء منها وفي
التصريح 

ة البيع علق الخارط

ليم من المبنق وسيتم التس% 54وتم إنجاز 
م 2019في نهاية عام 

التسليم

حوكمة البيع

وزارة اإلسكان محاسب قانوني مكتب هندسي  حساب الضمان

بيع وحدات فندقية بوعاء تأجير  هو منتج جديد علق السوق السعود  
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قطاع اإلستثمار و التطوير



قطاع اإلستثمار و التطوير

ا هداف

oالمساهمينحقوقوتعظيمالعقاريةوغيرالعقاريةالشركةاتاستثمارعلقللعوائدا قصقالحدتحقيق.

oالماليةشراتهاومؤالشركةمبيعاتفيمستدامنمولتحقيقبدقةتنفيذهفيوالمساهمةفعالمالينموذجتصميم.

oنموعلقالحفاظمانلضسنو نصفبشكلا داءتقييمعلقتقومالمدىومتوسطةقصيرةتنفيذيةاستراتيجيةوضع

.النقديةالسيولةووفرةالربحية

نطاق ا عمال 

انشاء الصناديق العقارية

ادارة مشاريع التطوير 
العقار  الجديدة

يةانشاء الشراكات ا ستراتيج
اطالق المنتجات ا ستثمارية 
بأنواعها كالصكوك وا وراق 

المالية ا خرى

هيكلة صفقات ا ندماج 
وا ستحواذ

المساهمة في هيكلة 
النموذج المالي للشركة

تقييم المخاطر 

ادارة عمليات التخارج 



الرؤية المستقبلية لقطاع 
اإلستثمار و التطوير

ان الشركة ستحتاج الق بناء علق استراتيجية الشركة  طالق عدد كبير من المنتجات ا ستثمارية العقارية في المستقبل القريب ، ف
.  خبرات استشارية متخصصة في مجال ا ستثمار

،فان شركة جبل وبالنظر الق الحجم الفعلي للمنتجات ا ستثمارية القادمة والتكلفة الباهظة المصاحبة  طالق هذه المنتجات
.يةعمر للتطوير  قررت تأسيس شركة استشارات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية لتنفيذ برامجها ا ستثمار

oمنتجات تحقيق وفورات مالية وتخفيض تكلفة اطالق ال
ا ستثمارية بشكل كبير

oتوفر وجاهتية الصفقات والمتمثلة في المنتجات
ها ا ستثمارية التي ترغب شركة جبل عمر  في اطالق

علق المدى القريب 

oاؤها و استنادا الق الخطط التوسعية للشركة المزمع انش
التي ترمي الق استهداف عمالء اخرين  في السوق 
ادة المحلي فان ذلك يؤد  الق زيادة اعمال الشركة وزي

دخلها من مصادر متعددة 

oق تسريع اجراءات انشاء المنتجات العقارية كالصنادي
ق والصكوك عن طريق هذا الكيان وتسهيل الحصول عل
الموافقات النظامية الالزمة من الجهات ذات العالقة

oداث تنويع مصادر الدخل لشركة جبل عمر  عن طريق استح
نماذج اعمال مختلفة بمعزل عن النشا  العقار  

المبررات لتأسيس شركة ا ستشارات المالية

300اكثر من 
مليون ريال

ن توفير اكثر م
ل مليون ريا40

في السنة

اجمالي المبالغ التي
تم صرفها علق 

ا ستشارات المالية 

:الغرض ا ساسي
تحقيق وفورات مالية 



مقدمة عن الشركة 

الشركةتأسيسمنالهدف
رللتطويعمرجبلشركةرأسهموعلقمتخصصبشكللعمالئهاوالمشورةالترتيبخدماتتوفير

رؤية الشركة
حيث تكّون تسعق الشركة  ن تصبح واحدة من اهم شركات ا ستشارات المالية الرائدة في السوق المحلي ب

.سمعة قوية في توفير الخدمات المالية لعمالئها بحرفية عالية وجودة متميزة

نشاطات الشركة يتضمن
o تقديم خدمات المشورة لصفقات ا ندماج وا ستحواذ
oالهيكلة المالية واعادة التمويل
oتقديم خدمات المشورة للشراكات المالية
oهيكلة المنتجات ا ستثمارية كالصناديق والصكوك وغيرها

oالترتيبرخصة

oالمشورةرخصة

الرخص

o100%جبللشركةمملوكة
للتطويرعمر

هيكل الشركة

o2سعود ريالمليون

النظاممتطلباتحسب

رأس المال

oرسوم الترتيب والهيكلة
ع مرة وا ستشارات التي ُتدف

واحدة

oا تعاب السنوية من خدمات
المشورة وادارة عمليات 

ا ستثمار 

مصادر الدخل
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مر تطوير المراحل المتبقية من مشروع جبل ع



تطوير المرحلة الخامسة 
والسادسة



الف متر مربع700
إجمالي مسطحات 

البناء

الف متر مربع50
إجمالي 

المساحات التجارية

10 

أبراج سكنية

500
غرفه فندقية

2,500
وحدة سكنية

مرافق عامة

تطوير المرحلة الخامسة 
والسادسة



تطوير المرحلة السابعة

غرفة فندقية375
وحدة سكنية250 غرفة فندقية573

غرفة فندقية196
وحدة سكنية211

غرفة فندقية396
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غرفة فندقية375
وحدة سكنية250

ةغرفة فندقي573
ةغرفة فندقي196
وحدة سكنية211

ةغرفة فندقي396

تطوير المرحلة السابعة



ة المنتجات ا ستثمارية الحالي

oالمرحلةفيسكنيةوحدة55علقالصندوقاستحوذ
ريالمليار1بقيمةالمشروعمنا ولق

oسنوات5الصندوقمدة

o5المستهدفالعائد%

2016-صندوق البالد للضيافة 

oالمرحلةفيسكنيةوحدة90علقالصندوقاستحوذ
ريالمليارتتجاوزبقيمةالمشروعمنالثانية

oسنوات5الصندوقمدة

oدقيةالفنا صولتشغيلبادارةعمرجبلشركةتقوم
الصندوقفترةخالل

2018-صندوق البالد للضيافة 

oا ولقالمرحلةفيفنادق3علقالصندوقاستحوذ
مليار6بقيمةتجار مركزالقبا ضافةالمشروعمن
ريال

oسنوات10الصندوقمدة

o8المستهدفالعائد%

oةالسننهايةبعدا صولشراءاعادةعمرلجبليحق
الخامسة

2017صندوق اإلنماء مكة العقار 



REITصناديق عقارية مدرجة 

o مليار ريال لكل صندوق1.5القيمة المستهدفة تتجاوز
oمرحلة انشاء صناديق مدرجة تضم فندق دبل تر  في ال

الثالثة وفندق جميرا في المرحلة الثانية
oسنوات10سنوات الق 5: مدة الصناديق
oقية تقوم شركة جبل عمر بادارة تشغيل ا صول الفند

خالل فترة الصندوق

صناديق تطوير عقار  

oمليار ريال 1.5:القيمة
oبيع وحدات سكنية قيد ا نشاء في برج فندق العنوان : الهيكل
o9: العائد المستهدف %
o تقوم جبل عمر بادارة عملية التخارج من الصندوق عن طريق اعادة بيع الوحدات

برنامج الصكوك بالدو ر

o مليون دو ر500القيمة
o مضمونة بعوائد اصول فندقية في المشروع
oيتم ادراجها في احد اسواق المال العالمية
o سنوات5مدة الصكوك
o 5العائد المستهدف%

المنتجات ا ستثمارية 
المستقبلية 



ل هيكل تتطلع شركة جبل عمل لتمويل تطوير المراحل الخامسة والسادسة والسابعة من خال

دأ الشراكة في مالي مبتكر   يتيد من ا عباء المالية علق المركز المالي للشركة يعتمد علق مب

.العوائد والمخاطر المحتملة

مهام الشريك المحتمل 

o 40توفير سيول نقدية تعادل ما نسبة  %

من قيمة أرض المشروع 

oر المشاركة في اعمال التطوير مع جبل عم

كمطور شريك في تطوير الفنادق 

.والوحدات السكنية والمراكز التجارية

o المشاركة في اعداد وتنفيذ الهيكل

رة القانوني والمالي للمشروع لضمان وف

.التمويل من خالل الشراكة المقترحة

oالمشاركة في تنفيذ عمليات البيع

.والتخارج لتحقيق افضل العوائد

oةإيرادات فورية من خالل الحصة النقدي

oتنوعةإمكانية توفير التمويل من مصادر م

oةتوافق المصالح والناتج من المشارك

الربح والمخاطرفي

oأخذ هيكل مرن وفعال من حيث التكلفة ي

في ا عتبار خيارات تمويل متنوعة

الخيارات األخرىبمقارنة

oشريك ذو خبرة وسمعة جيدة يتمتع

بسجل إنجازات متميزة

oمرالتحكم في عملية التطوير لجبل ع

oقانوني متوافق مع النظامموقف

o

هيكل الشراكة 2018مليار ريال إيرادات خالل 4
2019و 

تطبيق نظم الحوكمة

يع إيرادات مستدامة من خالل الب
علق الخارطة

سيولة غير مقيدة

  يوجد أ  التزام تمويلي

عائد اعلق علق ا ستثمار

مميزات الهيكل المقترح

وير الشراكات ا ستراتيجية لتط
المراحل المراحل الجديدة

المستشارين 



شكرا



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

ب التصويع علق بنود الجمعية وفتح با

النقاش عليها



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

جمع وفرز األصوات للجمعية



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

تناول السحور



الجمعية العامة العادية 
العاشرة

إعالن نتائج الجمعية



نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم


