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ـــيد مشـــروع جبل عمر بتصميم فريد وخدمات خاصة تتناســـب مع قدســـية
في الرحاب الطاهرةُ ،ش ِّ

طيب اإلقامة

المشرفة الراحة والسكينة والهدوء.
وزوار بيت اهلل الحرام والكعبة
المكان ،لتمنح حجاج ومعتمري َّ
َّ
ّ
وشكل عصباً رئيساً لخطة تطويرية شاملة تشهدها مكة
تفرد المشروع بطراز معماري إسالمي ثري،
َّ
عصرية ونموذجاً
مشـــرفاً وملهماً لمدن العالم اإلسالمي
المكرمة ،ليرســـم مالمحها وتصبح مدينة
ّ
ّ
ُمحدثاً بذلك تناغماً فريداً بين األصالة والحداثة .ويعتبر المشروع متعدد االستخدامات لما يحتويه من
الوحدات السكنية الفاخرة والفنادق واألسواق التجارية والتي تدار بواسطة كبرى شركات الفنادق
العالمية.
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نبذة عن الشركة
تعد شـــركة جبل عمر للتطوير إحدى أكبر شـــركات التطوير العقاري
في الشرق األوسط وكذلك من أكبر الشركات المدرجة في السوق
السعودي .ويعتبر مشروع تطوير جبل عمر أحد أهم مشاريع التطوير
العقاري المتكاملة التي تقع على بعد خطوات من المسجد الحرام.
وتتوافق فكرة تنفيذ المشروع مع رؤية المملكة العربية السعودية
والتي تســـعى نحو زيادة الطاقة االســـتيعابية لزوار بيت اهلل الحرام
من الحجاج والمعتمرين وتوفير المكان المناســـب لهم  ،ومن ثم فإن
الشركة تفخر وتعتز بمساهمتها في تحقيق ذلك الهدف السامي من
خـــال تطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشـــريف إلعطاء
الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة روحانية فريدة.
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التي تتمتع بها ليس على المستوى المحلي واإلقليمي فحسب ،وإنما على
المستوى الدولي.

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
 .. 2018عام النتائج المتميزة والنمو االستثنائي
رئيس مجلس اإلدارة
عبدالعزيز محمد السبيعي
السادة المساهمين الكرام،
تبذل حكومتنا الرشـــيدة جهوداً مضنية وكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن
من حجاج ومعتمرين ،وتُ ولي قطاع الحج والعمرة أولوية قصوى تحقيقاً

لشـــرف المكان والمكانـــة ،وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألرفع أســـمى
آيات الشـــكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشـــريفين ،الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســـعود وولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع
صاحب الســـمو الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ومستشـــار خادم الحرمين الشـــريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب
الســـمو الملكي األمير خالد الفيصل ،ونائـــب أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي األمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ،على
وعطاء متواصل إلثراء مسيرة
دعم المحدود
ما يشـــهده هذا القطاع من
ٍ
ٍ
التنمية المســـتدامة ،والنهوض الشـــامل بمنظومة الضيافة واإلســـكان
والمواصالت في منطقة مكة المكرمة ،بمســـاندة المشـــاريع الريادية
التي تواكب رؤية المملكة  2030الطموحة.
وحيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة الطاقة االستيعابية
ُ
للحرم الشريف بمكة المكرمة ،ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج
والمعتمرين ،فإن شـــركة جبل ُعمر للتطوير تفخر بإســـهامها الفاعل في
هذه المساعي من خالل تطوير المناطق المجاورة للحرم المكي الشريف
وتزويد الـــزوار والمقيمين في مكة المكرمـــة بتجربة ضيافة مميزة في
أجـــواء روحانية فريدة .وتحقيقاً لذلك ،تســـعى شـــركة جبل عمر للتطوير
باستمرار نحو تنفيذ مشـــروعها الرائد متعدد االستخدامات بما يحتويه من
أسواق تجارية وفنادق ووحدات ضيافة متميزة.
ٍ
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وبحمد اهلل فقد أنهت شـــركتكم عامها المالي 2018م بتحقيق صافي
ربح قدره  193.78مليون ريال ســـعودي ،ما يعكس زيادة في اإليرادات
بنسبة  %245ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات الوحدات السكنية
التي بلغت  1,209مليون ريال ســـعودي وزيـــادة اإليرادات من الفنادق
بنسبة  %28والمراكز التجارية بنسبة .%60
كما حققت شـــركة جبل عمر للتطوير أيضاً إنجازات بارزة في تطور مراحل
بناء المشروع ،حيث واصلت نسبة اكتمال كافة مراحل المشروع تقدمها
المســـتمر ،بواقع  %100للمرحلة األولى وتشـــغيلها من خالل مجموعة
فنـــادق جبل عمر التـــي يتـــم إدارتها من قبل شـــركائنا من المشـــغلين
العالميين ،وبواقع  %72في المرحلة الثانية ،و %68في المرحلة الثالثة،
و %72في المرحلة الرابعة ،كما ســـيتم افتتاح أحـــدث فنادق جبل عمر
قبل شـــهر رمضـــان المبارك لهذا العـــام وهو فندق جبل عمـــر دبل تري.
عالوة على ذلك ،شـــهد المشروع تطوير وتحســـين طريق إبراهيم الخليل
المجاور للمســـجد الحرام ،مما أسهم في تســـهيل الحركة من المشروع
إلى المســـجد الحرام ،ويعكس هذا أهمية المشروع كأحد أهم المشاريع
التنموية الهادفة لتحسين البنية التحتية في مكة المكرمة.

ومن أجـــل تقديم أفضل خدمـــات الضيافة لضيوف بيـــت اهلل الحرام ،نجحت
عدد من العالمات الفندقية المرموقة للمرة األولى
الشـــركة في استقطاب ٍ
في الســـوق الســـعودي بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الفنادق
واألصول في المملكة وتقديم أفضل المنتجات لعمالئنا ،اســـتناداً إلى ريادتنا
في جذب العمالء والمستثمرين والشركاء وكسب ثقتهم ،كما حصلت مؤخراً
أول
شركة وارفات للضيافة ،إحدى الشـــركات التابعة لشركة جبل عمر ،على َّ
رخصة لنشـــاط إدارة مرافق اإليواء الســـياحي على مستوى المملكة ،ضمن
الفئـــة (أ) ،من الهيئة العامة للســـياحة والتراث الوطنـــي ،والتي تعزِّ ز أعمال
إدارة األصول الفندقية للشركة ،وكذلك أعمال إدارة وتشغيل مختلف مرافق
كامل بأنظمة
والتـــزام
اإليواء الســـياحي والفنادق وفق تشـــريعات واضحة،
ٍ
ٍ
الهيئة.
وبهدف إثراء التجربة التاريخية والثقافية لضيوف الرحمن خالل رحلتهم للمشاعر
المقدســـة ،تم بحمد اهلل توقيع اتفاقية إلنشاء متحف إسالمي يحاكي قيمة
الحضارة اإلسالمية في مشروع جبل عمر .ومن المتوقع تدشين هذا المشروع
في بداية العام 2020م.
ومن أجل تقديم خدمات صحية عالية المســـتوى لســـكان وزوار مشروع جبل
عمـــر ،فقد تـــم توقيع اتفاقية إلنشـــاء مركز صحي متطور ومتكامل يشـــمل
مختلف التخصصات الطبية ،ومزود بكافة الخدمات واألجهزة الطبية الحديثة.
وباعتبار المســـؤولية االجتماعية مكوناً
ً
أصيال من اســـتراتيجية شركة جبل عمر
للتطوير ومبادئها ،فإن الشـــركة حريصة علـــى خدمة وطنها ومجتمعها إيماناً
منها بدورها الوطني .ومن هذا المنطلق ،اعتمدت الشركة منهجية وأساليب
مبتكرة إلقامة جسور تواصل مع المجتمع تتيح لها تطبيق خططها المجتمعية
بالشكل المالئم.

ختاماً  ،أتقدم بالشـــكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي
الشـــركة على جهودهم وتفانيهـــم وتفاعلهم والتزامهم ،كما أشـــكر جميع
ً
ســـائال المولى القدير أن يوفقنا
مساهمي الشـــركة على دعمهم وثقتهم،
جميعاً لما فيه الخير والصالح.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

وتنفيذاً الستراتيجية الشركة للســـنوات العشر القادمة التي تهدف إلى
تنفيذ عدداً من القرارات والخطط المســـتقبلية ،فقد بدأت الشركة بثبات
في التوسع الجغرافي في مشاريعها على نطاق مكة المكرمة والمدينة
المنورة وما جاورهما ،كما سعت الشركة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع
كبرى الشـــركات المرموقة في قطاع التنمية والتطوير العقاري .وهذه
الشـــراكات تعبر عن الثقة في شركة جبل عمر وتعزز من المكانة الكبيرة
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالعزيز محمد السبيعي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عبدالرؤوف محمد مناع

عضو مجلس اإلدارة
وليد عبدالرحمن العيسى

عضو مجلس اإلدارة
مهند سعود الرشيد

المؤهالت

المؤهالت

المؤهالت

المؤهالت

بكالوريوس إدارة أعمال

بكالوريوس ،ماجستير ودكتوراه في الهندسة الميكانيكية

بكالوريوس وماجستير الهندسة الكيميائية

بكالوريوس العلوم اإلدارية  -أنظمة

ماجستير علوم الحاسب
الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة جبل عمر للتطوير

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جدوى لالستثمار
عضو مجلس إدارة شركة فجر كابيتال
عضو مجلس إدارة شركة ماسك
عضو مجلس إدارة شركة ماسك اللوجستية

عضو مجلس إدارة البنك السعودي لالستثمار
عضو مجلس إدارة بنك التنمية االجتماعية
عضو مجلس إدارة سدكو القابضة

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية
عضو مجلس إدارة المجموعة الوطنية لالستزراع المائي

الوظائف السابقة والخبرات

عضو مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات المحدودة

العضو المنتدب لمجموعة صافوال

الوظائف السابقة والخبرات
عضو مجلس إدارة شركة محمد وعبد اهلل إبراهيم السبيعي للصرافة

الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رزا

الوظائف السابقة والخبرات
مستشار مجلس إدارة شركة االستثمارات الرائدة
المدير التنفيذي للعمليات بشركة االستثمارات الرائدة

العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة االقتصادية

مدير مشروع مركز الملك عبد اهلل المالي  -شركة
االستثمارات الرائدة

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مدير إدارة األبحاث والتخطيط بهيئة السوق المالية

رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود آل رشيد للمحاماة
واالستشارات القانونية بالتعاون مع بيكر بوتس ال ال بي

الوظائف السابقة والخبرات
عضو لجنة المراجعة بشركة الريف لتكرير السكر
خبرة في مجال الحقوق تزيد عن  23عام

الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم

عضو مجلس إدارة بنك إسالم بروناي دار السالم
عضو مجلس إدارة شركة وسائل التقنية
عضو مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية
إنشاء شركات استثمارية في مجاالت متعددة

 | 17تقرير مجلس اإلدارة الثاني عشر للعام 2018م

تقرير مجلس اإلدارة الثاني عشر للعام 2018م | 18

أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
منصور عبدالعزيز البصيلي

عضو مجلس اإلدارة
محي الدين صالح كامل

عضو مجلس اإلدارة
عماد صالح الخراشي

عضو مجلس اإلدارة
عبدالرحمن محمد الرواف

المؤهالت

المؤهالت

المؤهالت

المؤهالت

بكالوريوس أنظمة

بكالوريوس في االقتصاد ،تخصص إدارة وتسويق

بكالوريوس قانون

بكالوريوس إدارة األعمال
ماجستير االدارة العامة

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

الوظائف الحالية

عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير

عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير

الوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة ،عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت
بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ()HSBC

نائب الرئيس التنفيذي لالستثمارات المباشرة بشركة دلة البركة القابضة

محافظ الهيئة العامة لألوقاف

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة جبل
عمر للتطوير

عضو اللجنة التنفيذية ،عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة
السعودية إلعادة التأمين التعاوني (إعادة)
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ،رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت بالشركة السعودية للخدمات األرضية
عضو مجلس اإلدارة ،رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة أمالك
العالمية
عضو لجنة التدقيق والمراجعة بشركة االسمنت األبيض السعودي
عضو مجلس إدارة ،عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ،رئيس لجنة المراجعة
بالشركة المتحدة لإللكترونيات
الوظائف السابقة والخبرات
مدير فرع في البنك السعودي المتحد ،الرياض ،والترويج له باعتباره مدير
فرع أكبر فروع البنك في  8فبراير عام 1988م وفي عام 1989م كان
تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات في البنك

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع بشركة دلة البركة القابضة
الوظائف السابقة والخبرات

الوظائف السابقة والخبرات
شريك متضامن في شركة محمد الزامل وعماد الخراشي للمحاماة

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع اإلعالم في الشركة اإلعالمية العربية

نائب رئيس لجنة الشركات العائلية في غرفة الرياض

المشرف العام للقنوات الرياضية والعضو المنتدب لشركة األحداث الرياضية

عضو في الفريق المنبثق عن لجنة األوقاف في غرفة الرياض لمراجعة
وتقديم المقترحات حول مشروع نظام الهيئة العامة لألوقاف

يمتلك خبره في المجال التجاري -الصناعي – االستثمارات المباشرة وغير
المباشرة

عضو فريق عمل إعداد وصياغة ميثاق العائلة اإلسترشادي الخاص
بالشركات العائلية لصالح وزارة التجارة والصناعة
مستشار قانوني بوزارة التجارة ضمن الفريق العمل المكلف بمراجعة
عقود الشركات

مدير عام إدارة الودائع والسندات بشركة حصانة االستثمارية
الوظائف السابقة والخبرات
محلل مالي في االدارة العامة لالستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية
مدير عام األسواق الدولية بشركة حصانة االستثمارية
مدير إدارة المحافظ االستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

مستشار قانوني بغرفة الرياض
مدير مركز التحكيم والتسويات في غرفة الرياض

مسؤول االتصاالت االئتمانية في البنك السعودي البريطاني ،ثم مدير
عام للشؤون القانونية ،أمين عام للبنك في عام 1994م ،أوكلت له
إنشاء بنية االلتزام في جميع أنحاء البنك في عام 2000م وأصبح ضابط
االلتزام العالمي الذي يضم البنك والشركات التابعة له في عام 2010م،
تم تعيينه لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف على تنفيذها ،ويضاف
إلى دوره المهم مهامه في إدارة االتصاالت الرئيسية مع الجهات
التنظيمية واإلشرافية للبنك السعودي البريطاني وهي مؤسسة النقد
العربي السعودي وهيئة سوق المال
عضو مجلس إدارة شركة ساب تكافل
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أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة
أحمد عثمان القصبي

المؤهالت

المؤهالت

البكالوريوس ،الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكهربائية

البكالوريوس ،الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية

الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو لجنة المراجعة
عضو مجلس إدارة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة وعدد من
شركاتها التابعة

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة ،عضو اللجنة التنفيذية ورئيس فريق عمل إدارة
المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير
عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة ذاخر لالستثمار والتطوير
العقاري المحدودة

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستزراع المائي ورئيس اللجنة
التنفيذية

نائب المدير العام في شركة القصبي للمقاوالت

رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات داخل وخارج المملكة

الوظائف السابقة والخبرات

رئيس وعضو لجان استثمار وتنفيذية ومراجعة
الوظائف السابقة والخبرات
الرئيس التنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

رئيس لجنة االشراف الختبارات قياس
نائب الرئيس للجنة إعداد كود التربة واألساسات السعودي
عضو لجنة إعداد الكود السعودي – اللجنة االنشائية
عضو لجنة االختبارات لكليات الطب – جامعة الملك سعود
عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين

الرئيس التنفيذي للشركة التعليمة المتطورة

عضو لجنة االشراف على مشروع مسجد األمير تركي السديري

وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية واألكاديمية

عضو هيئة تدريس  -كلية الهندسة  -جامعة الملك سعود

مستشار في وزارتي الداخلية والتعليم العالي
مدير عام تقنية المعلومات في مجموعة شركات سليمان الراجحي

عضو لجنة المراجعة لمنتدى الرياض االقتصادي 2013م
عضو اللجنة التنفيذية في الهيئة السعودية للمقاولين
المشرف على التسجيل – كلية الهندسة – جامعة الملك سعود

المشرف العام على معهد األمير سلطان ألبحاث التقنيات المتقدمة

المشرف على مركز اإلحصاء في التعليم العالي – وزارة التعليم العالي

عميد شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود

مدير عام شركة القصبي للمقاوالت

أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود
إدارة مشاريع في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت
رئيس وعضو مجالس ولجان في القطاع الحكومي والخاص

الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لالستثمار العقاري
دورة علمية في برنامج  PLAXISللتصميم الهندسي
دورة علمية في برنامج  ABAQUSللتحليل الهندسي
دورة عملية في استعماالت جهاز GPR
دورة عملية في التخطيط االستراتيجي
دورة عملية في المحاسبة لغير المحاسبيين
دورة عملية في المالية لغير الماليين
ورشة عمل في تمويل السكن االقتصادي للسعوديين
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وصف المشروع
•المساحة اإلجمالية ألرض المشروع هي  230,000م.2
•الطاقة االستيعابية هي  43,000شخص تقريباً .
•المساحات المســـتغلة هي  142,016م 2وتمثل  %61من المساحة
اإلجمالية لألرض.
•المســـاحات المخصصة للشـــوارع والمرافق العامـــة والخدمات هي
 87,984م 2وتمثل  %39من المساحة اإلجمالية لألرض.
•يضم المشروع  40برجاً تتفاوت ارتفاعاتها ما بين  20إلى  42طابقاً .
•يحتوي المشروع على حوالي 11,405غرفة فندقية وسكنية.
•يضم المشـــروع فندق يتضمن أكبر مركز للمؤتمـــرات بمكة ويوجد به
قاعة تستوعب قرابة  2,000شخص.
•يوجد منظومة متكاملة من األســـواق التجارية الحديثة ،تبلغ إجمالي
مساحتها  270,412م.2
•اســـتيعاب مـــا يقـــارب  30,000مصل يـــؤدون الصالة مـــع المصلين
بالمسجد الحرام.

•توفير عـــدد من الســـاحات العامة فـــي مواقع مختلفة بالمشـــروع،
ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه.
•تنفيذ نظـــام لتجميع ميـــاه األمطار من أســـطح المباني بالمشـــروع
لتدويرها واعادة استخدامها.
•يشـــتمل المشـــروع على منظومة شـــبكات متكاملة لخدمات البنية
التحتية تشـــمل نظام متطور للتخلص من المخلفات وشـــبكات صرف
متكاملة.
•نظام لمعالجة وإعادة اســـتخدام مياه المغاســـل والميضاءات (المياه
الرمادية).
•محطة تحويـــل كهرباء بقدرة ( 268ميجا فولـــت امبير) تغطي كامل
احتياجات المشروع من الكهرباء.
•محطة تبريـــد مركزية بطاقة إنتاجية تبلـــغ ( 55ألف طن تبريد) تغطي
احتياجات المشروع لتوفير نظام مركزي للتكييف بالمياه المبردة.
•أنفاق خدمات خرســـانة مسلحة أســـفل الشوارع الرئيســـية والفرعية
بكامل المشروع.
•نظام مراقبة المرور والحشود.

•يؤمن المشروع كذلك كافة مرافق البنية التحتية واألماكن والساحات
العامة والخدمات الالزمة للمشروع.

•نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.

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

•المصاعد والساللم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة.

•فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء المشروع.

•نظام تشغيل مواقف.

•توفير عدد ( )5طرق إشـــعاعية للمشاة مجهزة بساللم كهربائية ممتدة
من شرق المشروع إلى غربه بعرض يتراوح من 12م إلى 14م.

•أعمال التشـــجير وتنســـيق المواقع ونظام مكافحة الحرائق بالمناطق
العامة.

•يوجد طريق محوري للمشـــاة ممتد من جنوب المشـــروع إلى شماله
لخدمة القادمين من األحياء الجنوبية إلى طريقهم للمسجد الحرام أو
العكس.

•طريق للمشــــاة بعرض (40م) وبطول حوالي (300م) يمتد من نهاية
طريق الملك عبد العزيز مروراً بالمشروع وحتى الساحة الغربية للمسجد
الحرام بمسمى (طريق الملك عبد العزيز للمشاة) وذلك لتسهيل حركة
المشاة القادمين من طريق الملك عبد العزيز وجميع األحياء المجاورة
بالجهـــة الغربية إلى المســـجد الحـــرام .ويوجد علـــى جانبي الطريق
محالت تجارية وســـوق مركزي ،كما يتفرع منه شـــوارع جانبية تؤدي
إلى داخل المشروع وإلى المصلى العام.

•يشـــتمل المشـــروع على طريق دائري داخلي للســـيارات بعرض  20م
في االتجاهين لربط جميع أجزاء المشـــروع ،مع وجود مواقف جانبية
للحافالت.
•تبلغ األعداد اإلجمالية لمواقف الســـيارات بالمشـــروع حوالي 4,000
موقف.
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الفنادق المكتملة
بالمشروع

فندق جبل عمر

أجنحة هيلتون
يتكون من برجين ،يحتـــوي كل برج على ( )20دور مطلة
مباشرة على شـــارع إبراهيم الخليل تتضمن ( )484جناح.
وقد تم افتتاح الفندق في شهر رمضان 1435هـ.
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فندق جبل عمر

ماريوت

يتكون مـــن برجين ،يحتوي البرج األول علـــى ( )11دور والبرج
الثاني علـــى ( )20دور مطلـــة على تقاطع شـــارع أم القرى
وشـــارع إبراهيم الخليل تتضمن ( )426غرفـــة .وقد تم افتتاح
الفندق في شهر رمضان 1436هـ.
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فندق جبل عمر

حياة ريجنسي
يتكون من برجين ،يحتـــوي كل برج على ( )20دور مطلة
على شـــارع إبراهيم الخليل تتضمن ( )657غرفة .وقد تم
افتتاح الفندق في شهر رمضان 1436هـ.
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فندق جبل عمر

كونراد

يتكون من برجين ،يحتـــوي كل برج على ( )20دور مطلة
على شـــارع إبراهيم الخليل تتضمن ( )438غرفة .وقد تم
افتتاح الفندق في شهر رمضان 1437هـ.
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فندق جبل عمر

هيلتون

يتكون من برجين ،يحتوي كل برج على ( )20دور مطلة
على شارع إبراهيم الخليل تتضمن ( )764غرفة .وقد تم
افتتاح الفندق في شهر رجب 1437هـ.

الوضع الحالي للمشروع
الوضع الحالي لإلنشاءات بجميع المراحل
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المرحلة الثانية

المرحلة الرابعة

المرحلة السابعة

تتكون هذه المرحلة من قاعدة بنـــاء واحدة ،وعدد  4أبراج فندقية
مطلة على شـــارع إبراهيم الخليل ،بمســـاحة إجمالية للمســـطحات
البنائيـــة تقدر بحوالـــي  200ألف م ،2ويتكون مبنـــى القاعدة من
 3أدوار تجاريـــة و 96وحـــدة ســـكنية و 4فلـــل و 3أدوار مواقف
ومداخل للفنـــادق ومطاعم وغرف اجتماعـــات وأندية رياضية .كما
يوجـــد بالدور العلوي لكل برج فيال بنتهـــاوس .وقد تم االنتهاء من
أعمال تشـــطيبات وفرش  90وحدة ســـكنية وجـــاري تنفيذ أعمال
اإلنشاءات المتبقية بالمرحلة مع إتحاد شركتي بيتور العربية وأزميل
للمقاوالت .ومن المتوقع أن تنتهي أعمال اإلنشـــاءات بنهاية الربع
الثاني من 2020م.

تتكون هذه المرحلة من  3قواعد بناء (بوديومات) وعدد  7أبراج
فندقية ،وتبلغ مســـطحاتها البنائية  320,000م ،2كما تتضمن
منطقة مرافق وخدمـــات مخصصة للجهات الحكومية تقع في
وســـط المشروع .وقد تم ترســـية عقد هذه المرحلة على شركة
رواد المدائـــن ومن المتوقع أن تنتهي أعمال اإلنشـــاءات لهذه
المرحلة في الربع الرابع من 2020م.

تم التعاقد مع مكتب التصميم العالمي فوســـتر وشـــركاه ،وقد فاز التصميم
المبدئي بجائـــزة أفضل تصميم لفندق بالعالم من منظمـــة العقارات العربية
عـــن عام  .2017وتقع هذه المرحلة بموقع مميز في المشـــروع وهو بنهاية
طريـــق الملك عبد العزيز للمشـــاة المطل من خالل واجهاته الرئيســـية الثالث
على المسجد الحرام وساحاته .وقد تم اعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه
المرحلة لتصبح مقســـمة الى ثالث مناطق بإجمالي مسطحات بنائية تزيد عن
 425,000م .2وتتضمن هذه المرحلة على فندق ســـبعة نجوم وفنادق فئة
خمـــس وأربع نجوم ومجموعة من الشـــقق الفندقية ومصلـــى عام .وجاري
العمل لجعل هذه المرحلة أحد المعالم الرئيســـية لمكة المكرمة والمملكة.
ومـــن المتوقع أن يتم البدء بأعمـــال التصميم في الربـــع االول من 2019م
والبدء بأعمال االنشـــاءات في الربع الرابع مـــن 2020م.المكرمة والمملكة.
ومـــن المتوقع أن يتم البدء بأعمـــال التصميم في الربـــع االول من 2019م
والبدء بأعمال االنشاءات في الربع الرابع من 2020م.

8,072

4

المساحة التجارية عدد األبراج
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عدد الغرف
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عدد األدوار

100

عدد المواقف

20,433
1,789
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154

المساحة التجارية عدد األبراج

عدد الغرف

عدد األدوار

337

عدد المواقف

5

عدد األبراج

535

عدد المواقف

شارع جبل عمر

21,572

10

المساحة التجارية عدد األبراج

457

عدد المواقف

23,736

4

المساحة التجارية عدد األبراج

621

عدد المواقف

طري

تتكـــون هذه المرحلة من  4قواعد بناء (بوديومات) ،وعدد  10أبراج
فندقية و  87فيال وشـــقة ووحدة ســـكنية باإلضافة إلى  10فلل
علوية ،ومســـطحات تجارية بمســـاحة  21,572م 2و  457موقف
سيارة ،وتبلغ المسطحات البنائية للمرحلة األولى حوالي 520,718
متر مســـطح مطلة على شـــارع إبراهيم الخليل .وقد تم االنتهاء من
هذه المرحلة خالل الربع األول من عام 2017م .كما قامت شـــركة
جبل عمـــر بتطوير طريق إبراهيم الخليل كي يكون امتدادا لســـاحة
المســـجد الحرام وذلك لزيادة الطاقة االســـتيعابية للمشـــاة وخلق
قيمة مضافة لفنادق جبل عمر المطلة عليه.

تتكـــون هذه المرحلة مـــن قاعدتي بناء (بوديومـــات) وعدد 4
أبراج فندقية تتضمن البرجين التوأمين .وتبلغ مسطحاتها البنائية
حوالـــي  398ألف متر مســـطح .وتحتوي هـــذه المرحلة على
 2166غرفـــة فندقية منهـــا  1490غرفة فندقيـــة في البرجين
التوأمين والتي سيتم تشغيلها بواسطة شركة العنوان للفنادق
والمنتجعـــات .وقد تم ترســـية عقد المرحلة الثالثـــة على اتحاد
شركتي اإلنشـــاءات العربية ودريك اند سكل .ومن المتوقع أن
تنتهي أعمال اإلنشاءات في هذه المرحلة خالل الربع الرابع من
2019م.

تم بنجاح اعادة تصميم المخطط الرئيســـي لهذه المرحلتين لتعكس زيادة في
مجموع المســـطحات البنائية اإلجمالية .حيث تم زيادة المســـطحات البنائية
االجماليـــة للمرحلتين من  363,691م 2إلـــى  718,637م .2كما أنه جاري
التعاقد مع فريق تصميم المرحلتين.

ق إب
راه
يم

المرحلة األولى

المرحلة الثالثة

المرحلة الخامسة والسادسة

ا لخ

01

03

06 05

ليل

الوضع الحالي للمشروع

الطريق الدائري 
االول

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
1 | 1تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وذلك لدورة المجلس الحالية
(الدورة الرابعة) والتي بدأت من تاريخ 2018/6/30م

2 | 2تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وذلك لدورة المجلس
السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م
م

اسم العضو

تكوين مجلس اإلدارة

صفة العضوية

1

األستاذ  /عبدالعزيز محمد السبيعي

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

الدكتور  /عبد اهلل حمد المشعل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

3

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

عضو

مستقل

4

األستاذ  /منصور عبدالعزيز البصيلي

عضو

غير تنفيذي

5

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

عضو

غير تنفيذي

6

الدكتور  /زياد عثمان الحقيل

عضو

غير تنفيذي

7

الدكتور  /أحمد عثمان القصبي

عضو

مستقل

8

المهندس  /أنس محمد صالح صيرفي

عضو

غير تنفيذي

9

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش

عضو

مستقل

األستاذ  /خالد صالح الفريح

عضو

غير تنفيذي

األستاذ  /طارق عبد الرحمن فقيه

عضو

غير تنفيذي

م

االسم

تكوين مجلس اإلدارة

تصنيف العضوية

1

األستاذ  /عبدالعزيز محمد السبيعي

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

2

الدكتور  /عبدالرؤوف محمد مناع

نائب رئيس مجلس اإلدارة

مستقل

3

المهندس  /وليد عبدالرحمن العيسى

عضو

غير تنفيذي

4

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

عضو

مستقل

5

األستاذ  /منصور عبدالعزيز البصيلي

عضو

غير تنفيذي

6

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

عضو

مستقل

10

7

األستاذ  /عماد صالح الخراشي

عضو

غير تنفيذي

11

8

األستاذ  /عبد الرحمن محمد الرواف

عضو

غير تنفيذي

9

الدكتور  /زياد عثمان الحقيل

عضو

غير تنفيذي

10

الدكتور  /أحمد عثمان القصبي

عضو

مستقل

11

الدكتور  /عبد الرحمن محمد البراك *

عضو

مستقل

* تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور عبد الرحمن محمد البراك استقال من عضويته في مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة في تاريخ  5أغسطس 2018م ،وقد تم تعيين الدكتور زياد عثمان
ً
بديال عنه في لجنة المراجعة ،في حين يجري العمل حالياً على تعيين عضو بديل عنه في مجلس اإلدارة.
الحقيل
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3 | 3بيان بالمؤهالت والوظائف الحالية والسابقة والخبرات
3 - 33 -3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وخبراتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم
وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م
م

اسم العضو

المؤهالت

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة والخبرات

1

الدكتور  /عبداهلل
حمد المشعل

بكالوريوس في الشريعة.

عضو مجلس إدارة شركة
معاد العالمية.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير.

2

المهندس /أنس
محمد صالح صيرفي

3

األستاذ  /ثامر ناصر
العطيش

ماجستير في القانون.
دكتوراه في السياسة
الشرعية.

نائب رئيس مجلس إدارة
شركة ذاخر االستثمار.
رئيس مجلس إدارة شركة
عبد اهلل المشعل وأوالده.

بكالوريوس العمارة.
محكم معتمد بالهيئة
السعودية للمهندسين
الفئة (أ).
البكالوريوس في
المحاسبة.

مشرف المدققين الداخليين
بالمؤسسة العامة للتقاعد.

الماجستير في المحاسبة.

م

اسم العضو

المؤهالت

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة والخبرات

1

الدكتور  /عبد الرحمن محمد
البراك

بكالوريوس محاسبة.

المؤسس و الشريك التنفيذي
لشركة ثراء لالستشارات.

نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

4

األستاذ  /خالد صالح
الفريح

بكالوريوس صحافة
وإعالم.

5

األستاذ  /طارق عبد
الرحمن فقيه

بكالوريوس تجارة – إدارة
أعمال

مدير مصنع الطازج للمواد
الغذائية.

عضو مجلس هيئة السوق المالية.
عضو مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين.
أستاذ المالية المشارك ،عميد ورئيس قسم
المالية بجامعة الملك فيصل.

شركة بيت اإلجابة للتطوير العقاري.
شركة صروح المدينة لالستثمار العقاري.
شركة أذاخر االستثمار والتطوير العقاري المحدودة.
عضو اللجنة التأسيسية لبنك البالد.
رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية لعلوم العمران.

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

3 - 33 -3بيان بأسماء أعضاء اللجان من خارج المجلس ومؤهالتهم ووظائفهم
الحالية والسابقة وخبراتهم وذلك لدورة اللجنة الثالثة والرابعة
م

اسم العضو

المؤهالت

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة والخبرات

1

الدكتور  /فهد موسى
الزهراني – عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت من خارج المجلس
في دورته الثالثة والرابعة

بكالوريوس – الهندسة
الكهربائية.

عضو لجنة الترشيحات
والمكافآت بشركة جبل عمر
للتطوير.

العديد المناصب التنفيذية والقيادية في شركة
اتحاد االتصاالت.

عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.
المدير العام لإلدارة العامة
لالستثمار.

ماجستير ودكتوراه في
المالية.

شركة مبارك االستثمار للتطوير.

شركة الضمان للتطوير العقاري.
مدير مكتب أبنية
لالستشارات الهندسية

3 - 33 -3بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين خالل الدورة الحالية
(الدورة الرابعة) ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم

العمل في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ماجستير – الهندسة
الكهربائية.
دكتوراه – الهندسة
الكهربائية.

العمل في وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وعمل
مشرفاً على شعبة التسويق ثم نائباً للمدير العام لإلدارة العامة لالستثمار
ثم كلف مديراً لإلدارة العامة لالستثمار.

مستشار للرئيس التنفيذي لبنك
البالد في حقل الموارد البشرية.
عضو لجنة الموارد البشرية
في شركة ماسك مع تقديم
االستشارات.

عضو عدد من اللجان العامة في الوزارة ،وفي وكالة الوزارة لشؤون
األوقاف.

عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للعقارات الصناعية.

2

األستاذ  /محمد فرحان بن نادر
– عضو لجنة المراجعة من خارج
المجلس في دورته الرابعة

عضو مجلس اإلدارة في شركة الصحراء.

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

بكالوريوس محاسبة.
ماجستير إدارة أعمال ومالية.

عضو لجنة المراجعة بشركة جبل
عمر للتطوير.

الشريك التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون
عضو مجموعة ار اس ام العالمية.
المدير التنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان
الراجحي القابضة.

الزمالة األمريكية للمحاسبين
القانونيين (.)CPA
الزمالة السعودية للمحاسبين
القانونيين (.)SOCPA

عضو مجلس اإلدارة لشركة حرف لتقنية المعلومات.

وكيل مساعد لشؤون األوقاف.

نائب عميد كلية التكنولوجيا رئيس قسم تقنية
الحاسب بالكلية التقنية.

محاضر قسم تقنية الحاسب اآللي بكلية أبها.

عضو لجنة اإلشراف ولجنة المشاركين على صندوق تثمير ممتلكات
األوقاف في البنك اإلسالمي للتنمية.

عضو مجلس اإلدارة للشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة وعضو
اللجنة التنفيذية.

أستاذ مساعد – قسم تقنية الحاسب – الكلية
التقنية.

مدرس في معمل المعالجات الدقيقة بكلية
الهندسة.

األمين العام للجنة االقتصادية االستشارية.
عضو مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير.

العديد من المناصب في شركة إل إم
إريكسون.

3

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش –
عضو لجنة المراجعة من خارج
المجلس في دورته الرابعة

البكالوريوس في المحاسبة.
الماجستير في المحاسبة.

مشرف المدققين الداخليين
بالمؤسسة العامة للتقاعد.

مراجع داخلي – المؤسسة العامة للتقاعد.
المراجع المالي لمساعد المحافظ للشؤون
المالية – المؤسسة العامة للتقاعد.
عضو لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.

رئيس لجنة االتصال وتنمية الموارد بمركز جمعية األطفال المعوقين
بمكة.
عضو لجنة االستثمار للوقف العلمي لجامعة الملك عبد العزيز.
عضو مجلس مديرين شركة ضيافة البلد األمين المحدودة.
عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
رئيس لجنة التنمية الشبابية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
عضو لجنة التنمية االقتصادية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
عضو لجنة التنمية العمرانية بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة
عضو لجنة تنمية المحافظات بمجلس إمارة منطقة مكة المكرمة.
مالحظـــة :فيمـــا يخـــص تفاصيـــل المؤهـــات والخبـــرات الخاصـــة ببقيـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة للـــدورة الثالثـــة تـــم ذكـــر بياناتهـــم فـــي الصفحـــات ()21 - 17
حيث تم إعادة ترشـــيحهم للدورة الرابعة وهم ً
كال من األســـتاذ  /عبد العزيز محمد السبيعي ،الدكتور  /زياد عثمان الحقيل ،الدكتور /أحمد عثمان عبد اهلل القصبي ،األستاذ  /مهند
سعود الرشيد ،األستاذ  /منصور عبد العزيز البصيلي ،األستاذ  /محي الدين صالح كامل.
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3 - 33 -3بيان بأسماء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم ووظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم
م

االسم

المؤهالت

الوظائف الحالية

الخبرات

1

األستاذ  /ياسر فيصل الشريف
– الرئيس التنفيذي

ماجستير في العلوم المالية
(إدارة المخاطر المالية).

الرئيس التنفيذي لشركة جبل
عمر للتطوير.

عضو مجلس إدارة بوزارة اإلسكان.

برنامج اإلدارة التنفيذية
للمديرين.
العامة ُ

عضو اللجنة التنفيذية بشركة
جبل عمر للتطوير.

شهادة الدراسات العليا في
إجراء األبحاث.

رئيس مجلس اإلدارة بشركة
ساحات.

ليسانس اآلداب (إدارة
األعمال).

رئيس مجلس اإلدارة بشركة
وارفات.

دورة في األعمال التشغيلية
والنظم للوثائق المالية،
سلطة سوق رأس المال،
2015م الهندسة المالية
وإدارة األصول  -المعهد
السويسري للتمويل ،سويسرا،
2002م.

رئيس مجلس اإلدارة بشركة
شامخات.
رئيس مجلس إدارة شركة تبريد
المنطقة المركزية.

2

األستاذ  /هاني عبد الوهاب
زهران – الرئيس التنفيذي
للقطاع المالي للمجموعة

بكالوريوس في العلوم
المالية واالقتصاد من جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن.

الرئيس التنفيذي للقطاع
المالي للمجموعة بشركة جبل
عمر للتطوير.

4 | 4أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركة عضو ًا في مجالس إداراتها الحالية والسابـقــة أو من مديريها وذلك لدورة
المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م

عضو مجلس إدارة بوزارة الحج ،وعضو اللجنة
المختصة بأعمال العمرة.
االستراتيجية ُ

م

االسم

أسماء الشركات

المنتدى االقتصادي
عضو اللجنة التوجيهيةُ ،
العالمي ،التنمية الحضرية.

(داخل  /خارج
المملكة)

(حالي ًا /
سابقاً)

الكيان القانوني

1

األستاذ  /عبد العزيز محمد السبيعي

شركة ماسك.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة جدوى لالستثمار.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة فجر كابيتال.

خارج المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

الشركة السعودية للصناعات
الميكانيكية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

المنتدى االقتصادي العالمي ،النمو
عضو لجنة ُ
االقتصادي الطبيعي بالمدن.
الرئيس التنفيذي بشركة مكين كابيتال.
الرئيس التنفيذي بشركة منافع القابضة.
رئيس إدارة المخاطر بمجموعة سعد.

المجموعة الوطنية لالستزراع المائي.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

رئيس إدارة المخاطر بشركة جدوى لالستثمار.

شركة الفارابي للبتروكيماويات.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

رئيس إدارة مخاطر السوق بالبنك العربي.

شركة ماسك اللوجستية.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

رئيس إدارة مخاطر الخزينة والمراقبة بالبنك
الهولندي.

بنك إسالم بروناي دار السالم.

خارج المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

شركة وسائل التقنية.

داخل المملكة

سابقاً

ذات مسئولية محدودة

شركة المنتجات الغذائية.

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

شركة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي
للصرافة.

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

البنك السعودي لالستثمار.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

بنك التنمية االجتماعية.

داخل المملكة

حالياً

حكومي

شركة سدكو القابضة.

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

شركة إعمار المدينة االقتصادية

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مدرجة

مجموعة صافوال

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مدرجة

ماجد الفطيم

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

داخل المملكة

سابقاً

حكومية

شركة باعشن

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مقفلة

شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

الشركة التعليمية المتطورة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة برأس مال
خليجي

شركة أنظمة االتصاالت واإللكترونيات
المتقدمة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة ديار الخزامى.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة سليمان الراجحي لالستثمارات
العقارية.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

الشركة الوطنية لنظم المعلومات.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

شركة دواجن الوطنية.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

شركة الحبوب واالعالف السعودية
القابضة.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

INTERNATIONAL AIRFINANCE

خارج المملكة

حالياً

شركة مساهمة خاصة

مدير مخاطر السوق ببنك سامبا.
مدير التدقيق للخزانة ومدير لمخاطر السوق بالبنك
األهلي.

تلقى عدة دورات تنفيذية
من جامعات ومؤسسات
مرموقة.

عمل  18عاما في بنك ساب تقلد خاللها مناصب
قيادية وشارك في عضوية لجان توجيهية
واستراتيجية.

2

الدكتور  /عبد الرؤوف محمد مناع

شارك كمتحدث في عدة منتديات محلية ودولية.

3

الدكتور  /زياد عثمان الحقيل

CORPORATION
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شركة الوطنية للزراعة.

داخل المملكة

سابقا

ذات مسئولية محدودة

الشركة الوطنية لالستزراع المائي.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

تقرير مجلس اإلدارة الثاني عشر للعام 2018م | 44

م

االسم

أسماء الشركات

(داخل  /خارج
المملكة)

(حالي ًا /
سابقاً)

الكيان القانوني

4

الدكتور /أحمد عثمان القصبي

شركة ذاخر لالستثمار والتنمية المحدودة.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

5

الدكتور  /عبد الرحمن محمد البراك

شركة اتحاد اتصاالت .

داخل المملكة

سابقا

مساهمة مدرجة

شركة األندلس العقارية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

شركة العلم ألمن المعلومات.

داخل المملكة

سابقا

مساهمة مقفلة

شركة لجام للرياضة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة السعودية للشحن.

داخل المملكة

سابقا

ذات مسؤولية محدودة

6

المهندس /وليد عبدالرحمن العيسى

التعاونية للتأمين.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

المتحدة للتأمين.

خارج المملكة –
البحرين

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة رزا.

داخل المملكة

حالياً

ذات مسئولية محدودة

5 | 5أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة
الشركة عضو ًا في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها وذلك لدورة
المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م
م

االسم

أسماء الشركات

(داخل  /خارج
المملكة)

(حالي ًا /
سابقاً)

الكيان القانوني

1

الدكتور  /عبداهلل حمد المشعل

شركة مثمرة القابضة.

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

شركة ذاخر االستثمار والتطوير العقاري.

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

شركة معاد العالمية.

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

شركة مبارك االستثمار للتطوير.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

بنك الرياض.

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مدرجة

شركة بيت اإلجابة للتطوير العقاري.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

7

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

شركة الريف لتكرير السكر.

داخل المملكة

سابقا

مساهمة مقفلة

شركة صروح المدينة لالستثمار العقاري.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

8

األستاذ  /منصور عبدالعزيز البصيلي

شركة  HSBCالعربية السعودية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

شركة الضمان للتطوير العقاري.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

شركة السعودية إلعادة التأمين
التعاوني (إعادة).

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

شركة طيبة القابضة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

شركة الخدمات األرضية السعودية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

شركة أمالك العالمية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مغلقة

شركة أم القرى للتنمية والتطوير
العقاري.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مغلقة

شركة اإلسمنت األبيض السعودي.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مغلقة

شركة المتحدة لإللكترونيات.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

9

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

دلة للخدمات الصحية.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

الشركة السعودية لألبحاث والتسويق.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

الخزامى لإلدارة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مقفلة

10

األستاذ /عماد صالح ابراهيم الخراشي

ال يوجد.

11

األستاذ  /عبد الرحمن محمد الرواف

البنك السعودي لالستثمار.

داخل المملكة

حالياً

2

3

4

المهندس  /أنس محمد صالح
صيرفي

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش

االستاذ  /خالد صالح الفريح

مساهمة مدرجة

5

األستاذ  /طارق عبدالرحمن فقيه

شركة مجموعة الطيار.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

مدير مكتب أبنية لالستشارات الهندسية.

داخل المملكة

حالياً

مكتب هندسي

شركة ريسان العربية للتطوير العقاري.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مغلقة

الشركة التعاونية للتأمين.

داخل المملكة

سابقاً

مساهمة مدرجة

شركة مكة لإلنشاء والتعمير.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

الشركة العالمية للغازات الصناعية.

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

شركة الصحراء للبتروكيماويات.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مدرجة

الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة.

داخل المملكة

حالياً

مساهمة مغلقة

شركة حرف لتقنية المعلومات.

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

الشركة العالمية لخالت الفينيل.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

الشركة العالمية لالسيتيل.

داخل المملكة

سابقاً

شركة ذات مسئولية محدودة

مدير مصنع الطازج للمواد الغذائية

داخل المملكة

حالياً

شركة ذات مسئولية محدودة

مالحظة :فيما يخص تفاصيل العضوية الخاصة ببقية أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة تم ذكر بياناتهم في الفقرة الرابعة حيث تم إعادة ترشيحهم للدورة الرابعة وهم ً
كال من
األســـتاذ  /عبد العزيز محمد الســـبيعي ،الدكتور  /زياد عثمان الحقيل ،الدكتور /أحمد عثمان عبد اهلل القصبي ،األســـتاذ  /مهند سعود الرشيد ،األستاذ  /منصور عبد العزيز البصيلي،
األستاذ  /محي الدين صالح كامل.
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8 | 8وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها ،مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها
وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع

6 | 6عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة
المالية األخيرة ،وسجل حضور كل اجتماع
عقد مجلس اإلدارة عدد ( )11اجتماع خالل العام 2018م ،ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

 6يناير
(ورشة عمل)

 7يناير

 18مارس

 29مارس

 29ابريل
(ورشة عمل)

 29ابريل

 31مايو

 6أغسطس

 24سبتمبر

 5نوفمبر

 9ديسمبر

1

عبد العزيز محمد السبيعي

X

√

√

√

√

√

√

√

م

اسم العضو

عدد
االجتماعات
التي حضرها
العضو

√

√

√

10

2

عبد اهلل حمد المشعل

X

X

√

√

√

√

√

انتهت عضويته في تاريخ
2018/6/29م

5

3

ثامر ناصر العطيش

√

√

√

√

√

√

√

انتهت عضويته في تاريخ
2018/6/29م

7

4

أنس محمد صالح صيرفي

√

√

√

√

√

√

√

انتهت عضويته في تاريخ
2018/6/29م

7

5

طارق عبد الرحمن فقيه

√

√

√

√

X

X

√

انتهت عضويته في تاريخ
2018/6/29م

5

6

خالد صالح الفريح

√

√

√

√

√

√

√

انتهت عضويته في تاريخ
2018/6/29م

7

7

أحمد عثمان القصبي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11

8

منصور عبد العزيز البصيلي

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11

9

محي الدين صالح كامل

X

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

10

زياد عثمان الحقيل

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

11

11

مهند سعود الرشيد

√

√

X

√

√

√

√

√

√

√

√

10

12

عبد الرؤوف محمد مناع

لم يكن عضواً في المجلس

√

√

√

√

4

13

عبد الرحمن محمد الرواف

لم يكن عضواً في المجلس

√

√

√

√

4

14

عماد صالح الخراشي

لم يكن عضواً في المجلس

√

√

√

√

4

15

وليد عبد الرحمن العيسى

لم يكن عضواً في المجلس

√

√

√

√

4

16

عبد الرحمن محمد البراك

لم يكن عضواً في المجلس

√ :حضر االجتماع

مستقيل

0

 :Xأعتذر عن الحضور

7 | 7إجراءات إحاطة أعضاء مجلس اإلدارة بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

8 - 88 -8لجنة المراجعة
  -أاختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة
التقاريـــر والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتشـــمل مهام
اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية:
•دراســـة القوائم المالية األولية والســـنوية للشـــركة قبل عرضها على
مجلـــس اإلدارة وإبـــداء رأيها والتوصية في شـــأنها لضمـــان نزاهتها
وعدالتها وشفافيتها.
•إبداء الرأي الفني – بناءاً على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير
مجلـــس اإلدارة والقوائم المالية للشـــركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
وتتضمـــن المعلومات التي تتيح للمســـاهمين والمســـتثمرين تقييم
المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
•دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
•البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى
مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
•التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في
التقارير المالية.
•دراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعة في الشـــركة وإبداء الرأي
والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

التدقيق الداخلي:
•دراســـة ومراجعة نظم الرقابة الداخليـــة والمالية وإدارة المخاطر في
الشركة.
•دراســـة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيـــذ اإلجراءات التصحيحية
للملحوظات الواردة فيها.

مراجعة الحسابات:
•التوصية لمجلس اإلدارة بترشـــيح مراجعي الحســـابات وعزلهم وتحديد
أتعابهـــم وتقييم أدائهم بعد التحقق من اســـتقاللهم ومراجعة نطاق
عملهم وشروط التعاقد معهم.
•التحقق من استقالل مراجع الحســـابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى
فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير ذات
صلة.
•مراجعة خطة مراجع حســـابات الشـــركة وأعماله ،والتحقق من عدم
تقديمه أعماال فنية أو إداريـــة تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء
مرئياتها حيال ذلك.
•اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
•دراســـة تقرير مراجع الحســـابات ومالحظاتـــه على القوائـــم المالية
ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان االلتزام:
•مراجعـــة نتائج تقاريـــر الجهات الرقابيـــة والتحقق من اتخاذ الشـــركة
اإلجراءات الالزمة بشأنها.
•التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات
ذات صلة.
•مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشـــركة مع األطراف
ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
•رفع ما تراه من مســـائل تـــرى ضرورة اتخاذ إجراء بشـــأنها إلى مجلس
اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.

•الرقابة واإلشـــراف على أداء وأنشطة المدقق الداخلي إدارة التدقيق
الداخلي في الشـــركة – إن وجدت  -للتحقق من توافر الموارد الالزمة
وفعاليتهـــا فـــي أداء االعمال والمهـــام المنوطة بهـــا .وإذا لم يكن
للشـــركة مدقق داخلي ،فعلى اللجنة تقديـــم توصيتها إلى المجلس
بشأن مدى الحاجة لتعيينه.
•التوصيـــة لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة التدقيق الداخلي
أو المدقق الداخلي واقتراح مكافآته.

يقوم مجلس اإلدارة باستعراض مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها خالل االجتماع الذي يلي انعقاد الجمعية واتخاذ ما يراه مناسب
بحيث ال يتعارض مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
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 -باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

 -باجتماعات لجنة المراجعة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد ( )7اجتماعات خالل العام 2018م ،ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

عقدت لجنة المراجعة عدد ( )19اجتماع خالل العام 2018م ،ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة

االسم

ا يناير

 23يناير

 19مارس

 21مارس

 26مارس

 28مارس

 25ابريل

 29ابريل

7مايو

 19يونيو

 2اغسطس

 29اغسطس

 30اغسطس

 4سبتمبر

 8سبتمبر

 24سبتمبر

 16اكتوبر

 28اكتوبر

 16ديسمبر

مهند سعود الرشـــيد – رئيس
اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ثامر ناصر العطيش – عضو

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

زياد عثمان الحقيل – عضو

لم يكن عضواً في
اللجنة

√

√

√

X

√

اسم العضو

لم يكن عضواً في اللجنة

عبـــد الرحمن محمـــد البراك -
عضو

لم يكن عضواً في اللجنة

√

√

محمد فرحان بـــن نادر – عضو
من خارج المجلس

لم يكن عضواً في اللجنة

√

√

√ :حضر االجتماع

√

مستقيل

√

√

√

√

√

√

√

8 - 88 -8لجنة الترشيحات والمكافآت
  -أاختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
•اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية.

•وضـــع اإلجـــراءات الخاصة في حال شـــغور مركز أحـــد أعضاء مجلس
اإلدارة أو كبار التنفيذيين.

•التوصية لمجلس اإلدارة بترشـــيح أعضاء فيه وإعادة ترشـــيحهم وفقاً
للسياســـات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشـــيح أي شـــخص
سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.

•تحديد جوانب الضعـــف والقوة في مجلـــس اإلدارة ،واقتراح الحلول
لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

•وضع إطار يحدد الجدارات المطلوبة في مجلس اإلدارة بما يتواءم مع
أهداف الشركة على المدى القصير والطويل.
•تحديـــد الوقت الـــذي يتعين علـــى العضو تخصيصـــه ألعمال مجلس
اإلدارة.
•المراجعـــة الســـنوية لالحتياجات الالزمـــة من المهـــارات أو الخبرات
المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
•مراجعة هيـــكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة وتقديم التوصيات
في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•التحقق بشكل ســـنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود
أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشـــغل عضوية مجلس إدارة شركة
أخرى.

أنس محمد صالح صيرفي  -رئيس اللجنة (سابقا)

√

√

√

طارق عبد الرحمن فقيه  -عضو

X

√

X

انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م

خالد صالح الفريح  -عضو

√

√

√

انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م

فهد موسى الزهراني – عضو من خارج المجلس

√

√

√

√

√

√

√

عبد الرؤوف محمد مناع  -رئيس اللجنة (حاليا)

لم يكن عضواً في اللجنة

√

√

√

√

عبد الرحمن محمد الرواف  -عضو

لم يكن عضواً في اللجنة

√

√

√

√

8 - 88 -8اللجنة التنفيذية

•إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عـــن المجلس واإلدارة التنفيذيـــة ،ورفعها إلى مجلـــس اإلدارة للنظر
فيهـــا تمهيـــداً العتمادها مـــن الجمعية العامة ،علـــى أن يراعى في
تلك السياســـة اتباع معايير ترتبط باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من
تنفيذها.

•مراجعة اســـتراتيجية وخطط عمل الشركة والحصول على فهم كامل
من إدارة الشركة ،ورفع التوصية لمجلس اإلدارة لالعتماد.

•اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ
اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﺰم.

•مراجعة الميزانية الســـنوية للشـــركة ،والحصول على فهم كامل من
اإلدارة ،ورفع التوصية لمجلس اإلدارة لالعتماد.

•مراجعـــة ﺳﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أي ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﺮى ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻢ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻦ اﻹدارة ،ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد.

•مراجعة التقارير الدورية الصادرة عـــن اإلدارة ،وتحديد أي قضايا يتعين
إحالتها لمجلس اإلدارة أو مناقشتها مع اإلدارة.

•مراجعة مصفوفة اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد.

•إﻋﺘﻤﺎد أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي.

•المراجعة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻷداء اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺼﻼﺣﯿﺘﮭﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ أداءھﺎ .ﯾﺠﺐ إرﺳﺎل ﻧﺘﯿﺠﺔ
اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬاﺗﻲ لمجلـــس اإلدارة مرفقاً أية مقترحـــات لالرتقاء بأدائها

عقدت اللجنة التنفيذية عدد ( )6اجتماعات خالل العام 2018م ،ويوضح الجدول التالي سجل الحضور لكل اجتماع:

•توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول
بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

االسم

•المراجعـــة الدورية لسياســـة المكافآت ،وتقييم مـــدى فعاليتها في
تحقيق األهداف المتوخاة منها.
•التوصية لمجلـــس اإلدارة بمكافـــآت أعضاء مجلـــس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

كما يقتضي األمر.

 باجتماعات اللجنة التنفيذيةتفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية
 5فبراير

 13مارس

 15مايو

 15سبتمبر

 10أكتوبر

 9ديسمبر

عبد العزيز محمد السبيعي  -رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

√

أحمد عثمان القصبي  -عضو

√

√

√

√

√

√

منصور عبد العزيز البصيلي  -عضو

√

√

√

√

√

√

محي الدين صالح كامل  -عضو

√

√

√

√

√

√

ياسر فيصل الشريف  -عضو

√

√

√

√

√

√

√ :حضر االجتماع
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 :Xأعتذر عن الحضور

  -أاختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية

 :Xأعتذر عن الحضور

•إعداد وصف للقدرات والمؤهـــات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة
وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.

 18مارس

 3ديسمبر

انتهت عضويته في تاريخ 2018/6/29م

√ :حضر االجتماع

√

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت
 4سبتمبر  4أكتوبر  5نوفمبر
 24ابريل  17مايو

 :Xأعتذر عن الحضور
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9 | 9سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
سياســـة مكافآت وبدالت أعضـــاء مجلس اإلدارة واللجـــان المنبثقة من
مجلس اإلدارة باستثناء لجنة المراجعة:
– –تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
منه وذلك عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه
وبدالت حضور اجتماعات الجمعيات العامة .
– –تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
بقيمة ( 200,000ريال) بخالف المصاريف األخرى بحيث ال يتجاوز
مجموع ما يحصل عليه العضو مبلغ (  500،000ريال) سنوياً وذلك
حسب النظام األساسي للشركة.
– –تقدم الشركة مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة
من المجلس بواقع (100,000ريال) في نهاية كل سنة مالية  ،ويتم
احتساب المكافأة السنوية اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على
انضمام العضو للجنة .
– –تقدم الشركة مكافأة بدل حضور للعضو عن كل اجتماع من
اجتماعات مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة منه بمبلغ (3,000
ريال) ،وفي حال تم التواصل مع عضو مجلس اإلدارة أو عضو اللجان
المنبثقة من المجلس عن طريق وسائل االتصال المرئية الحديثة على
سبيل المثال (المحادثة الجماعية) فيتم دفع مكافأة بدل حضور
بمبلغ ( 3,000ريال) عن كل اجتماع.
– –تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر لألعضاء المقيمين خارج المنطقة
التي يعقد فيها (اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان
المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) للرحالت الداخلية
أو الخارجية على الدرجة األولى أو على درجة رجال األعمال حسب
اإلمكانية ،أما في حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو
اللجان المنبثقة فيتم تعويضهم بمبلغ ( 2,500ريال) عن الرحالت
الداخلية .وبالنسبة لخارج المملكة فيتم تعويضهم عن بدل التذكرة
على النحو التالي:
• مبلغ ( 5,000ريال) ألحد دول مجلس التعاون الخليجي أو
الدول العربية.
• مبلغ ( 8,000ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول
مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية.

مالحظة :ال يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاله والمكافآت الممنوحة لألعضاء.

10 |10سياسة مكافآت اإلدارة التنفيذية
– –تقوم الشركة بتوفير اإلقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس
نجوم لمدة ليلتين كحد أقصى لألعضاء المقيمين خارج المنطقة
التي يعقد فيها (اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات اللجان
المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) (داخل المملكة أو
خارجها) ،وفي حال تم تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتم
تعويضه على النحو التالي:
• مبلغ ( 1,000ريال) كبدل إقامة عن الليلة الواحدة وكحد أقصى
ليلتين لداخل المملكة،
• مبلغ (1,500ريال) عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين لخارج
المملكة.
– –تقوم الشركة بتوفير اإلعاشة والتنقالت لألعضاء المقيمين خارج
المنطقة التي يعقد بها (اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات
اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية) (داخل
المملكة أو خارجها) ،وفي حال قيام عضو المجلس أو اللجنة
المنبثقة من المجلس بتأمين اإلعاشة والتنقالت بمعرفتهم فيتم
تعويضهم بمبلغ (1,000ريال) عن كل اجتماع داخل المملكة عن
الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين .أما في حال االجتماع خارج
المملكة فيتم تعويضهم عن بدل إعاشة وتنقالت على النحو التالي:
• مبلغ ( 1,400ريال) إذا عقد في أحد دول مجلس التعاون الخليجي
أو الدول العربية عن الليلة الواحدة وكحد أقصى ليلتين.
• مبلغ ( 1,800ريال) إذا عقد في أي دولة أخرى باستثناء دول
مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية عن الليلة الواحدة وكحد
أقصى ليلتين .

10 -110 10الغرض:
تهدف هذه السياســـة إلى مكافـــأة الموظفين على أدائهم الســـنوي
ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة
من مجلس اإلدارة وذلك من خالل مكافأة أداء سنوية مرتبطة بمستوى
أداء الشركة والقطاعات والموظفين والمرجو منها تحقيق عدة أهداف
منها:
•االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات.
•التحفيـــز ورفع مســـتوى أداء الموظفيـــن لتحقيق أهداف الشـــركة
السنوية.
•الربط بين أداء الموظفين وأهداف الشركة السنوية.
•توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في
سوق العمل.

10 -110 10االستحقاق واالرشادات:
•يتم في بداية العام إقرار أهداف الشـــركة وأهـــداف التنفيذيين كل
على حدى ومعامل مساهمة كل قطاع.
•يتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاع والموظف.
•تتناســـب قيمة المكافأة الممنوحة للتنفيذيين طردياً مع صافي الربح
الذي حققته الشركة.

– –تصرف مكافأة ألمين سر المجلس واللجان المنبثقة منه مبلغ
مقطوع وقدره  1,500ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات
المجلس أو اللجان المنبثقة من المجلس.

•ال يحق للتنفيذيين الحصول على أي مكافأة سنوية ما لم يتحقق %80
من الهدف المالي الذي تم اقراره بداية العام.
•تتوقف قيمة مكافأة التنفيذيين عن التزايد إذا زادت نسبة التحقيق عن
 %150من المستهدف.
•تتناســـب مكافأة الموظـــف طردياً مع مدة خدمتـــه الفعلية من عام
التقييم.
•يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف.
•ال تصـــرف المكافأة ألي تنفيذي على رأس قطاع لم يحقق  %75من
أهدافه المقرة في بداية العام.

10 -110 10العوامل المؤثرة في احتساب
مكافأة الموظف التنفيذي:
•أداء الموظف.
•أداء القطاع.
•الدرجة الوظيفية.
•مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة.

معادلة احتساب المكافأة السنوية

– –يتم صرف المكافآت والبدالت ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان
المنبثقة من المجلس بشكل ربع سنوي .
– –في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته
ينبغي أن تعرض على مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للموافقة
عليها.

•تحســـب مكافأة الموظف التنفيذي كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب
أدائه.

(األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية) ( xنسبة المكافأة المناظرة لتقييم األداء الكلي)
( xمستوى مساهمة القطاع) (xعدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم)
األساس المرجعي هو :الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب األساسي عند تحقيق مستوى أداء  7من 10

التقييم على

الحافز المستهدف
(الراتب األساسي) عند مستوى أداء  7من 10

الدرجة الوظيفية

المجموعات الوظيفية

أداء الشركة

عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

CEO

الرئيس التنفيذي

أداء القطاع

عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة

C

التنفيذيين

10 -110 10آلية التنفيذ:
•تقوم اإلدارة التنفيذيـــة بالرفع للمجلس بالنتائـــج المالية المحققة لعام
التقييم المنصرم لتحديد وعاء المكافآت حسب السياسة المعتمدة.
•يطلع المجلس على النتائج المالية للعام المنصرم.
•فـــي حالة تحقـــق  %80أو أكثر مـــن الربح الصافي المســـتهدف يطلب
المجلس من لجنة الترشـــيحات والمكافآت تحديـــد حجم وعاء المكافآت
بناء على السياسة المعتمدة.
ً

•تقوم اللجنة بتحديد حجم وعاء المكافآت.
•تقوم اللجنة باالطالع على تقييم أداء الشركة وقطاعاتها المختلفة.
•ترفـــع اللجنة إلى المجلـــس بتفاصيل حجم وعاء المكافـــأة والقطاعات
المستحقة.
•يقوم المجلس بعـــد إقرار ما يراه حيال هذا األمر بتوجيه اإلدارة التنفيذية
بصرف المكافآت والرفع بما تم للمجلس.

مالحظة :ال يوجد أي انحراف جوهري بين السياسة أعاله والمكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين.
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11 |11تفصيل عن المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
11 -111 11المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2018م.
وذلك لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م
المكافآت الثابتة
م

اسم العضو

مبلغ معين

بدل حضور
جلسات
المجلس

مزايا
عينية

مكافأة األعمال
الفنية واإلدارية
واالستشارية

المكافآت المتغيرة
مكافأة رئيس المجلس
أو العضو المنتدب
أو أمين السر إن
كان من األعضاء

المجموع

نسبة من
األرباح

مكافأة
دورية

خطط
تحفيزية
قصيرة األجل

خطط
تحفيزية
طويلة األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

مكافأة
نهاية
الخدمة

المجموع الكلي

بدل
المصروفات

األعضاء المستقلين
1

عبد الرؤوف محمد مناع

100,000

12,000

0

0

0

112,000

0

0

0

0

0

0

0

112,000

1,000

2

أحمد عثمان القصبي

200,000

33,000

0

0

0

233,000

0

0

0

0

0

0

0

233,000

18,750

3

محي الدين صالح كامل

200,000

30,000

0

0

0

230,000

0

0

0

0

0

0

0

230,000

0

4

مهند سعود الرشيد

200,000

30,000

0

0

0

230,000

0

0

0

0

0

0

0

230,000

7,750

700,000

105,000

0

0

0

805,000

0

0

0

0

0

0

0

805,000

27,500

المجموع
األعضاء غير التنفيذيين
5

عبدالعزيز محمد السبيعي

200,000

30,000

0

0

0

230,000

0

0

0

0

0

0

0

230,000

3,500

6

زياد عثمان الحقيل

200,000

33,000

0

0

0

233,000

0

0

0

0

0

0

0

233,000

20,250

7

عبد الرحمن محمد عبد الرواف

100,000

12,000

0

0

0

112,000

0

0

0

0

0

0

0

112,000

7,750

8

عماد صالح الخراشي

100,000

12,000

0

0

0

112,000

0

0

0

0

0

0

0

112,000

4,500

9

منصور عبدالعزيز البصيلي

200,000

33,000

0

0

0

233,000

0

0

0

0

0

0

0

233,000

34,250

10

وليد عبد الرحمن العيسى

100,000

12,000

0

0

0

112,000

0

0

0

0

0

0

0

112,000

9,000

11

عبدالرحمن محمد البراك

20,108

0

0

0

0

20,108

0

0

0

0

0

0

0

20,108

0

920,108

132,000

0

0

0

1,052,108

0

0

0

0

0

0

0

1,052,108

79,250

المجموع

جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي
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11 -111 11المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2018م.
وذلك لدورة المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م
المكافآت الثابتة
م

اسم العضو

مبلغ معين

بدل حضور
جلسات
المجلس

مزايا
عينية

مكافأة األعمال
الفنية واإلدارية
واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو
العضو المنتدب أو أمين
السر إن كان من األعضاء

المكافآت المتغيرة
المجموع

نسبة من
األرباح

مكافأة
دورية

خطط
تحفيزية
قصيرة األجل

خطط
تحفيزية
طويلة األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

المجموع
مكافأة
نهاية الخدمة الكلي

بدل
المصروفات

األعضاء المستقلين
1

عبداهلل حمد المشعل

100,000

15,000

0

0

0

115,000

0

0

0

0

0

0

0

115,000

5,000

2

ثامر ناصر العطيش

100,000

21,000

0

0

0

121,000

0

0

0

0

0

0

0

121,000

22,000

200,000

36,000

0

0

0

236,000

0

0

0

0

0

0

0

236,000

27,000

المجموع
األعضاء غير التنفيذيين
3

خالد صالح الفريح

100,000

21,000

0

0

0

121,000

0

0

0

0

0

0

0

121,000

18,500

4

طارق عبدالرحمن فقيه

100,000

15,000

0

0

0

115,000

0

0

0

0

0

0

0

115,000

0

5

أنس محمد صالح صيرفي

100,000

21,000

0

0

0

121,000

0

0

0

0

0

0

0

121,000

0

300,000

57,000

0

0

0

357,000

0

0

0

0

0

0

0

357,000

18,500

المجموع

جميع المبالغ المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي
مالحظـــة :فيمـــا يخص تفاصيل المكافآت الخاصة ببقية أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثالثة تم ذكر بياناتهم في الفقرة ( )1-11من هذه المادة حيث تم إعادة ترشـــيحهم للدورة
الرابعة وهم ً
كال من األســـتاذ  /عبد العزيز محمد الســـبيعي ،الدكتور  /زياد عثمان الحقيل ،الدكتور /أحمد عثمان عبد اهلل القصبي ،األســـتاذ  /مهند سعود الرشيد ،األستاذ  /منصور
عبد العزيز البصيلي ،األستاذ  /محي الدين صالح كامل.

11 -111 11المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2018م

11 -111 11المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء لجنة المراجعة خالل العام 2018م
م

اسم العضو

نوع المكافأة
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

1

مهند سعود الرشيد

100,000

54,000

154,000

2

زياد عثمان الحقيل

44,106

13,500

57,606

2

3

ثامر ناصر العطيش

100,000

60,000

160,000

3

خالد صالح الفريح

4

محمد فرحان بن نادر*

50,000

33,000

83,000

4

فهد موسى الزهراني

100,000

5

عبد الرحمن محمد البراك*

10,054

4,500

14,554

5

عبدالرؤوف محمد مناع*

50,000

12,000

469,160

6

عبد الرحمن محمد الرواف*

50,000

12,000

المجموع اإلجمالي
* تم تعيينهم في لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.

المجموع

م

اسم العضو

نوع المكافأة
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

1

أنس محمد صالح صيرفي

50,000

9,000

59,000

طارق عبدالرحمن فقيه

50,000

3,000

53,000

50,000

9,000

59,000

30,000

130,000
62,000
62,000

المجموع اإلجمالي

المجموع

425,000

* تم تعيينهم في لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.
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11 -111 11المكافآت والتعويضات المستحقة ألعضاء اللجنة التنفيذية خالل العام 2018م
المجموع

م

اسم العضو

نوع المكافأة
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات

1

عبد العزيز محمد السبيعي

100,000

18,000

118,000

2

أحمد عثمان القصبي

100,000

18,000

118,000

3

محي الدين صالح كامل

100,000

18,000

118,000

4

منصور عبد العزيز البصيلي

100,000

18,000

118,000

5

ياسر فيصل الشريف

100,000

18,000

118,000

590,000

المجموع اإلجمالي
مالحظة :تم إعادة تعيين جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة الحالية والتي بدأت في تاريخ 2018/6/30م.

11 -111 11المكافآت والتعويضات المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن
فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل العام 2018م
المكافآت المتغيرة
أرباح
مكافآت
دورية

المكافآت الثابتة
رواتب

بدالت

مزايا
عينية

المجموع

10,148,009

67,200

0

7,656,709 10,215,209

0

12 |12نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي
لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر فقد قامت
شـــركة جبل عمر للتطوير بوضـــع إجراءات رقابية مكتوبـــة لكافة عملياتها
يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تســـاهم في
ضمان استقاللية المراجعين الداخليين والخارجيين وتتلقى تقارير دورية عن
الوحدات واألنشـــطة محل المراجعة بشـــكل دوري مما يساهم في توفير
تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.
ويقوم قطاع التدقيق الداخلي بالشـــركة الذي يتبع للجنة المراجعة بتقديم
تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها
ويمارس أعماله وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي
الصـــادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويســـاعد هذا النشـــاط في تعزيز
وحماية قيمة الشـــركة وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أســـلوب منهجي
ومنظم مســـتند على المخاطر لتقييم وتحســـين فاعلية عمليات الحوكمة
وإدارة المخاطـــر والرقابة ،وال يخضع قطـــاع التدقيق الداخلي ألي تأثير من

قبـــل اإلدارة التنفيذية وله كامل الصالحيـــات للوصول الكامل وغير المقيد
لجميع المستندات والمعلومات وفقاً لما يتطلبه أداء عمله.
تخضع أعمال الشـــركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من
قبـــل لجنة المراجعة ويتـــم رفع تقارير بالنتائج إلـــى اإلدارة التنفيذية ولجنة
المراجعة وقد أظهرت أعمـــال المراجعة بعض المالحظات الهامة التي تم
رفعها الى اإلدارة التنفيذية ومجلـــس اإلدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية
لهـــا وبالرغم من بذل العناية المهنية الالزمة الـــى الحد األقصى المعقول
إال أنه ال يمكن التأكيد بشـــكل مطلق على شمولية عمليات الفحص لكافة
أعمال وأنشـــطة الشـــركة بحكم أن عمليـــات المراجعة تتم على أســـاس
العينة التقديرية.
كما قامت الشركة بتقييم أداء المجلس واللجان التابعة له من خالل نماذج
اســـتبيان يتم اســـتكمالها من قبل أعضـــاء المجلس واللجـــان بهدف تحديد
جوانب القوة والضعف ومعالجتها.

13 |13شركة جبل عمر للتطوير وخدمة المجتمع  ..ويستمر العطاء من أجل النماء

خطط
تحفيزية
قصيرة
األجل

خطط
تحفيزية
طويلة
األجل

األسهم
الممنوحة

المجموع

المجموع
الكلي

0

0

0

7,656,709

17,871,918

تشـــكل المســـؤولية االجتماعية مكوناً
ً
أصيال من استراتيجيات شركة جبل عمر للتطوير ومبادئها ،فالشركة حريصة على خدمة وطنها ومجتمعها إيماناً منها
بدورها الوطني ،ومن هذا المنطلق ،تعتمد الشـــركة منهجية وأساليب مبتكرة إلقامة جسور تواصل مع المجتمع تتيح لها تطبيق خططها المجتمعية وفق
رؤية استراتيجية واضحة تنسجم بشكل مثالي مع توجهات الدولة.

13 -113 13رؤيتنا لخدمة المجتمع

13 -113 13شركائنا لعام :2018

أن نصبـــح نموذجاً يحتذى في خدمة المجتمع عبـــر مبادرات وبرامج مبتكرة
وشـــراكات اســـتراتيجية بناءة مع مؤسســـات المجتمع المدني تسهم في
تعزيز وتضافر الجهود وتمكننا من تحقيق هدفنا في إحداث أثر إيجابي على
مجتمعنا.

--1وزارة الحرس الوطني

13 -113 13شراكات مثمرة
مســـتمر مع العديد من شـــركاء النجاح ،وقد
بشـــكل
لتحقيق رؤيتنا ،نتعاون
ٍ
ٍ
شـــملت قائمة شركائنا للعام  2018مجموعة كبيرة من الوزارات والجهات
والهيئـــات الحكومية والجمعيات الخيريـــة المتخصصة ،وأتاح لنا ذلك التنوع
الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.

--2وزارة الدفاع
--3إمارة منطقة مكة المكرمة
--4هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
--5محافظة جدة
--6المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة
--7الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
--8وزارة الصحة
--9غرفة مكة المكرمة
--10الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
--11جمعية األطفال المعاقين
--12جمعية تحفيظ القرآن الكريم
--13جمعية عرقة الخيرية
--14جمعية البر بمكة المكرمة
--15برنامج قمم العلمي واألكاديمي
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13 -113 13برامج خدمة المجتمع لشركة جبل عمر للتطوير 2018
تنوعت أنشـــطتنا خالل العام  2018وتعددت لتشـــمل دعم نطاق واسع من الفعاليات الوطنية والتوعوية والسياحية والثقافية .وفيما يلي قائمة بإنجازاتنا
في خدمة المجتمع خالل العام 2018م:

14 |14بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل العام
2018م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2018م اجتماع الجمعية العامة العادية العاشـــرة يوم األربعـــاء  15رمضان 1439ه الموافق  30مايو 2018م ،وقد حضره
أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:

م

البرنامج

المدينة

1

دعم األنشطة السياحية والثقافية من خالل دعم المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» والمشاركة
في جناح «مكة المستقبل» بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني وأمارة منطقة مكة المكرمة

الرياض

2

دعم الفعاليات الوطنية للمملكة مثل ذكرى اليوم الوطني وذكرى بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتعاون
مع وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني

الرياض

3

دعم ورعاية الحملة الوطنية اإلعالمية لتوعية ضيوف الرحمن خالل موسم الحج بالتعاون مع أمارة منطقة
مكة المكرمة

مكة المكرمة

4

رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

مكة المكرمة

5

توزيع السلة الغذائية على فقراء الحرم المكي بالتعاون مع جمعية البر بمكة المكرمة

مكة المكرمة

6

دعم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالتعاون مع محافظة جدة

جدة

7

دعم ورعاية برامج جمعية األطفال المعاقين

الرياض

8

إستضافة طالب تحفيظ جمعية القران الكريم في فنادق جبل عمر ألداء العمرة

الرياض

9

دعم ورشة عمل إدارة األزمات والكوارث والسالمة والصحة البيئية في مواسم الحج والعمرة بالتعاون مع
غرفة مكة المكرمة

مكة المكرمة

--1تطويـــر وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لســـاحة المســـجد الحرام من
الناحية الغربية ،وأي مناطق أخرى داخل المملكة العربية السعودية.

10

تقديم الرعاية الصحية المجانية المتنقلة لنزالء الفنادق وزوار سوق الخليل بالتعاون مع وزارة الصحة خالل
موسمي رمضان والحج

مكة المكرمة

--2امتـــاك العقارات وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإداراتها واســـتثمارها
وبيعها وتأجيرها وامتالك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً .

11

دعم األسر المنتجة وإستضافتهم في مهرجان مركاز التراثي في سوق الخليل « المركز التجاري لشركة جبل
عمر للتطوير بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

مكة المكرمة

--3القيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيـانة وأعمـال الهدم
والمسح الخاصة بها.

12

التبرع بالدم من قبل منسوبي شركة جبل عمر لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي بالتعاون مع الشئون الصحية
بالحرس الوطني

جدة

13

دعم الشركات المتوسطة والصغيرة من خالل رعاية الملتقى السعودي للشركات الناشئة  2018بالتعاون مع
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

جدة

--1األستاذ  /عبد العزيز محمد السبيعي – رئيس مجلس اإلدارة.

--7األستاذ  /خالد صالح الفريح.

--2الدكتور  /عبد اهلل حمد المشعل  -نائب رئيس مجلس اإلدارة.

--8األستاذ  /طارق عبدالرحمن فقيه

--3الدكتور  /زياد عثمان الحقيل.

--9األستاذ  /محي الدين صالح كامل

--4الدكتور  /أحمد عثمان القصبي.

--10األستاذ  /منصور عبد العزيز البصيلي.

--5المهندس  /أنس محمد صالح صيرفي.

--11األستاذ  /مهند سعود الرشيد.

--6األستاذ  /ثامر ناصر العطيش.

15 |15تفاصيل أنشطة الشركة والشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر
15 -115 15أنشطة شركة جبل عمر للتطوير
--5إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
--6إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.
--7استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
--8تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة.
--9تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة.

--4إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.

15 -115 15بيان بكل نشاط وإسهامه في النتائج
م

النشاط

إيرادات النشاط

النسبة

14

تقديم اإلستشارات اإلدارية لطالب الجامعات بالتعاون مع برنامج قمم العلمي واألكاديمي

الرياض

1

تطوير األراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية

1،209،290،886

%62

15

دعم برامج جمعية عرقة الخيرية

الرياض

2

تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات

580,455،775

%29

3

تشغيل و تأجير مراكز التسوق

172,897,182

%9

1,962,643,843

%100

اإلجمالي
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17 |17المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها

15 -115 15ألنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة جبل عمر للتطوير
م

اسم الشركة

النشاط

1

شركة تبريد المنطقة المركزية

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل عمر  ،باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى
للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة.

2

شركة شامخات

أنشطة التطوير واالستثمار العقاري ،أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة
أو المؤجرة (غير سكنية) إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) شراء وبيع وتأجير األراضي
والعقارات.

3

شركة ساحات

شراء وبيع وتأجير األراضي ،إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) ،أنشطة إدارة العقارات
مقابل عمولة ،أنشطة التطوير و االستثمار العقاري ،إنشاء المباني ،أعمال صيانة و تشغيل المباني.

4

شركة وارفات

إدارة وتشغيل الفنادق.

5

شركات إشراقات للخدمات
اللوجستية

التجارة  ،التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت ،التعليم والتدريب ،التوظيف واالستقدام ،السياحة و المطاعم
والفنادق وتنظيم المعارض ،العقارات واألراضي ( بيع وشراء األراضي والعقارات ) ،المقاوالت ،النقل والبريد
والتخزين.

م
1

شركة وارفات

إدارة وتشغيل الفنادق

2

شركة ساحات

إدارة و تأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة

اإلجمالي

إيرادات النشاط

النسبة

10,898,800

%0.55

6,948,076

%0.35

17,846,876

%0.90

16 |16إنجازات وخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
–حصلت شركة جبل عمر للتطوير على ترخيص البيع على الخارطة
لبيع  741وحدة فندقية في مشروع جبل عمر العنوان الواقع ضمن
المرحلة الثالثة من المشروع.
–قامت شركة جبل عمر للتطوير ببيع  90وحدة سكنية في المرحلة
الثانية من المشروع إلى شركة البالد المالية مدير صندوق البالد
للضيافة بقيمة تعادل مليار ومائة وخمسة ماليين ريال سعودي.
–وقعت شركة جبل عمر للتطوير مذكرة تفاهم مشتركة غير ملزمه
مع الشركة السعودية للخدمات األرضية لغرض إجراء دراسة مشتركة
إلمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات الركاب داخل مشروع جبل عمر
بمكة المكرمة لخدمة زوار بيت اهلل الحرام الواصلين والمغادرين من
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الطائف اإلقليمي وذلك
سعياً من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت اهلل
الحرام وتحديداً بالمنطقة المركزية في مكة المكرمة.

تتولـــى اإلدارة العليـــا إدارة المخاطر وفقاً لسياســـات معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة .تقـــوم اإلدارة العليا بعملية التحديـــد والتقييم والتحوط
للمخاطر الماليـــة .يتمثل أهم أنواع المخاطر فـــي مخاطر االئتمان على
الذمم المدينة التجارية ومخاطر سعر العمولة على التسهيالت االئتمانية
التي تقدمها المجموعة.
يتحمل مجلس اإلدارة كامل المســـؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في
المجموعة واإلشـــراف عليهـــا .إن اللجنة التنفيذية مســـؤولة عن تطوير
ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في المجموعة.
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشـــكل منتظم من قبل اللجنة التنفيذية
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

15 -115 15بيان بأنشطة الشركات التابعة وإسهامها في نتائج شركة جبل عمر للتطوير
وصف للنشاط

إن أنشـــطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة مـــن المخاطر المالیة:
مخاطر الســـوق (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية والقیمة العادلة
والتدفقات النقدیة ألســـعار العمولة ومخاطر األسعار) ومخاطر اإلئتمان
ومخاطر الســـيولة .ويركز برنامـــج إدارة المخاطر بشـــكل عام على عدم
إمكانيـــة التنبؤ باألســـواق المالية ويســـعى إلى تقليل اآلثار الســـلبية
المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

–تم سداد دفعتي العموالت (األرباح) رقم  5و  6المستحقة لحساب
قرض وزارة المالية بمبلغ اجمالي يعادل  231,195,000ريال .ويأتي
هذا اإلجراء بعد تمكن الشركة من إنهاء إجراءات موائمة القرض
وتحويله إلى قرض مرابحة متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
بالتعاون مع وزارة المالية وبنك سامبا.

تراقب لجنـــة المراجعة التزام اإلدارة بسياســـات وإجـــراءات المجموعة
في إدارة المخاطر ،وتراجـــع مدي كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق
بالمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

مخاطر اإلتمان:
هـــي عدم مقدرة أحد األطـــراف المقابلة فـــي أداة مالية على الوفاء
بالتزاماته مما يتســـبب في خســـائر مالية للطرف اآلخـــر .تدير المجموعة
مخاطر اإلئتمان من خالل تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة قبل
الدخول في معامالت باإلضافة إلى مراقبة أي تعرضات قائمة بشـــكل
دوري لضمان التســـوية في الوقت المحدد .وكما في تاريخ التقرير ،فإن
أقصـــى تعرض للمجموعة لمخاطـــر اإلئتمان يتمثل فـــي القيم الدفترية
لموجوداته المالية الفردية مثـــل الذمم المدينة التجارية  /الذمم المدينة
واألرصدة البنكية.

مخاطر أسعار العمولة:
تتمثل مخاطر أســـعار العمولة في تذبذب القيمـــة العادلة أو التدفقات
النقدية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أســـعار العمولة .يتم إدارة مخاطر
أســـعار العمولة عـــن طريق النظر بعناية في أســـعار العمولة الســـائدة
والمتوقعة في الســـوق فـــي وقت تنفيـــذ ترتيبات االئتمـــان وكذلك
اســـتخدام أدوات التحوط المناســـبة عند الحاجة .كما فـــي تاريخ التقرير،
ســـتؤدي زيادة أو نقصان  10نقاط أســـاس في أسعار العمولة مع بقاء
جميـــع المتغيرات األخرى ثابتة ســـيؤدي الى نقص  /زيـــادة األرباح قبل
الزكاة للســـنة بمقدار  8.9مليون ريال سعودي (2017م 7.8 :مليون ريال
سعودي).

مخاطر العمالت:
هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة أداة مالية ما بســـبب التغيرات
في أســـعار صرف العمـــات األجنبية .تتعرض المجموعة لتقلب أســـعار
صرف العمالت األجنبية خالل الممارســـة العاديـــة ألعمالها التجارية .لم
تقم المجموعة بتعامالت جوهرية بعمالت غير الريال السعودي والدوالر
األمريكي خالل السنة .ونظراً الرتباط الريال السعودي بالدوالر األمريكي
فإن المجموعة ليست معرضة لمخاطر عمالت هامة.

مخاطر السيولة
هي المخاطـــر المتمثلة في تعرض المجموعـــة لصعوبات في الحصول
على التمويل الالزم للوفـــاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .وقد
تنتج مخاطر الســـيولة عند عـــدم القدرة على بيع أصل مالي ما بســـرعة
وبقيمـــة تقارب قيمته العادلة .وتدار مخاطر الســـيولة من خالل المراقبة
المنتظمة لمدى توافر التمويل الالزم للوفاء بااللتزامات المستقبلية.

–تم سداد القسط األول المستحق من الجسر التمويلي اإلسالمي لبنك
البالد بقيمة  136,772,232ريال والذي يشمل جزء من قيمة التمويل
إضافة ألرباح التمويل المستحقة.
–أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن عزمها إصدار صكوك محلية بالريال
السعودي وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة العربية السعودية
بقيمة ملياري ريال سعودي كحد أقصى لهدف تمويل أعمال الشركة
واستكمال تطوير مراحل المشروع.
–تم تطوير منتجات عقارية بوعاء تأجيري هي األول من نوعها لمالئمة
حاجة السوق العقاري وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
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18 |18خالصة على شكل جدول ورسم بياني لكل من اآلتي:

18 -118 18نتائج أعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة

18 -118 18أصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة

البيان

2018م

الفترة من
 2017/4/13م حتى
2017/12/31م

الفترة من
 1438/1/1هـ حتى
 1438/7/15هـ

 1437هـ

 1436هـ

اإليرادات

1,962,643,843

568,826,613

547,741,392

1,479,942,106

779,427,847

()1,164,807,049

()557,716,673

()291,346,791

()748,450,075

()344,974,805

11,109,940

256,394,601

731,492,031

434,453,042

()600,974,438

76,656,958

609,364,820

91,920,217

البيان

2018م

الفترة من 2017/4/13
م حتى 2017/12/31م

الفترة من  1438/1/1هـ
حتى  1438/7/15هـ

 1437هـ

 1436هـ

األصول المتداولة

3,491,831,556

1,707,750,536

5,091,936,301

1,907,943,603

1,296,937,220

تكاليف اإليرادات

25,045,608,357

25,880,943,542

17,783,792,109

20,719,854,214

18,473,366,447

مجمل الربح

797,836,794

صافي الربح

194,992,931

إجمالي األصول

28,537,439,913

27,588,694,078

22,875,728,410

22,627,797,817

19,770,303,667

الخصوم
المتداولة

4,365,457,613

1,063,960,121

1,096,672,242

2,124,895,963

2,346,357,307

غيـــر

14,388,753,385

16,935,138,844

11,587,715,254

10,388,011,566

8,037,899,537

إجمالي الخصوم

18,754,210,998

17,999,098,965

12,684,387,496

12,512,907,529

10,384,256,844

األصـــول
المتداولة

الخصـــوم
متداولة

غيـــر

18 -118 18رسم بياني ألعمال الشركة في السنوات المالية الخمس األخيرة
 2ﻣﻠﻴﺎﺭ
 1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ
 1ﻣﻠﻴﺎﺭ
 0.5ﻣﻠﻴﺎﺭ

18 -118 18رسم بياني ألصول الشركة وخصومها في السنوات المالية الخمس األخيرة

-

 30ﻣﻠﻴﺎﺭ

) 0.5ﻣﻠﻴﺎﺭ(

 25ﻣﻠﻴﺎﺭ

) 1ﻣﻠﻴﺎﺭ(

 20ﻣﻠﻴﺎﺭ

2018

 15ﻣﻠﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2017/04/13ﻡ
ﺣﺘﻰ 2017/12/31ﻡ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ

 10ﻣﻠﻴﺎﺭ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1438/01/01ﻩ
ﺣﺘﻰ 1438/07/15ﻩ

ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻳ�ﺍﺩﺍﺕ

1436

1437

ﺍﻹﻳ�ﺍﺩﺕ

 5ﻣﻠﻴﺎﺭ
2018

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 2017/04/13ﻡ
ﺣﺘﻰ 2017/12/31ﻡ

ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
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21 |21أسماء الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس،
والدولة محل التأسيس والعمليات ،وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة تابعة

19 |19تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة والشركات
التابعة لشركة جبل عمر خالل العام 2018م
19 -119 19التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
المنطقة الجغرافية

اإليرادات

مكة المكرمة

1,962,643,843

إجمالي اإليرادات

1,962,643,843

م

اسم الشركة

رأس المال

نسبة ملكية
الشركة فيها

نشاطها الرئيس

الدولة محل التأسيس
والعمليات العمليات

1

شركة تبريد المنطقة
المركزية

 5,000,000ريال
سعودي

تملك شركة جبل عمر
للتطوير نسبة ملكية
%40

إنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع
جبل عمر  ،باإلضافة إلى إمكانية
مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى
للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية
بمكة المكرمة

المملكة العربية
السعودية

مملوكة بالكامل لشركة
جبل عمر للتطوير

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

تملك شركة جبل عمر
للتطوير نسبة ملكية
%60

شراء وبيع وتأجير األراضي ،إدارة و تأجير
العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير
سكنية) ،أنشطة إدارة العقارات مقابل
عمولة ،أنشطة التطوير و االستثمار
العقاري ،إنشاء المباني ،أعمال صيانة و
تشغيل المباني

4

شركة وارفات للضيافة

15,000,000
ريال سعودي

تملك شركة جبل عمر
للتطوير نسبة ملكية
%90

إدارة وتشغيل الفنادق

المملكة العربية
السعودية

5

شركات إشراقات للخدمات
اللوجستية

 100,000ريال
سعودي

مملوكة بالكامل لشركة
جبل عمر للتطوير

التجارة ،التشغيل والصيانة والنظافة
للمنشآت  ،التعليم و التدريب ،التوظيف
واالستقدام ،السياحة و المطاعم
والفنادق وتنظيم المعارض ،العقارات
واألراضي ( بيع وشراء األراضي
والعقارات ) ،المقاوالت ،النقل والبريد
والتخزين

المملكة العربية
السعودية

2

19 -119 19التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة
المنطقة الجغرافية

اإليرادات

مكة المكرمة

17,846,876

إجمالي اإليرادات

17,846,876

3

شركة شامخات للتنمية
والتطوير المحدودة

شركة ساحات إلدارة
األمالك

 100,000ريال
سعودي

 5,000,000ريال
سعودي

20 |20إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج السنة السابقة
البيان

2018م

الفترة من 2017/4/13م
حتى 2017/12/31م

التغيرات ( )+أو ()-

نسبة التغير

المبيعات  /اإليرادات

1,962,643,843

568,826,613

+1,393,817,230

%245

تكلفة المبيعات  /اإليرادات

1,164,807,049

557,716,673

+607,090,376

%109

مجمل الربح

797,836,794

11,109,940

+786,726,854

%7081

إيرادات تشغيلية – أخرى

277,180,829

34,308,816

+242,872,013

%708

مصروفات تشغيلية – أخرى

262,481,491

210,194,654

+52,286,837

%25

الربح (الخسارة) التشغيلي

812,536,132

()164,775,898

+977,312,030

%593

المملكة العربية
السعودية

المملكة العربية
السعودية

22 |22سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم
طبقاً للمادة الحادية واألربعين من نظام الشركة األساسي والذي ينص على التالي:
« توزع أرباح الشركة الصافية على المساهمين بنسبة ال تقل عن  %2من رأس المال المدفوع (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي)
ً
ً
احتياطيا
شرعا ،وتجنيب ( )%10من األرباح الصافية لتكون
بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة
ً
نظاميا ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس المال المدفوع».
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23 |23وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس
إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة ،أو الشركة
التابعة ،وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة وذلك
لدورة المجلس الحالية (الدورة الرابعة) والتي بدأت من تاريخ 2018/6/30م

25 |25المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند
الطلب أم غير ذلك) .وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي
مبالغ دفعتها الشركة سداد ًا للقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض وأسم الجهة
المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي (جميع األرقام المذكورة في الجدول بالريال السعودي)
م

اسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ أصل القرض

مدة القرض
(سنة)

المبالغ المدفوعة
سدادا للقرض
خالل السنة

م

االسم

ملكية األسهم
بداية السنة

ملكية األسهم
نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

1

األستاذ  /عبدالعزيز محمد السبيعي

1,000

1,000

0

0
وزارة المالية

3،000،000،000

10

-

-

2

الدكتور  /عبدالرؤوف محمد مناع

1,000

1,000

0

0

1

10,342,000,000

سنة إلى  12سنة

245,595,158

4,506,864,297

5,613,714,206

3

الدكتور /أحمد عثمان القصبي

1,000

1,000

0

0

2

4

الدكتور  /زياد عثمان الحقيل

1,100

1,100

0

0

البنوك والمؤسسات
المالية

5

-

-

503,045,332

5

األستاذ  /محي الدين صالح كامل

0

5,000

5,000

0

3

صكوك

503,045,332

245,595,158

4,506,864,297

9,116,759,538

6

األستاذ /منصور عبدالعزيز البصيلي

1,000

1,000

0

0

4

اإلجمالي

13,845,045,332

7

األستاذ  /مهند سعود الرشيد

1,000

1,000

0

0

8

المهندس  /وليد عبد الرحمن العيسى

0

0

0

0

9

األستاذ  /عبد الرحمن محمد الرواف

0

0

0

0

26 |26عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

10

األستاذ  /عماد صالح الخراشي

0

0

0

0

تم طلب سجل المساهمين عدد ( )11مرة والتفاصيل على النحو التالي:

11

الدكتور /عبد الرحمن محمد البراك

0

0

0

0

م

التاريخ

السبب

12

المؤسسة العامة للتقاعد

32,927,473

32,604,808

322,655 -

%1 -

1

2018/1/2م

اجراءات الشركة

13

الهيئة العامة لألوقاف

44,599,531

40,202,522

4,397,009 -

%11 -

2

2018/3/1م

اجراءات الشركة

14

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

83,922,990

83,922,990

0

0

3

2018/5/15م

اجراءات الشركة

15

أحد أقارب األستاذ  /هاني زهران (الرئيس المالي للمجموعة)

0

60

60

0

4

2018/5/24م

اجراءات الشركة

5

2018/5/27م

اجراءات الشركة

6

2018/5/28م

اجراءات الشركة

7

2018/5/29م

اجراءات الشركة

8

2018/5/30م

اجراءات الشركة

9

2018/6/4م

اجراءات الشركة

10

2018/10/2م

اجراءات الشركة

11

2018/12/31م

اجراءات الشركة

تنويه :ال يوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.

24 |24وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس
إدارة الشركة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة ،أو الشركة التابعة ،وأي
تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة ،وذلك لدورة
المجلس السابقة (الدورة الثالثة) والتي انتهت في تاريخ 2018/6/29م
م

االسم

ملكية األسهم
بداية السنة

ملكية األسهم
نهاية السنة

صافي التغيير

نسبة التغيير

1

الدكتور /عبداهلل بن حمد المشعل

0

0

0

0

2

األستاذ  /خالد صالح الفريح

238

238

0

0

3

األستاذ  /طارق عبدالرحمن فقيه

10,629

11,605

976

%9.18

4

المهندس  /أنس محمد صالح صيرفي

11,000

11,000

0

0

5

األستاذ  /ثامر ناصر العطيش

0

0

0

0

المبلغ المتبقي من
التسهيالت المتاحة

المديونية اإلجمالية
للشركة و شركاتها
التابعة
3,000,000,000

تنويه :ال يوجد مصلحة أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم في أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة.
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27 |27وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة ،والمعلومات المتعلقة بأي
أعمال أو عقود تكون الشركة طرف ًا فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
األطراف المتعامل
 /المتعاقد معهم

نوع الصفقة  /طبيعة
العمل أو العقد

مبلغ العمل أو العقد

مدة العمل أو العقد

شروط العقد

نوع العالقة  /اسم العضو أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم

شـــركة ســـاحات إلدارة
األمالك

إدارة و تأجير العقارات المملوكة
أو المؤجرة

 %7من إجمالي اإليجار للمستأجر لسنة واحدة.

 15سنة

ال يوجد شروط تفضيلية

شركة تابعة

 %7من الزيادة في اإليجار للمستأجر لسنة واحدة عند
تجديد العقود.

ابتداء من 2017م
ً

شركة وارفات للضيافة

إدارة وتشغيل الفنادق

 %2أتعاب تشغيل من إجمالي دخل المراكز التجارية.
أتعاب تحصيل بواقع  %2من إجمالي المتحصالت.
 %1من إجمالي إيرادات الفنادق.

 15سنة

 %1من إجمالي الربح التشغيلي.

ابتداء من 2018م
ً

بنك البالد

تسهيالت ائتمانية

842,000,000

 4سنوات

صنـــدوق البـــاد مكـــة
للضيافة

استئجار وحدات سكنية

 50مليون سنوياً باإلضافة إلى  %95من صافي إيرادات
تأجير العين المؤجرة من الباطن.

ال يوجد شروط تفضيلية
ال يوجد شروط تفضيلية

ابتداء من 2017م
ً

شركة تابعة
يعتبر األستاذ  /عبد العزيز السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس اإلدارة وأحد
مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار (ماسك) والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك
البالد باإلضافة كونه شقيق األستاذ  /ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البالد.
يعتبر أحد أقارب المهندس  /أنس صيرفي من كبار المساهمين في بنك البالد.

 5سنوات

ال يوجد شروط تفضيلية

ابتداء من 2017م
ً

يعتبر األستاذ  /عبد العزيز السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس اإلدارة وأحد
مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار (ماسك) والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك
البالد باإلضافة كونه شقيق األستاذ  /ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البالد.
يعتبر أحد أقارب المهندس  /أنس صيرفي من كبار المساهمين في بنك البالد.

صنـــدوق البـــاد مكـــة
للضيافة

بيع وحدات سكنية وأتعاب
استشارات

1,134,594,256

-

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /عبد العزيز السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس اإلدارة وأحد
مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار (ماسك) والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك
البالد باإلضافة كونه شقيق األستاذ  /ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البالد.

صنـــدوق البـــاد مكـــة
للضيافة

االشتراك في الصندوق

220,000,000

ابتداء من 2018م
 5سنوات
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /عبد العزيز السبيعي رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وعضو مجلس اإلدارة وأحد
مساهمي شركة محمد إبراهيم السبيعي وأوالده لالستثمار (ماسك) والتي تعد أحد المالك الرئيسيين في بنك
البالد باإلضافة كونه شقيق األستاذ  /ناصر السبيعي والذي يعتبر عضو في مجلس إدارة بنك البالد.

صنـــدوق اإلنمـــاء مكة
العقاري

أعباء إيجار تمويلي

 540,000,000سنوياً

 5سنوات

ال يوجد شروط تفضيلية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار المساهمين وعضو مجلس اإلدارة في مصرف اإلنماء.

مشاركة شركة جبل عمر للتطوير
بحصة عينية

مليار

تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من كبار المساهمين في مصرف اإلنماء.

ابتداء من 2017م
قابلة للتجديد
ً

يعتبر األستاذ  /ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير وعضو في صندوق اإلنماء مكة العقاري.
ابتداء
 5سنوات قابلة للتجديد
ً
من 2017م

ال يوجد شروط تفضيلية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية من كبار المساهمين وعضو مجلس اإلدارة في مصرف اإلنماء.
تعتبر المؤسسة العامة للتقاعد من كبار المساهمين في مصرف اإلنماء.

في الصندوق .

يعتبر األستاذ  /ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير وعضو في صندوق اإلنماء مكة العقاري.

مصنع الطازج للصناعات
الغذائية

إيرادات من تأجير محالت تجارية

 3,840,368سنوياً

ابتداء من 2017م
 3سنوات
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /طارق فقيه عضو مجلس إدارة بشركة جبل عمر للتطوير وأحد كبار التنفيذيين بمصنع الطازج
للصناعات الغذائية

شـــركة تبريـــد المنطقة
المركزية

توريد نظام التبريد

المرحلة األولى والثانية  505مليون ريال والمرحلة الثالثة
 175مليون ريال

ابتداء من 2015م
 26.5سنة
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة
المركزية.

إيجار أرض من شركة جبل عمر
للتطوير

 5مليون سنويا

 26.5سنة

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /ياسر الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة تبريد المنطقة
المركزية.

شركة اتش اس بي سي
لالستثمار

خدمات وكيل تمويل

395,000

ابتداء من 2018م
سنة
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر األستاذ  /منصور البصيلي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ورئيس مجلس إدارة شركة اتش اس بي
سي لالستثمار.

شركة أنظمة االتصاالت
واإللكترونيات المتقدمة

توريد وتنفيذ وفحص واختبار
شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة
( )3من مشروع جبل عمر وكذلك
تشغيل وصيانة شبكة الجوال
الداخلية بالمراحل  4 ،3 ،2من
المشروع

11,093,896

ابتداء من 2018م
سنة
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر الدكتور  /زياد الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ،وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة
أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة.

شركة أنظمة االتصاالت
واإللكترونيات المتقدمة

توريد وتنفيذ وفحص واختبار
شبكة الجوال الداخلية بالمرحلة
( )4من مشروع جبل عمر

12,910,302

ابتداء من 2018م
سنة
ً

ال يوجد شروط تفضيلية

يعتبر الدكتور  /زياد الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير ،وعضو مجلس إدارة وشريك في شركة
أنظمة االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة.
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30 |30بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد
أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ،ولم تسدد حتى
نهاية الفترة المالية السنوية (جميع األرقام المذكورة بالريال السعودي)

28 |28إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
-أإن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

البيان

بإن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُ فذ بفعالية.جأنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.دال يوجـــد أي تعارض بين توصيـــات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة خالل العام ،ولم يرفض المجلس األخذ بأي توصية من توصيات لجنة المراجعةبشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
هال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.وال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.زال يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشـــابهة أصدرتها أو منحتها الشـــركة خالل الســـنةالمالية.
حال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشـــابهة أصدرتهاأو منحتها الشركة.
طال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.يال يوجد أي مصلحة في فئة األســـهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشـــخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغواالشركة بتلك الحقوق.

2018م

وصف موجز لها

المسدد

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية و لم يسدد

بيان األسباب

الزكاة

0

0

0

0

الضريبة

38,190,679

ال يوجد

تتضمن الضريبة المضافة و ضريبة
االستقطاع

-

المؤسســـة العامة للتأمينات
االجتماعية

4,378,070

ال يوجد

تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة

-

تكاليف تأشيرات و جوازات

1,824,599

ال يوجد

-

-

رسوم مكتب العمل

1,221,808

ال يوجد

-

-

الشركة السعودية للكهرباء

32,267,944

-

تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة

-

شركة المياه الوطنية

7,057,716

-

تشمل فرع مكة المكرمة والرياض و جدة

-

كلم تقم الشركة بأي استثمارات أو تخصيص احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.لال يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية.مال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.نلم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.سال يوجد أسهم وأدوات الدين صادرة عن الشركات التابعة.عال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.-فال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

29 |29ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
طبقت الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ،باستثناء األحكام الواردة أدناه:

م

رقم المادة

متطلبات المادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

1

72 - 71 - 70

تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها واجتماعاتها.

مادة استرشاديه وسيتم العمل بها
ً
مستقبال.

2

87

بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة
تضع الجمعية العامة العادية – ً
التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع
االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

مادة استرشاديه وسيتم العمل بها
ً
مستقبال.
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