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   الذاتیة السیرة) 1( رقم نموذج 

  
 البیانات الشخصیة للعضو المرشح   )أ

 االسم الرباعي  سعد محمد ابراھیم الھمالن

 الجـنسـیة  سعودي  تاریخ المیالد ۱۹۷۷/٦/۱۸

 المؤھالت العلمیة  للعضو المرشح   ) ب

 م المؤھل  التخصص  تاریخ الحصول على المؤھل  اسم الجھة المانحة 

 ۱ بكالوریوس  محاسبة  ۱۹۹۸ جامعة الملك عبدالعزیز

 ۲ ماجستیر تحلیل مالي  ۲۰۰۹ استرالیا  - جامعة التروب 

 SOCPA ۳ المحاسبة والمراجعة  ۲۰۰۳ الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

The IIA ۲۰۱۹  مراجع داخلي معتمد  المراجعة الداخلیةCIA ٤ 

ACFE ۲۰۲۰  فاحص احتیال معتمد  احتیال معتمد فاحصCFE ٥ 

 الخبرات العملیة للعضو المرشح   ) ج

 الفترة مجاالت الخبرة 

 حتى االن stc ۲۰۲۰ – المراجعة الداخلیة - مدیر عام المراجعة التشغیلیة ووحدات األعمال 

 ۲۰۲۰ -stc ۲۰۱٤ - المراجعة الداخلیة  – مدیر عام المراجعة المالیة واالستثمارات 

 ۲۰۱٤-۲۰۱۱ شركة المیاه الوطنیة   –مدیر مالي 

 stc ۲۰۰۸-۲۰۱۱  -المراجعة الداخلیة   - المراجعة المالیة مدیر ادارة

 ۲۰۰۸-stc ۲۰۰٤ - المراجعة الداخلیة  –مشرف مراجعة داخلیة 

 stc ۱۹۹۸-۲۰۰٤ - االدارة المالیة  -مدیر قسم محاسبة االنشاءات  

 (مدرجة أو غیر مدرجة) أو أي شركة أخرى أیاً كان شكلھا القانوني أو اللجان المنبثقة منھا:   إدارات شركات مساھمة أخرىالعضویة الحالیة في مجالس   ) د

 الشكل 
 عضویة اللجان  القانوني للشركة 

 طبیعة العضویة 
(بصفتھ الشخصیة، ممثل عن  

 شخصیة اعتباریة) 

 صفة العضویة 
(تنفیذي، غیر 
 تنفیذي، مستقل)

 م اسم الشركة  الرئیس النشاط 

ذات مسئولیة  
 stc pay 1 مدفوعات رقمیة  تنفیذي ممثل عن شخصیة اعتباریة لجنة مراجعة  محدودة 

 2 السعودي الفرنسي للتمویل التأجیري  تمویل مستقل بصفة شخصیة  لجنة مراجعة  مساھمة مقفلة 
ذات مسئولیة  

 3 اوقاف جامعة الملك سعود  االنشاءات العامة للمباني مستقل بصفة شخصیة  لجنة مراجعة  محدودة 

 ٤ المجموعة الوطنیة لالستزراع المائي استزراع الربیان واالسماك مستقل بصفة شخصیة  لجنة مراجعة  مساھمة مقفلة 

  

  



   الذاتية ) الس��ة١رقم (نموذج  

  

 البيانات ال�خصية للعضو املر�ح  ) أ

 االسم الر�ا��  أديب محمد عبدالعز�ز أبان�ي  

 ا�جـنسـية سعودي   تار�خ امليالد هـ١٢/٠٢/١٣٩٠ 

 املؤهالت العلمية  للعضو املر�ح  )ب

 م املؤهل التخصص املؤهل تار�خ ا�حصول ع��  اسم ا�جهة املانحة

 ١ ماجست�� محاسبة م١٩٩٨ جامعة ميامي

 ٢ ب�الور�وس  محاسبة م١٩٩٢ جامعة امللك سعود

 ا�خ��ات العملية للعضو املر�ح  )ج

 الف��ة مجاالت ا�خ��ة

 األن ح�ى  –م ١/٢٠١٠ أبان�ي محاسبون ومراجعون قانونيون 

 ١٢/٢٠٠٩-٧/٢٠٠٨ السوق املاليةهيئة  –مستشار ثا�ي 

 ٦/٢٠٠٨- ٣/٢٠٠٥ هيئة السوق املالية –اخصائي رئي��ي إفصاح مستمر 

 ٦/٢٠٠٤ – ٨/١٩٩٩ الصندوق السعودي للتنمية-برنامج الصادرات السعودي –محلل ما�� 

 ٧/١٩٩٩ – ٢/١٩٩٢ الصندوق السعودي للتنمية -حسابات محلل  –باحث 

 �ان ش�لها القانو�ي أو ال�جان املنبثقة م��ا:  مجالس إدارات شر�ات مساهمة أخرى العضو�ة ا�حالية ��  )د
ً
 (مدرجة أو غ�� مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا

 الش�ل 

 القانو�ي للشركة

 طبيعة العضو�ة  عضو�ة ال�جان 

(بصفتھ ال�خصية، 

ممثل عن �خصية 

 اعتبار�ة)

 صفة العضو�ة

(تنفيذي، غ�� 

 تنفيذي، مستقل) 

 م اسم الشركة النشاط الرئيس 

عضو مجلس إدارة ورئيس  مساهمة عامة

 مراجعة �جنة 

  ١ بنك البالد بن�ي  مستقل  �خ��ي

عقاري  صندوق استثماري 

 متداول مقفل
  ٢ صندوق املعذر ر�ت عقاري  مستقل  �خ��ي عضو مجلس إدارة

  ٣ ا�جنو�يةشركة أسمنت  اسمنت مستقل  �خ��ي �جنة مراجعة مساهمة عامة

عضو مجلس إدارة ورئيس �جنة  مساهمة عامة

 مراجعة

  ٤ شركة جازان زرا�� مستقل �خ��ي

عضو مجلس إدارة ورئيس �جنة  مساهمة مغلقة

 مراجعة

  ٥ شركة بن سعيدان عقاري  مستقل �خ��ي

  ٦ شركة الوديان عقاري  مستقل �خ��ي �جنة مراجعة مغلقةمساهمة 

  ٧ شركة توزيع الغاز الطبي�� صنا�� مستقل �خ��ي مراجعة�جنة  مساهمة مغلقة

  ٨ شركة العقار�ة السعودية عقاري  مستقل �خ��ي �جنة مراجعة مساهمة عامة

 

  



 البند الثامن 



سياسة مكافآت كبار التنفيذ�ين قبل التحديث 
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 شركة جبل عمر للتطوير

التنفيذيين كبارمكافآت سياسة 

2.0اإلصدار 



2 

الغرض:

على  )والمشار إليهم في هذه السياسة بالـ"الموظفين التنفيذيين" أو "التنفيذيين"( التنفيذيين كبار تهدف هذه السياسة إلى مكافأة

أداء مرتبطة  آتمجلس اإلدارة وذلك من خالل مكاف أدائهم ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة والمعتمدة من

 :والتي تشمل دافوالمرجو منها تحقيق عدة أه والتنفيذيينبمستوى أداء الشركة والقطاعات 

 االستقطاب والمحافظة على أفضل الكفاءات. 

  لتحقيق أهداف الشركة التنفيذيينالتحفيز ورفع مستوى أداء الموظفين.

  وأهداف الشركة التنفيذيينالربط بين أداء الموظفين.

 توفير التنوع في تركيبة األجور والمزايا مقارنة بأفضل الممارسات في سوق العمل.

واالرشادات:االستحقاق 

 القطاعات يتم في بداية العام إقرار أهداف الشركة وأهداف. 

 ين التنفيذيينوالموظف اتيتم في نهاية العام تقييم األداء للشركة والقطاع. 

  الشركة. نتائج أهدافلتنفيذيين طرديًا مع لالممنوحة  المكافآتتتناسب قيمة 

 نتائج عوامل األداء كعدد رواتب تزيد وتنقص بحسب مكافآت التنفيذيين تحسب. 

  بداية  قرارهاإ تم  التي األهداف التشغيلية والمؤشرات المالية من% 80ما لم يتحقق  مكافآتالحصول على أي لتنفيذيين لال يحق

 العام.

  المستهدف.ن م% 150 نسبة التحقيق عن عن التزايد إذا زادتالسنوية التنفيذيين  مكافآتتتوقف قيمة 

  الفعلية من عام التقييم. ممع مدة خدمته التنفيذيين مكافآتتتناسب 

  .يشترط وجود نظام تقييم أداء دقيق ومنصف 

  الحد األدنى لعوامل األداءعلى  لم يحقق أو يحافظتنفيذي  موظف ألي المكافآتال تصرف. 

:العوامل المؤثرة في احتساب مكافأة الموظف التنفيذي

 .أداء الشركة 

 التنفيذي أداء الموظف.  

  القطاعأداء. 

 الدرجة الوظيفية. 

 في المكافأة السنوية فقط( مستوى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف الشركة(.

 )معامل العائد على المساهمين )في المكافأة طويلة المدى فقط. 

المكافآتمعادلة احتساب 

)عدد أشهر فترة الخدمة من عام التقييم( x  األداء( لنتائج)نسبة المكافأة المناظرة  x)األساس المرجعي حسب الدرجة الوظيفية( 
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  هو: األساس المرجعي

10من  7الحافز المستهدف كمضاعفات من الراتب األساسي عند تحقيق مستوى أداء 

المجموعات 

الوظيفية

الدرجة الوظيفية  الحافز المستهدف

10من  7أداء )الراتب األساسي( عند مستوى 

التقييم على

الرئيس التنفيذي CEO عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة أداء الشركة

التنفيذيين C عدد الرواتب المقررة من مجلس اإلدارة أداء القطاع

آلية التنفيذ:

  لعام المنصرم.لالمحققة  نتائج أداء الشركةاإلدارة  لمجلستقوم اإلدارة التنفيذية بالرفع 

   بعد اعتمادها  مع إفادة لجنة الترشيحات والمكافآت بتلك النتائج المالية للعام المنصرمالتشغيلية و على النتائج  اإلدارة لع مجلسيط

 .النهائي من المجلس

  تحديد بوالمكافآت  اتلجنة الترشيح تقوم ،المؤشرات المالية المستهدفة األهداف التشغيلية و % أو أكثر من80في حالة تحقق

 .والرفع بالتوصية إلى مجلس اإلدارة لالعتماد على السياسة المعتمدة حجم وعاء المكافآت بناءً 

  بالتنسيق حسب اآللية المعتمدة مر بتوجيه اإلدارة التنفيذية بصرف المكافآت بعد إقرار ما يراه حيال هذا األ اإلدارة مجلسيقوم

 للمجلس.والرفع بما تم مع لجنة الترشيحات والمكافآت 

 النفاذ:

.العامة الجمعية العتماد وفقاً  السياسات نافذة هذه تكون



سياسة مكافآت كبار التنفيذ�ين بعد التحديث 
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 شركة جبل عمر للتطوير

 سياسة المكافأة السنوية لكبار التنفيذيين 

 3اإلصدار 
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 الغرض 

  .على أدائهم ولتقدير جهودهم ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة  كبار التنفيذيينتهدف هذه السياسة إلى مكافأة  

عينية في صورة  سواء كانت  ممنوحة  آت  دخل ضمن مكافآت كبار التنفيذيين أي مكاف ي  لغرض تطبيق أحكام هذه السياسة،

   .، ثابتة أو متغيرة، اعتيادية أو استثنائيةقصيرة أو طويلة األجل أم نقدية،

 

 تعريفات  

األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة اليومية، واقتراح القرارات االستراتيجية وتنفيذها، كالرئيس  كبار التنفيذيين: 

 التنفيذي ونوابه والمدير المالي 

 أحكام عامة 

واعتمادها من  مكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحاتالخاصة بالخطط والبرامج  مراجعةيتم  •

 قبل مجلس اإلدارة.

 .ذات العالقة تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين في التقرير السنوي وفقًا للضوابط •

النظام األساس للشركة  األحكام ذات الصلة في  لكبار التنفيذيينبرنامج لمنح أسهم في الشركة  يراعي عند تطوير  •

 وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

 .اإلدارة التنفيذية هاتيتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناًء على معلومات غير دقيقة قدم  •

 

 كافآت كبار التنفيذيين  المعايير العامة لتحديد م 

 .ودرجة المخاطر لديها والقطاع الذي تعمل فيه و وضعها المالي أعمال الشركة وطبيعة حجم •

 ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت •

 الشركة وأهداف استراتيجية  ى تحقيقبمدالمكافآت ربط  •

 محافظةذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والتنفيذيين كافية بشكل معقول الستقطاب  آتأن تكون المكاف  •

 عليهم.

 

 صرف المكافآت  آلية  

 للمراجعة واالعتماد.وإنجازات كبار التنفيذيين اإلدارة نتائج أداء مجلس اإلدارة التنفيذية ل ترفع •

بها والتوصية بناًء على السياسة المعتمدة على لجنة الترشيحات والمكافآت للمراجعة  وعرضهامكافآت ال يتم اقتراح •

 لمجلس اإلدارة.

 المكافآت حسب اآللية المعتمدة.  باعتماد صرفيقوم مجلس اإلدارة  •

 

 النفاذ 

 وفقًا العتماد الجمعية العامة م 2020نتائج العام اعتبارًا من يتم تطبيق هذه السياسة 
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