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 شركة املشروعات السياحية )شمس(

 

 

 

 تقرير مجلس اإلدارة  

 م 2020العام املالي 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 سلمهم هللا                                                                              السادة/ مساهمي شركة املشروعات السياحية)شمس(

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، وبعد:

 

يسرررر س لد رةارر ةرررررة امل رررروعاة السرررياحيةضةرررمد  قر يعرا عليكم تلريري السررر    وال   ي رررم  

  
 
عرا ررررررا عاى قبرز املحطاة التي  سن خالله نسررررررلء ال رررررر ءرما   ،م2020عام للالت رررررراياي واملالي  ألةاء ال ررررررررة  اسرررررًر

 سرة بها ال ررة وامل عطفاة التي سلكتها.

لا  ال رررررة عام  م مل اصرررلة رعاةر لي لة رقسرررماك ال رررررة بما  ت اسرررص سر ت   ر س ررراةر  2021رما تسررًر

 ً اررص سر سسرررررررررررررتهرد راة ر يرة اململكرة  لطرا  السررررررررررررريراحرة وال   يره بمرا  بو خطء الًط ير وال م  والً سرررررررررررررر    الردخر 

 م وبما  حلق تطلعاة املسالمير.2030

 

 إدارة شركة املشروعات السياحية "شمس" مجلس 
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 املادة األولى: ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك. 

عن   ال اةرر  ال ركاة  ح رمة  الئحة  في  ال ارةر  األح ام  جمير  ال ررة  ال ارةر تطاق  األح ام  باسًث اء  املالية،  الس ق  ليئة 

 بالجدوك قةناي: 

 

 

 رقم

 املادة

 )الفقرة(

 أسباب عدم التطبيق  نص املادة )الفقرة( 

 ل ي الفلرر اس  ةاة ة تحد د ال روط  ال اجص ت ا رلا في قسير سر  املجلد 38

 اس  ةاة ةل ي الفلرر  تدريص قع اء س لد اإلةارر واإلةارر الً في  ة 39

 تلييم قع اء س لد اإلةارر واإلةارر الً في  ة  41
 ل ي الفلرر اس  ةاة ة

 سًخدام ال سائ  في تلييمهاإتل م لج ة ال  ةيحاة وامل ا آة ب

70 

71 

72 

 ت كي  لج ة رةارر املخاطر  -

 اخً اصاة لج ة املخاطر  -

 اجًماعاة لج ة املخاطر  -

 ل ي الفلرر اس  ةاة ة
رةارر ال ررة بمراجعة سسًمرر لسياساة رةارر املخاطر والب اسج   متل  

 املعًمدر للحد سن املخاطر التي  مكن ار ت اجه ال ررة

76 

77 

78 

 ت  ين وحدر قو رةارر املراجعة الداخلية.  -

 خطة املراجعة الداخلية.  -

 تلرير املراجعة الداخلية.  -

 ل ي الفلرر اس  ةاة ة

بردراسرررررررررررررة تلرارير تلييم رجراءاة الر رابرة الرداخليرة  تل م لج رة املراجعرة 
وتسرررررررررررررًعير ال رررررررررررررررة حاليا بمكًص خار ي لدراسرررررررررررررة وسراجعة رجراءاة  

الر رررررابرررررة الرررررداخليرررررة ويًم تلرررررد م تلريري رلى لج رررررة املراجعرررررة والتي تل م 
 رر وجدة.  بدراسًه ور ر الً صياة إلةارر ال ررة وس لد اإلةارر

 الح ت ظيم العال ة سر قصحاب امل   83
 ل ي الفلرر اس  ةاة ة

 كف  ال ظام األسرررررررررررالرررررررررررةي والئحة الح رمة لل رررررررررررررة ت ظيم العال ة سر  

 قصحاب امل الح

 تحفيز العاسلير  85
 ل ي الفلرر اس  ةاة ة

 بًحفيز العاسلير بال ررة.تل م ال ررة واإلةارر الً في  ة 

87 

88 
 املسؤولية االجًماعية 

 سااةراة العم  االجًماعي 

 الفلرر اس  ةاة ةل ي 

ب ررررر   عام    جًماعية سررررر اء  ل رررررررة في العد د سن املااةراة اإل تسرررررالم ا
 قو ب    خاص مل ظفيها.

 ت كي  لج ة ح رمة ال ركاة  95

 ل ي الفلرر اس  ةاة ة

تل م ال رررررررررررررررررة بًطايق الئحررة الح رمررة واالل زام بهررا في كررا ررة تعرراسال هررا  
 وسًابعة ذلك.
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 ادة الثانية:  ملا
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة -أوال

م في الدورة  س اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهلأسماء أعضاء مج

م.28/05/2018 بتاريخالتاسعة والتي بدأت   

 

 

  –  قسي  س طلة ن رار •
 
 سابلا

 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 صاحب السمو امللكي األمير             

 مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

 طي ار العل م ب ا ال ري س الحاص  عاى ةهاةر   
 

 

 
   

رةارر    • س لد    - .ONWANAK Real-Estate Development Coرئيد 

  
 
 سابلا

 سابقًا - .Mubasher financial Srv Coاملستشار املالي لرئيس جملس إدارة  •

  -للجزيرر كابيًاكالرئيد الً في   وع   س لد اإلةارر  •
 
 سابلا

   - نائص الرئيد الً في   ب ك الجزيرر  •
 
 سابلا

  -سد ر عام الخدساة امل ر ية ب ك الجزيرر  •
 
 سابلا

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 أحمد أبو العال بن هشام  املهندس / 

 سدنية ه دسة بالا ال ري س عاى ةهاةر الحاص  

 . رئيد لج ة املراجعة •
 . ع   اللج ة الً في  ة •
    ع   لج ة ال  ةيحاة وامل ا آة. •
 
 

 

   

  - الع   امل ًدب الرئيد الً في   ل ررة ضباتك  •
 
 سابلا

  - رةارر ةررة ضقس     سد رين رئيد س لد •
 
 سابلا

  - سد ر عام ةررةضقوت  سًار  •
 
 سابلا

   -  .Kroll Associates UK LTDالع   امل ًدب الرئيد الً في     •
 
 سابلا

  -  .Wall Street Institute G.C.Cسد ر عام  •
 
 سابلا

  –   future Entertainment   سد ر عام •
 
 سابلا

   –  Thomson  Imaging System Bostonسد ر التس يق ل ررة   •
 
 سابلا

 للشركة  كلفاملالرئيس التنفيذي -العضو املنتدب 

بًاريخ   ر2020/ 09/ 03تم  س  بي  م  ا ك  سن  الع    "سًلالًه 

امل لف-امل ًدب   الً في    بًاريخ   "الرئيد  بها  تلدم  والتي 

 م  الًلد تاريخ يانها ب فد حيث  ادق سر م 2020/ 08/ 31

 نادر بن راشد الناصر االستاذ / 

 تس يق العماك و األ إةارر با ال ري س حاص  عاى ةهاةر ال

م بم جص  03/09/2020حتى تم حلها بًاريخ " رئيد اللج ة الً في  ة •

  رار  س لد اإلةارر" 

م بم جص  03/09/2020"حتى تم حلها بًاريخ    ع   لج ة اإلستثمار •

  رار  س لد اإلةارر" 

 

 

 

 

 . الرئيد الً في   ل ررة اليسر لإلجارر والًم ي  •

  -  ب ك ساساا •
 
 سابلا

 سابلا  -  س م عة عاد اللطيف العيسةى اللاب ة    •
 

 عضو مجلس اإلدارة 

 بدر بن خلف الشمري االستاذ / 

 عماكاأل إةارر با ال ري س حاص  عاى ةهاةر ال

 لج ة ال  ةيحاة وامل ا آة  رئيد  •

 ع   لج ة املراجعة •

م بم جص 03/09/2020"حتى تم حلها بًاريخ    ع   اللج ة الً في  ة •

  رار  س لد اإلةارر" 

م بم جص  03/09/2020ع   لج ة اإلستثمار "حتى تم حلها بًاريخ   •

  رار  س لد اإلةارر" 
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لإلستثمار   • الرائدر  رةارر ةررة  س لد  الً في   وع      – الرئيد  

 
 
 حاليا

   –ع   س لد رةارر ةررة  اة م املالية  •
 
 حاليا

  –ع   س لد رةارر ةررة عالم املطاعم  •
 
 حاليا

  –ع   س لد رةارر ةررة س اس   لإلستثمار  •
 
 حاليا

  –سد ر عال ة ض س ر ية ال ركاة   ب ك الرياا   •
 
      سابلا

 

 عضو مجلس اإلدارة 

 ناصر صالح السريع االستاذ / 

 اليةاملةارر باإل  واملاجسًي   ا ال ري سحاص  عاى ةهاةر ال

م بم جص  03/09/2020رئيد لج ة اإلستثمار "حتى تم حلها بًاريخ   •

  رار  س لد اإلةارر" 

 ع   لج ة املراجعة. •

 ع   لج ة ال  ةيحاة وامل ا آة  •
 

 

 

 ملجلس اإلدارة   األمين العام 

 م 2020/ 08/ 31حتى تاريخ مدير مكتب العضو املنتدب   

 محسن صالح اليافعي   األستاذ / 

 ا ال ري س رةارر اعماكحاص  عاى ةهاةر  ال

   –  ررة ال ف ر الا ائيةبتس يق والخدساة الل جستية س لف لل سد ر •
 
 سابلا

 ا ال ري س رةارر اعماكال ةهاةر  حاص  عاى •

 .  بالعال اة السياسية والدبل ساسية واللان ر الدولي وامل ازعاة International Cambridge College “I.C.Cةبل م سًلدم سن ض  •

 سست ار سعًمد سن الهيئة الدولية للًحكيم. •

 ج ا- سساعد الخدساة امل ر ية س م عة باب ش لل را ة والح االة املالية اله د  •

 

 

  ملادة الثانية: ا
ً
 اإلدارة التنفيذية:    -ثانيا

  - الً في   ل ررة ضباتك الع   امل ًدب الرئيد  •
 
 سابلا

  - رةارر ةررة ضقس     سد رين رئيد س لد •
 
 سابلا

  - سد ر عام ةررةضقوت  سًار  •
 
 سابلا

   - .Kroll Associates UK LTDالع   امل ًدب الرئيد الً في    •
 
 سابلا

  -  .Wall Street Institute G.C.Cسد ر عام  •
 
 سابلا

   –  future entertainment   سد ر عام •
 
 سابلا

  –  Thomson  Imaging System Bostonسد ر التس يق ل ررة  •
 
 سابلا

 نادر بن راشد الناصر االستاذ / 

 تس يق العماك و األ إةارر با ال ري س حاص  عاى ةهاةر ال

املنتدب   التنفيذي  -العضو  حتى    للشركة  كلفاملالرئيس 

 م 2020/ 08/ 31تاريخ 

اإلةارر س لد  سن  ب م  03/09/2020بًاريخ     ام  رسًلالًه  لا ك 

الرئيد الً في   امل لف" والتي تلدم  -س  بي "الع   امل ًدب  

 م حيث  ادق سريانها ب فد تاريخ الًلدم2020/ 31/08بها بًاريخ 

الً في  ة • اللج ة  بًاريخ    رئيد  حلها  تم  م  03/09/2020"حتى 

 بم جص  رار  س لد اإلةارر" 

اإلستثمار • لج ة  بًاريخ    ع    حلها  تم  م  03/09/2020"حتى 

 بم جص  رار  س لد اإلةارر" 

 

 

 

 محمد بن صالح الشتيوى األستاذ / 

 األعماكإةارر با ال ري س حاص  عاى ةهاةر  ال

 .م2020/ 09/ 20حتى تاريخ مساعد الرئيس التنفيذي شغل منصب  -

منصب    - تاريخ    والسكان   الحكومية  للعالقات   التنفيذي  الرئيس   مساعدشغل    صدر  رار   حتى   ،م 2020/ 09/ 21من 

ةهر خالك     نًهي  ال      يعلد  عدم ت د دب  ت صية لج ة ال  ةيحاة وامل ا أة  عاى  امل ا لةم، ب12/2020/ 03ًاريخ  بس لد اإلةارر  

جازاة وسسًحلاة إو رعفاءي سن    ر اإلن ار، سر رحًفاظ امل ظف ب اس  حل  ه العمالية سن س ا أر نها ة الخدسة و   ،م2021 ب ا ر  

 رما ةا  خالك    ر عمله. .علدي ورواتص حتى نها ة

 ك اإل  اح وعال اة املسالمير. سسؤو  •

 . سد ر ال ؤور االةارية •
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 ناجي لياس األستاذ / 

 باملحاساة  ال ري س حاص  عاى ةهاةر الا

   رئيس الحسابات

بًاريخ     ام ال  ةيحاة وامل ا أة   عاى  امل ا لةم، ب2020/ 11/04س لد اإلةارر   ت صية لج ة 

 م22/03/2020بلا ك اإلسًلاله امللدسه س ه بًاريخ 

 

 األستاذ / فريد إبراهيم السيد 

 ةعاة املحاساة  –في الً ارر  ال ري س اةرجة ال حاص  عاى ةهاةر

 م 2019  /07 /27م، وحتى 2018/  09/ 28من تاريخ شغل منصب املستشار املالي  -

وحتى صدر  رار   م2019  /07  /28من تاريخ  الرئيس التنفيذي للشؤون املالية  شغل منصب    -

بًاريخ اإلةارر  ب2020/ 21/09  س لد  وامل ا أة  عاى  امل ا لةم،  ال  ةيحاة  لج ة   ت صية 

 امل ً ر  عملياة  رةارر  عنسسئ ال    والعملياة  املالية  لل ؤور   الً في    الرئيدنائص  بًعيي ه  

اللرار تاريخ  سن  عاسير   تاريخ  سن   عام  ملدر  لل ررة  الً في    الرئيد  بم  ص   ت ليفه،و  ملدر 

 .اللرار

 

 
 

 

 

 

 

 األستاذ / أحمد محمد سليمان 

 املحاساة  ةعاة – الً ارر في الا ال ري س ةرجة ةهاةر عاى حاص 

 املدير املالي للشركة 

بًاريخ     ام ال  ةيحاة وامل ا أة   عاى  امل ا لةم، ب2020/ 21/09س لد اإلةارر   ت صية لج ة 

 بلا ك تعيي ه بم  ص املد ر املالي لل ررة. 
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الثالثة داخل  املادة  الشركات  أسماء  في قو    اململكة:  عضوا  الشركة  إدارة  مجلس  عضو  يكون  التي  خارجها 

 من مديريها. قو  مجالس ادارتها الحالية والسابقة

 و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعض
س  
جل
و م
ض
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تي 
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ت
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ها 
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وا 
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ن 
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  / داخل 

خارج  

 اململكة 

 الكيان 

 القانوني

 للشركة 

س  
جل
و م
ض
 ع
ن و
يك
تي 
 ال
ت
ركا
ش
ال

وا 
ض
 ع
ة ر
دا
اإل

 في
ها  
ت ر
دا
س ا
جال
م

يها 
ير
مد
ن 
و م
ة أ
بق
سا
ال

 

 داخل  

خادج   /

 اململكة 

 الكيان 

 القانوني

 للشركة 

 صاحب السمو امللكي األمير / 

 مشعل  بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
- - - - - - 

 - - - - - - أبو العال ن احمد بم. هشام 

 راشد الناصر   بن نادر 
ةركاة   س م عةع   س لد  رةارر 

 س اب
 ةاخ  اململكة 

سسالمة 

 سلفلة 

  س لد رئيد نائص

  س م عة ةررة رةارر

 الً ارية السر ر

  تاريخ حتى  ال  اعية

م 26/08/2020  

ةاخ  

 اململكة 
 سسالمة

 سدرجة

 ع   س لد رةارر

  ال ررة ال ط ية

 لل  اعاة

 "ناتبت" الب وريماوية

م 2020حتى   ني    

ةاخ  

 اململكة   
سسالمة 

 سلفلة 

 - - - بدر بن خلف الشمري 

  الً في   الرئيد

 للً ارر اليسر  ررةل

 والًم ي 

ةاخ  

 اململكة 
 سسالمة

 سلفلة 

 ناصر بن صالح السريع

ع   س لد   –الرئيد الً في   

 اإلةارر ل ررة الرائدر لإلستثمار 
 ةاخ  اململكة 

 سسالمة

 سلفلة 
   

 ةاخ  اململكة  ع   س لد رةارر ةررة اة م املالية 
 سسالمة

 سلفلة 
   

 ةاخ  اململكة ع   س لد رةارر ةررة عالم املطاعم
 ذاة

 سسؤولية
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 سحدوةر

 ررة س م عة س اس   املد ر العام ل

 ستثمار لإل 
 ةاخ  اململكة

 ذاة

 سسؤولية

 سحدوةر

- - - 

 

 عضائه كالتالي:أمجلس االدارة وتصنيف  ملادة الرابعة: تكوين ا

 اسم العضو م
 تصنيف العضوية 

 )تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل( 

1 
 سسًل   صاحب السمو امللكي األمير / مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

سسًل   رلى% وب اء  عليه تاي  ت نيف الع  ية سن غي  سسًل  5م لً اح ق   سن 2020 خالك ةهر   لي سلكيًه تراجعت   

 سسًل   ن احمد أبو العال بم. هشام  2

3 

 ت في   غي   راشد الناصربن  نادر 

الً في   امل لف" والتي تلدم بها بًاريخ الرئيد -م بلا ك رسًلالًه سن س  بي "الع   امل ًدب 2020/ 03/09 ام س لد اإلةارر بًاريخ 

 غي  ت في   رلىم، وب اء  عاى ذلك تاي  ت نيف الع  ية سن ت في    م حيث  ادق سريانها ب فد تاريخ الًلد2020/ 08/ 31

 سسًل   بدر بن خلف الشمري  4

 سسًل   ناصر بن صالح السريع  5

 

 ب عمال أدارة إلحاطة  : االجراءات التي اتخذها مجلس اإل املادة الخامســــة
ً
عضــــائه وةخاصــــة غير التنفيذيين علما

 -:دائهاأساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة و الشركة والنواحي املالية والقانونية وةمقترحات امل

الاي  ت فيرر  ير بعمرر  ال رررررررررررررررررة وخرراصررررررررررررررة ال  ا ي املرراليررة واللرران نيررة    وبخرراصررررررررررررررةطال  قع رررررررررررررراء س لد اإلةارر   ًم ر

 وسل  حاة املسالمير وذلك لًمكينهم سن قةاء اعمالهم سن خالك:

 . اطالعهم عاى و ائر الجمعية العاسة لل ررة. 1

    احاة املسالمير.إاطالعهم عاى ة اوى قو سالحظاة و  . 2

ِ ارر  سكًررص املراجر الخررار ي والررداخاي لل رررررررررررررررررة وسكًررص سحرراس   عرردر سن  . اطالعهم عاى الل ائم املرراليررة والًلررارير امل 3

 .ال ررة وسحا ر اللجار واإلسًما  ملرئياة اإلةارر الً في  ة ح لها
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عضـائها وعدد اجتماعاتها  سـمائها ورسسـائها وأأختصـر الختصـاصـات اللجان ومهامها و املادة السـادسـة: وصـف م

 -:  جتماعإضاء لكل عنعقادها وةيانات حضور األ إوتواريخ  

تم تحررد ررد سهررام و ررررررررررررر ابء عمرر  لج ررة املراجعررة بلرار سن الجمعيررة العرراسررة بي مررا بليررة اللجررار بلرار سن برردا ررة  لررد  

اعرراة جًمرر رإلةارر ب مير  ويًم ربالغ س لد ا  س لد االةارر وريفيررة ر ررابررة س لد اإلةارر عليهررا و لررا ل ظررام الح رمررة

 عهرررا للم لد ويًرررابر املجلد عمررر  لررر ي اللجرررار سًرررابعرررة ةوريرررة للًرررأررررد سن  يررراسهرررا  ر اللجرررار والً صررررررررررررريررراة التي  ًم  

 ة الس ق املالية ووزارر الً ارر.ئبال ررة وقنظمة لي  ةباألعماك امل كلة لها و لا لالئحة الح رمة الخاص

 :ال ح  الًالي ةاء سهاسه عاىقةارر ملساعدر املجلد في س لد اإل  بثلة عن املجار لل ت دور قةناي وصف سخً ر

 
 

 . لجنة املراجعة: 1

 م.2020  ح  ر اجًماعاة اللج ة للعام جدوك   ضح قسماء وطايعة الع  ية وسج

عدد   

الجلسات  

التي  

حضرها 

 العضو

 تاريخ محضر اإلجتماع  

 و ـــــــــــــــــــــــــــــالعض الصفة 

 (8) 

30/
11/

20
20

 م 

 (7) 

10/
11/

20
20

 م 

 (6) 

13/
08/

20
20

 م 

 (5) 

03/
06/

20
20

 م 

 (4) 

21/
05/

20
20

 م 

 (3) 

29/
04/

20
20

 م 

 (2) 

30/
03/

20
20

 م 

 (1) 

22/
02/

20
20

 م 

 م. هشام بن أحمد ابوالعال  رئيسا  حضر  حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   8

  بدر بن خلف الشمرى أ.  عضو حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  8

 ناصر بن صالح السريع أ.  عضو حضر  حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   8
 

 مهام وضوابط عمل ومكافآت لجنة املراجعة

 تشكيل اللجنة و  -
 
 لية تعيين أعضائها ومدة عضويتهم:ا

قر    ر سن بينهم ع   سسًل     املسالمير قو سن غي لم عاىت ا  بلرار سن الجمعية العاسة لل ررة س اء سن 

 سن قع رررراء س لد اإلةارر الً في  ير، وتحدة عدةلم
 
بثالثة قع رررراء ضرئيد وع رررر ين     عاى األ  ، وقال ت ررررم ق ا

    ر سن بينهم سن له خب ر بال ؤور املالية واملحاسبية.

افية واالستشا  رية:ب. مهام لجنة املراجعة ومسؤولياتها اإلشر

تخًص لج ررة املراجعررة بمرا اررة قعمرراك ال رررررررررررررررررة والًحلق سن سرررررررررررررالسررة ونزالررة الًلررارير والل ائم املرراليررة وقنظمررة  

 ة خاصة سا  اي:فخلية  يها، وت م  سهام اللج ة ب الر ابة الدا

 . التقارير املالية1

 اإلةارر وإبداء رقيها والً صررررررررررية  ةراسررررررررررة الل ائم املالية األولية والسرررررررررر  ية لل ررررررررررررة  ا  عر ررررررررررها عاى س لد  - ▪

 ل مار نزالتها وعدالتها وةفا يتها.   أنهاب
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 يما رذا كار تلرير س لد اإلةارر والل ائم املالية لل ررررررررررة   -ب اء عاى طلص س لد اإلةارر   -ني ربداء الرق  الف ▪

وتً رررررمن املعل ساة التي تتيح للمسرررررالمير واملسرررررتثمرين تلييم املررز املالي لل رررررررة    ةوسفه سعاةلة وسً ازنة  

 اس  اتي يتها.و وقةائها ونم ذج عملها  

 ةراسة ق  سسائ  سهمة قو غي  سأل  ة تً منها الًلارير املالية. ▪

ل زام في ال ررررررررررة قو ك اإلالاحث بد ة في ق  سسررررررررائ   ثي لا املد ر املالي لل ررررررررررة قو سن  ً لى سهاسه قو سسررررررررؤو  ▪

 سراجر الحساباة.

 الًحلق سن الًلد راة املحاسبية في املسائ  الج لرية ال ارةر في الًلارير املالية. ▪

  أنها.ب  الرق  والً صية ملجلد اإلةارر   ةراسة السياساة املحاسبية املًاعة في ال ررة وإبداء ▪

 . املراجعة الداخلية2

▪  
 
 ال ررة.باخلية واملالية وإةارر املخاطر  الر ابة الدم ظةراسة وسراجعة ن

 ةراسة تلارير املراجعة الداخلية وسًابعة ت في  اإلجراءاة الًصحيحية للملح ظاة ال ارةر  يها. ▪

زسرررة و عررراليتهرررا في قةاء  خاي للًحلق سن ت ا ر امل ارة الل املراجر الررردا  ةالر رررابرررة واإلةررررررررررررررا  عاى قةاء وقن رررررررررررررطررر  ▪

وإذا لم  كن لل رررررررررررررررررة سراجر ةاخاي،  عاى اللج ررة تلررد م ت صررررررررررررريتهررا رلى املجلد   ،برره  طررة  األعمرراك واملهررام امل

  ب أر سدى الحاجة رلى تعيي ه.

 ته.آ   اح س ا إداخاي و الراجر  امل  الً صية ملجلد اإلةارر بًعيير سد ر وحدر قو رةارر املراجعة الداخلية قو ▪

 . مراجع الحسابات 3

الً صرية ملجلد اإلةارر ب  ةريح سراج ي الحسراباة وعزلهم وتحد د قتعابهم وتلييم قةائهم، بعد الًحلق سن    ▪

 اسًلاللهم وسراجعة نطاق عملهم وةروط الًعا د سعهم.

لالك سراجر الحسرررررررررررررابراة و رالًحلق سن   ▪ ًرهسررررررررررررًر ًره، وسر   س  ررررررررررررر عي خر  دى  عراليرة قعمراك املراجعرة. سر األ وعردال

 عا ي  ذاة ال لة.عًاار الل اعد واملاإل ب

 سراجر حسررررراباة ال رررررررة وقعماله، والًحلق سن عدم تلد مه قعماال   ية قو رةارية تخرج عن ةسراجعة خط ▪

 يا ها حياك ذلك.ئنطاق قعماك املراجعة، وإبداء سر 

 اإلجابة عن اسًفساراة سراجعة حساباة ال ررة. ▪

 املالية وسًابعة سا اتخ  ب أنها.حظاته عاى الل ائم  ةراسة تلرير سراجر الحساباة وسال  ▪

 . ضمان االلتزام 4

 زسة ب أنها.تخاذ ال ررة اإلجراءاة الال ررير الجهاة الر ابية والًحلق سن  سراجعة نًائج تلا ▪

 ل زام ال ررة باألنظمة والل ائح والسياساة والًعليماة ذاة العال ة.رالًحلق سن   ▪

يا ها حياك ذلك ئ رررررررررررة سر األطرا  ذو  العال ة، وتلد م سر سراجعة العل ة والًعاسالة املل  ح قر ت ريها ال ▪

 رلى س لد اإلةارر.

ر ر سا تراي سن سسررررررائ  ترى  رررررررورر اتخاذ رجراء ب ررررررأنها رلى س لد اإلةارر، وإبداء ت صرررررريا ها باإلجراءاة التي   ▪

  ًعير اتخاذلا.

▪  
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 ج. التعارض بين لجنة املراجعة ومجلس االدارة 

خ  بً صية اللج ة ر ض املجلد األ   ت صياة لج ة املراجعة و راراة س لد اإلةارر، قو رذارذا ح   تعارا بير  

ب أر تعيير سراجر حساباة ال ررة وعزله وتحد د قتعابه وتلييم قةائه قو تعيير املراجر الداخاي،  ي ص ت مير 

 تلرير س لد اإلةارر ت صية اللج ة وسب را ها وقسااب عدم قخ ي بها.

 اللجنة:  د. اجتماعات 

 ة ةورية ك  ثالثة قةهر.فت ًمر لج ة املراجعة ب  ▪

 ة ةورية سر سراجر الحساباة لل ررة وسر املراجر الداخاي لل ررة.فت ًمر اللج ة ب  ▪

 ى ذلك.رللج ة املراجعة كلما ةعت الحاجة جًما  سر  الداخاي وسراجر الحساباة طلص اإل   للمراجر ▪

 

 ه. ترتيبات تقديم امللحوظات

اللج ة آلية تتيح للعاسلير في ال ررررررررة تلد م سلح ظا هم ب ررررررأر ق  ت اوز في الًلارير املالية قو غي لا  ت ررررررر  

لر   ت ر  اسرررررررررررررص سر  جم الخطرأ بسرررررررررررررريرة تراسرة، وتل م اللج رة برالًحلق سن تطايق سلح ظرا هم برإجراء تحليق سسررررررررررررًر

 جراءاة سًابعة س اساة.راللج ة  ي  وتتان

 و. صالحيات اللجنة

 عاى سجالة ال ررة ووثائلها.طال   حق اإل  ▪

 قر تطلص ق  ا  اح قو بيار سن قع اء س لد االةارر قو االةارر الً في  ة. ▪

نعلرررراة رذا قعرررراق س لد االةارر عملهررررا قو ر ةع ر الجمعيررررة العرررراسررررة لل رررررررررررررررررررة لإلقر تطلررررص سن س لد االةار  ▪

 .تعر ت ال ررة أل رار قو خسائر جسيمة

 ز. مكافآت االعضاء:

  رياك ل   جلسررررررررة باإل ررررررررا ة ل ا ة امل رررررررراريف التي تكادلا  2000ل ا ة األع رررررررراء ض  بدك ح رررررررر ر جلسرررررررراة

 الع   لح  ر االجًما .

 .لجنة الترشيحات واملكافآت:2

 م.2020  ح  ر اجًماعاة اللج ة للعام الع  ية وسج  وصفةجدوك   ضح قسماء  

 عدد الجلسات 

 التي حضرها العضو 

 تاريخ محضر االجتماع 

 (5)  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعض الصفة 

27/
11 /

20
20

 م

 (4) 

12/
10 /

20
20

 م

 (3) 

20/
09 /

20
20

 م

 (2) 

17/
05 /

20
20

 م

 (1) 

24/
03 /

20
20

 م

  بدر بن خلف الشمرى أ.  رئيسا  حضر  حضر   حضر   حضر   حضر   5

 م. هشام بن أحمد ابوالعال  عضو حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  5

 ناصر بن صالح السريع أ.  عضو حضر  حضر   حضر   حضر   حضر   5
 الجمعية العامة للمساهمين.املكافآت ألعضاء اللجنة ،  فال يتم صرفها حتى  إعتمادها من  ***  إشارة لعدم تضمين ألئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت ملقدار 
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 اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات واملكافآت ومسئولياتها:

  املعًمدر سر سراعار عدم ترةرريح  يالً صررية ملجلد اإلةارر بال  ةرريح لع رر ية املجلد و لا للسررياسرراة واملعا  -

 ق  شخص ساق رةانًه ب ريمة سخلة بال ر  واألسانة.

حًياجاة املطل بة سن املهاراة امل اسرررراة لع رررر ية س لد اإلةارر وإعداة وصررررف لللدراة  املراجعة السرررر  ية لال  -

عماك  أل واملؤلالة املطل بة لع رررر ية س لد اإلةارر بما في ذلك تحد د ال  ت ال    لزم قر  خ رررر رررره الع رررر  

 س لد اإلةارر.

 رجرا لا. أر الًايي اة التي  مكن بالً صياة    ور رسراجعة لي   س لد اإلةارر   -

 تحد د ج انص ال عف والل ر في س لد اإلةارر وا   اح سعالجتها بما  ًفق سر س لحة ال ررة. -

سًلاللية األع اء املسًللير و عدم وج ة ق  تعارا س الح رذا كار الع   ي ا  رالًأرد ب    س    سن   -

 ع  ية س لد رةارر ةررة قخرى.

ير ويراعى ع د و رررررر تلك الً في    ر لد اإلةارر وراار قع ررررراء سآو رررررر سرررررياسررررراة واضرررررحة لًع ي ررررراة وس ا  -

 سًخدام سعا ي  ترتاء باألةاء.رالسياساة  

 . اللجنة التنفيذية:3

 بالع رررررررررر ية    وصررررررررررفة  ضررررررررررح اسررررررررررماء   جدوك 
 
وصرررررررررردر  رار س لد  م.2020لم يعلد لها رجًما  خالك عام    نهأعلما

 م.2020/ 09/ 03اإلةارر بحلها بًاريخ  

 العضو الصفة 

 نادر بن راشد الناصرأ.  رئيسا 

 م. هشام بن أحمد ابوالعال  ع  

 بدر بن خلف الشمري   أ.  ع  

 -:   مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية

سراجعررررة تلررررارير اإلةارر الرررردوريررررة م وتلييم األةاء وسراجعررررة االسرررررررررررررتثمرررراراة الجررررد رررردر قو رعرررراةر االسرررررررررررررتثمرررراراة      -  ق 

  .وامل اة ة عليها  ا  تلد مها للم لد للم ا لة عليها

 ا  قر   سراجعة امل ازناة والخطء السرررررررر  ية والًحليق في الفرو اة الج لرية املًعللة بامل ازناة رر وجدة -  ب

  .ها عاى س لد اإلةارر ًم عر 

 .سًالم تلارير ح ك ت في  وإن از امل ار ر الرئيسية قو قعماك الً سر الرئيسية لل ررةإسًابعة و   - ج

سًابعة قةاء ال ررررررررررررة والسرررررررررر ي وراء الح رررررررررر ك عاى تفسرررررررررري اة أل  انحرا اة عن الخطء وامل ازنة والً  عاة   -ة 

  .امل ا ق عليها

سسررررررررؤولياته م والسرررررررريما بالنسرررررررراة للمهام امل كلة رليها سن  ا  املجلد ع دسا    ر  سسرررررررراعدر املجلد في ت في   - ه

 .عاس  ال  ت حاسما

  .الً صية بًعد   ال ظام األسالةي لل ررة - و

 



Page 13 of 33      2020تقــرير مجلـــس اإلدارة   

 .تلد م الً صياة في عملياة االندساج واإلسًح اذاة الى س لد اإلةارر   - ز

  .تلد م الً صياة بخ  ص ةراء ال ررة ألسهمها  - ح

  .سراجعة خطء االستثمار في سي لة ال ررة الفائ ة  -  ط

الم تلرررارير ةوريرررة سن رةارر ال ررررررررررررررررررة عن عمليررراة رةارر املخررراطر في ال ررررررررررررررررررة بمرررا  يهرررا تلييم املخررراطر    -     اسررررررررررررًر

  .واإلجراءاة امل   عة ملعالجة وسًابعة ل ي املخاطر

 .رة تعم  ب     عاكالًأرد سن قر اللجار اإلةار  ة  في حاك وج ةلاض في ال ر  - ك

اسًالم تلارير اإلةارر ب    ةور  سن خالك الرئيد الً في   ح ك قةاء ال ررة ليًم تلد مها في اجًماعاة      - ك 

 .اللج ة الً في  ة مل ا  تها وسراجعتها  ا  تلد مها للم لد رذا ةعت الحاجة ل لك

  :املسؤوليات األخرى   -  م

اتخاذلا وت ثيلها في سحا ررررررررر اإلجًماعاة السررررررررابلة سن  سراجعة املحا ررررررررر السررررررررابلة وسًابعة اللراراة التي تم  -1

 .قج   مار قر املسائ  العاللة  د تم حلها

والًررأرررد سن سرونررة الالئحررة للًكيف سر   , رةارر الئحررة عمرر  اللج ررة واالحًفرراظ بهررا سن  ارر  قسير سرررررررررررررر اللج ررة  -2

 .الظرو  املًاي ر واملًطلااة الً ظيمية ب    ق   

 .م سدى سالئمة الالئحة والً صية بأ  تايي اة سل  حة للم لد للم ا لة عليهاسراجعة وإعاةر تليي -3

  .ال   ز قر تف ا اللج ة الً في  ة سهاسها الى لج ة  رعية س بثلة عنها -4
 

 لجنة اإلستثمار: .4

 بانه لم يعلد لها رجًما  خالك عام  الع رررررررررر ية    وصررررررررررفة  ضررررررررررح اسررررررررررماء   جدوك 
 
م.وصرررررررررردر  رار س لد  2020علما

 م.2020/ 09/ 03اإلةارر بحلها بًاريخ  

 العضو الصفة 

 ناصر بن صالح السريع  رئيسا 

 بدر بن خلف الشمري  عضو

 نادر بن راشد الناصر عضو
 

 -تكون مهام ومسؤوليات لجنة اإلستثمار كالتالي:

o   ت اسررررررص سر طايعة  العم  سر اإلةارر الً في  ة ل  ررررررر اسرررررر  اتي ية وسررررررياسررررررة لإلسررررررتثمار  في ال ررررررررة ، بما 

 الها واملخاطر التي تًعرا لها ، والً صية ب أنها.و قعمالها واألن طة التي تز 

o  سراجعة اسرررر  اتي ية وسررررياسررررة اإلسررررتثمار ب رررر   ةور  للًأرد سن سالءستها للًاي اة التي  د تطرق عاى الايئة

اإلسررررررررررررر  اتي يررة قو غي لررا ،   الخررارجيررة التي تعمرر  بهررا ال رررررررررررررررررة او الت رررررررررررررر عرراة امل ظمررة ألعمررالهررا قو قلرردا هررا

 والً صية ملجلد اإلةارر بخ  ص الًاي اة املل  حة عاى ل ي السياسة.

o .اإلةرا  العام عاى األن طة اإلستثمارية لل ررة وو ر رجراءاة سالئمة للياس األةاء اإلستثمار  وتلييمه 
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o ً  علق بالًعاسالة الًالية والً صررية  ةراسررة وتلييم الفرص اإلسررتثمارية املل  حه سن  ا  رةارر ال ررررة  يما

 -ب أنها :

 عملياة اإلندساج قو اإلسًح اذ عاى ال ركاة او األعماك قو األص ك. -

 ق  رنهاء قو بير قو نل  سلكية او الخروج سن رستثمار  ائم قو الً ر   يه . -

 امل ار ر امل   رة بم جص رتفا ية ةركاء قو ةركاة املحاصة. -

  ار ر الجد در قو اللائمة قو في س ار ر الً سعة التي لدى ال ررة س لحة  يها.اإلستثمار في امل -

 ق   رصة رستثمارية ترغص رةارر ال ررة في الدخ ك  يها. -

 ةارسة احًماالة الًم ي  للًعاسالة امل ك رر قعالي. -

 

o   والًعليماة ذاة العال ة.الًأرد سن رل زام الفرص اإلستثمارية املل  حة باألنظمة والل ائح 

o . تحد د وترتيص األول ياة الخاصة بعروا اإلستثماراة املل  حة 

o   ةراسرررررررررررررة الًلرارير الردوريرة سن اإلةارر الً فير  رة عن سررررررررررررري   قعمراك الفرص اإلسرررررررررررررتثمراريرة امل ا ق عليهرا سن

 املجلد.

أدائه وأداء لجانه وأعضــــــائه، والجهة التي  املادة الســــــابعة: الوســــــائل التي اعتمد علاها مجلس االدارة في تقييم  

 قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة )إن وجدت( ومعايير اختيار أعضاء املجلس.

وتل م الخاصرررررررة بع ررررررر ية س لد اإلةارر،  ي    نظمة والًعليماة واملعا ؤرد س لد اإلةارر ال زاسه ال اس  ب ا ة األ 

ًرأرد سنلج رة ال  ةررررررررررررريحراة وامل را آة بمراجعرة ةورية   للير   لل املجلد واملهراراة  بر تحليق نسرررررررررررررارة األع ررررررررررررراء املسررررررررررررًر

م ال ررررررررررة بً ليف ق    ررررررررة ق  احًياجاة تطرق، رما ولم تلوالخب اة واملؤلالة امل اسرررررررراة ألع رررررررراء املجلد وس ا 

 .م2020ًلييم قةاء املجلد خالك العام جهاة خارجية ل

 واالدارة التنفيذية وتشمل:املادة الثامنة: اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس االدارة  

 سياسة امل ا آة. -1

 العال ة بير امل ا آة املم  حة وسياسة امل ا آة املعم ك بها. -2

 ع اء اللجار/ راار الً في  ن .قع اء املجلد/  قآة والًع ي اة املد  عة ل   سن ضتفاصي  امل ا  -3

 . سياسة املكافآت:1
 

 رةاح على املساهمين.عضاء اللجان وتوزيع األ أدارة و عضاء مجلس اإل أأ( سياسة مكافآت  

 ة قع اء املجلد عاى ال ح  الًالي:آنص ال ظام األسالةي لل ررة عاى سياسة ت ز ر األرباح وس ا 

  سن ال ظام االسالةي لل ررة ت ز  قرباح ال ررة ال ا ية الس  ية بعد خ م جمير امل رو اة  46و لا للماةر ض

 والً اليف األخرى عاى ال جه الًالي:العم سية  

اة ررة و ف لرر ا % سن األربرراح ال ررررررررررررررا يررة لً  ين احًيرراط  نظرراس ، وي  ز للجمعيررة العرراسررة العرر 10   ررص   -1

 % سن رقس املاك.30حًياط  امل ك ر الً  يص ستى بلغ اإل 

 



Page 15 of 33      2020تقــرير مجلـــس اإلدارة   

با   اح سن س لد  % كاحًياط  اتفاقي  خ ررررررررررم لًدعيم املررز املالي لل ررررررررررررة  20ت  ص سن الااقي نسرررررررررراة   -2

 االةارر الى الجمعية العاسة العاة ة.

   حلق س ررررررررررلحة ال ررررررررررررة   خرى، وذلك باللدر الاللجمعية العاسة العاة ة قر تلرر ت  ين احًياطياة   -3

ر تخ رررررررررررم سن صرررررررررررافي االرباح ساالغ  قاى املسرررررررررررالمير وللجمعية امل ك رر س ار عرباح ثابًة  در اإل قو  كف  ت ز ر  ق

 اجًماعية لعاساي ال ررة قو ملعاونة سا    ر  ائما سن ل ي املؤسساة.  إلن اء سؤسساة

 % سن رقس املاك املد   .5  ز  سن الااقي بعد ذلك ة عة قولى للمسالمير تعاةك   -4

سر سراعار األح ام امللررر في املاةر ضالع ررور  سن نظام ال رررة االسرالرةي، واملاةرضالسراةسرة والسراع ر    -5

 ر ملجلد اإلةارر بحد ق صةى  دري  آ% سن الااقي رم ا 10سا ال   اوز  اة  خ ص بعد سا تلدم سن نظام ال رك 

رياك ض خمسرررررررررررررمرائة قلف رياك   ل ر  ع ررررررررررررر  ةررررررررررررراسلره املزا ا املاليرة والعينيرة ر رررررررررررررا ة رلى بدك ح ررررررررررررر ر    500,000

حلها الع ررررررررررر   درلا   جلد  رياك ضخمسرررررررررررة اال  رياك   عن ك  جلسرررررررررررة سن جلسررررررررررراة امل  5,000الجلسررررررررررراة يسررررررررررًر

 ح رررة ر رررا ية فينًلاك للع ررر  غي  املليم وي ز  الااقي بعد ذلك عاى املسرررالمير رباإل رررا ة رلى املايت وبدك اإل 

 ملا تلرري الجمعية قو    األ 
 
 ر في جلسرراة  ل زاسه بالح رر رلًالية وتلدر س ا ار الع رر  بلدر رح  للع ام ارباح و لا

ر   ررررمن تلرير س لد االةارر السرررر    للجمعية العاسة بيار ةرررراس  ل   سا ح رررر  عليه  قاملجلد واللجار عاى 

ةاريير را ا وسا  ا رر ي ب صررفهم عاسلير قو  دك س رررو اة وسز اع رراء س لد االةارر خالك السرر ة سن س ا آة وب

سررررت ررررارية وبيار بعدة الجلسرررراة التي ح رررررلا ك  ع رررر  سن تاريخ  رعماك   يه قو اةاريه قو  ققو سا  ا رررر ي نظي  

 جًما  للجمعية العاسة.رخر آ

 . م2020ارةاح على االسهم خالل العام   يونشير الى انه لم يكن هنالك اقتراح لتوزيع ارةاح ولم يتم توزيع اي

 ب( سياسة مكافآت كبار التنفيذيين:

 ةارر. لا لل الحياة املم  حة ملجلد اإل  ًم تحد د س ا آة راار الً في  ير بال ررة و 
 

 حة وسياسة املكافآت املعمول بها.. العالقة بين املكافآت املمنو 2

ع رررراء  قيما  خص س ا آة  سررررالررررةي لل ررررررة  ة بال ظام األ ر ل  و رر بسررررياسررررة امل ا آة حسررررص سا  ةا ل زم س لد اإل 

ع رررررررررررراء اللجار ور لك سررررررررررررياسررررررررررررة امل ا آة امللررر و ق ال ررررررررررررالحياة املم  حة سن املجلد  يما  قةارر و س لد اإل 

ة  آ وامل ا   حرا  بير السررررررررررررياسرررررررررررراة امل  رررررررررررر عةرن  قي  ة وراار الً في  ير وال   جد  ةارر الً ف خص س ا آة اإل 

 املم  حة.

 تفاصيل املكافآت والتعويضات املمنوحة لكل من: ٠3

 دارة:عضاء مجلس اإل أأ( مكافآت 

جًماعاة  لًمام ال اجص سن خالك الًح ررررررررررري  لإل وبما عليهم سن سسرررررررررررؤولياة   ل ر اإل رر قع ررررررررررراء س لد اإلةارر  

جًما  والًنسررررريق  إلعداة قج در اإل وقسير سرررررر املجلد     وجمير األع ررررراء ا  و ت كافي ويًم الًنسررررريق بير الرئيد 

 جًما  ما ويًم تدوين و ائر وسداوالة اإل جًما ، ر ة وكا ة املست داة املًعللة باإل اإلةارر الً في   ءآراطال  عاى  لإل 
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لى أن رئيس املجلس لم إوتجد ر اإلشـــــارة  ،  ع ررررراءراراة سن خالك سح رررررر    ر عليه األ ونًائج الً ررررر يت عاى الل

 جتماع طارئ.إلجنة املراجعة لعقد عضاء أو من  طلب مكتوب سواء من األ حصل على أي  ي
 

 م 2020اجتماعات مجلس االدارة للعام    جدول يوضح سجل حضور 

 عدد الجلسات التي 

 حضرها العضو  

 تاريخ انعقاد االجتماع 
 العضو الصفة 

 م 30/11/2020  -   (1)

 رئيسا للمجلس  إعتذر   0
 صاحب السمو امللكي األمير /  

 مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ن احمد أبو العال بم. هشام  نائب الرئيس  حضر  1

 راشد الناصربن نادر أ.  عضو حضر   1

 بدر بن خلف الشمري أ.  عضو حضر  1

 ناصر بن صالح السريع أ.  عضو حضر  1
 

 م2020 لعامعلاها أعضاء مجلس اإلدارة بدورته التاسعة  سيحصلي  والتعويضات الت جدول يوضح تفاصيل املكافآت 

ــم 
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   املكافآت املتغيرة  املكافآت الثابتة
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 / األعضاء املستقلين 
ً
 أوال

صاحب 

السمو امللكي 

األمير مشعل 

بن سعود بن 

عبدالعزيز  

 ال سعود 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 بأنه لم تسج  له ق  س ا آي  ا  تاي  ع  يًه   .%5تراجعت سلكيًه الى ا   سن  م ،2020خالك ةهر   لي  ت  يه !!! 
 
 وعليه تاي ة صفة ع  يًه لع   سسًل  علما

هشام أبو م.

 العال 
 - 000م31 - - - - - - - 000م31 - - - 000م26 000م5 -

 - 000م31 - - - - - - - 000م31 - - - 000م26 000م5 - بدر الشمري 

 - 000م31 - - - - - - - 000م31 - - - 000م26 000م5 - ناصر السريع

 - 93,000 - - - - - - - 93,000 - - - 78,000 15,000 - املجموع 

   ثانيا/  االعضاء غير التنفيذيين
   نادر الناصر 

 
 - 000م5 - - - - - - - 000م5 - - - - 000م5 -

وعليه تاي ة ع  ية  سن ع   ت في   لع     .تاريخ الًلد م م حيث  ادق سريانها ب فد 31/08/2020الرئيد الً في   امل لف" والتي تلدم بها بًاريخ -م بلا ك رسًلالًه سن س  بي "الع   امل ًدب 03/09/2020 ام س لد اإلةارر بًاريخ ت  يه !!! 

 بأنه لم تسج  له ق  س ا آي  ا  
 
 تاي  ع  يًه غي  ت في   علما

 - 000م5 - - - - - - - 000م5 - - - - 000م5 - املجموع 
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/  االعضاء التنفيذيين
ً
  ثالثا

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - - الجموع

كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس  . جدول يوضــــــــح تفاصــــــــيل املكافآت والتعويضــــــــات التي حصــــــــل علاها خمســــــــة من  1

 م.2020لتنفيذي واملدير املالي للعام ا

  ( مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:ب

 م2020  خالك العام الًاسعةتفاصي  امل ا آة والًع ي اة التي ح   عليها ضاع اء لجار املجلد عن الدورر .  1

   التاسعةاللجان املنبثقة عن املجلس في دورته 

ــــــــــــــــالبي ـــ ــ ــ  عضوية اللجان  ان ــ
عدا   املكافآت الثابتة

 بدل حضور الجلسات 

بدل حضور  
 الجلسات 

 املجموع 

 املهندس هشام أبو العال 

 رئيس لجنة املراجعة   -

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت   -

 م2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  اللجنة التنفيذية عضو -

 000م26 000م26 -

 بدر بن خلف الشمري 

 رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت   -

 عضو لجنة املراجعة   -

 م2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  رئيس اللجنة التنفيذية-

 م 2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  عضو لجنة االستثمار-

 000م26 000م26 -

 نادر بن راشد الناصر
 م2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  رئيس اللجنة التنفيذية-

 م2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  عضو لجنة واالستثمار  -
- - - 

 ناصر بن صالح السريع 

 م 2020/ 03/09تم حلها بلرار س لد اإلةارر بًاريخ  رئيس لجنة اإلستثمار -

 عضو لجنةاملراجعة   -

 عضو لجنة الترشيحات واملكافآت -

 000م26 000م26 -

00078, - وع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجم  ,00078  
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  1,426,165.00  5,000.00  307,865.00  1,113,300.00  -  - -  -   - -   1,113,300.00  -   112,800.00  1,000,500.00  نادر بن راشد الناصر

  323,100.00 --   ---  323,100.00 -  -   - -   -  -  323,100.00  -    --  323,100.00      السيد فريد إبراهيم 

  68,073.00    -    -  68,073.00             68,073.00     10,000.00   58,073.00         احمد محمد سليمان 

  417,035.43    -  131,735.43  285,300.00              285,300.00    -  285,300.00      محمدصالح الشتيوي 

 1,817,338.00 5,000.00 307,865.00 1,504,473.00       1,504,473.00  122,800.00 1,381,673.00 اإلجمالى  
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ي أمن  قو  روض على الشـــــــــــركة من الهيئةفحتياطي مإقيد قو   حترازي إتدبير قو   جزاءقو   املادة التاســـــــــــعة: اي عقوةة

افيهإجهة   بل عالجها وتفاديها مستقبالسباب املخالفة والجهة املوقعة لها وس  أقضائية و قو  تنظيميةقو  شر

اقعة لها  سبب املخالفة  م  االجراءات االحترازية للتفادي مستقبال  الجهة الو

1 
ًرررراسي رررراةبرررر   عرررراسرررر    اصررررررررررررررررابررررة  غراسررررة   االجًمرررراعيررررة   ال

 رياك   8,837.49ض
 االجًماعية  الًاسي اة

االةاريررررة  لل رررررررررررررئ ر  اعًمرررراة اجراءاة ةاخليررررة 

 لعدم تكرار املخالفاة

2 
امل ظفريريرر   ا ررررررراسررررررراة  ت رررررررد رررررررد  ترررررررأخير   سخرررررررالفررررررراة 

 رياك   150م10بامل اعيد املحدةر ض  
 املد رية العاسة للج ازاة

االةاريررررة  لل رررررررررررررئ ر  اعًمرررراة اجراءاة ةاخليررررة 

 لعدم تكرار املخالفاة 

ة السرررررررر ق املالية قو سن ق  جهة ئتؤرد ال ررررررررررة بأنه ال   جد ق  عل باة قو جزاءاة قو  يد احًياط   ر ررررررررت عليها سرررررررر اء سن لي

 غي  امل ك رر بالجدوك اعالي . م2020ةرا يه قو ت ظيمية قو   ائية خالك العام ر

ي لجنة ألى ر إة فالرقابة الداخلية بالشــــــــركة إضــــــــا  املادة العاشــــــــرة: نتائة املراجعة الســــــــنوية لفاعلية إجراءات

 -:الشركةباملراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية  

ًرصتم  لحرالي  وفي ال  رت ا،  لرداخليرةتعمر  ال ررررررررررررررررة عاى تط ير نظرام الر رابرة ا راس  خرالرد الخ رررررررررررررر   الًعرا رد سر سك

بالًحلق سن رفاءر و اعلية الر ابة الداخلية بال ررة وتحلي  سسً ى  للليام     ان ني ر و سست ارورسحاسا ر  

قةاء ال ررررة خالك العام سر سلارنتها باألع ام السررابلة وةراسررة كا ة امل  رر عاة الهاسة اللائمة بال ررررة وتلد م 

ًرد يق الرداخاي عن العرام  ملليرام بعاتم  و رد ،املل  حراة ب رررررررررررررأنهرا   لى لج رة رور ر تلريري وت صررررررررررررريراتره   ،م2020ليرة ال

واللجرار امل بثلرة س ره  ل س ر س  ر   اإلةارر ،لد  الًلرير وتاير لهم برأر س   وس را  رررررررررررررةطال   املراجعرة التي  راسرت براإل 

 تخاذ كا ة الًدابي  الال إنًخابهم بر
 
، رما  است اللج ة بالً صرررررررررررية واملسرررررررررررالميرحلق س رررررررررررلحة ال رررررررررررررة  زسة التي ت

بً جيرره اإلةارر   ررام س لد اإلةارر    عاى ذلررك  ، وب رراء  التي قورةلررا الًلرير  ب  ة الً صررررررررررررريرراةللم لد لل ظر باعض  

الً فيرر  ررة واملرراليررة ب زويررد املراجر الررداخاي لل رررررررررررررررررة برراللراراة واملسرررررررررررررت ررداة املؤيرردي ملررا تم ذرري بً صررررررررررررريررة لج ررة 

 والتي تاير   قرث   ة ه،  الًلريراملراجعة ، لي رررررراح 
 
 عاى سا قورةي الًلرير  بأر س لد اإلةارر  د عكف ق  ررررررا

 
سررررررالا س 

داخلية باض ال ظر عن سرررالسة ت رررميمة و اعلية تطايلة ال  مكن قر    ر  ال ابة  نظام الر قر رما   سن ت صرررياة 

 ألبداء الرق .
 
 سعل ال

 
 ب  قساسا

 
 سطللا

 
 تأريدا

 توصية لجنة املراجعة بشان مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركةاملادة الحادية عشر:  

 . م2020لعام  الًد يق الداخاي    للليام بأعماك سحاسا ر  ان ني ر و سست ارور  راس  خالد الخ ر    سكًصتم الًعا د سر  

التي رفض قو    دارةاإل املادة الثانية عشــر: توصــيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وةين قرارات مجلس 

تعيين املراجع  قو   دائهأتعابه وتقييم  أاجع حســــــابات الشــــــركة وعزله وتحديد خذ بها بشــــــ ن تعيين مر املجلس األ 

 خذ بها.سباب عدم األ أسوغات تلك التوصيات و الداخلي وم  

 يمررا  خص تعيير ةارر تعررارا سررررررررررررر اء  ال ت جررد ق ررة  راراة سن لج ررة املراجعررة كررانررت بينهررا وبير  راراة س لد اإل 

 سراجر الحساباة قو عزله قو تلييم قةائه قو تعيير سد ق ةاخاي.
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 املادة الثالثة عشر: تفاصيل املساهمات االجتماعية للشركة:

 .لم  كن لل ررة ق  سسالماة رجًماعيةجائحة ك رونا   بسبص

م  2020املــادة الرابعــة عشــــــــــــر: بيــان بتواريخ الجمعيــات العــامــة للمســـــــــــــاهمين املنعقــدة خالل الســــــــــــنــة املــاليــة  

 وأسماء أعضاء مجلس االدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

لرردة   عن طريق وسررررررررررررررائرر  الًل يررة    حرردرجًمررا  وقضم  2020عررام املررالي  الجمعيررة العرراسررة ل رررررررررررررررررة ةرررررررررررررمد خالك الع 

رما ن ة   .م2020/ 6/ 25لرررررررررررررررر امل ا ق    1441/ 11/ 4السرراعة الثاس ة وال  ررف سن سسرراء   م الخميد الحد ثة ع د 

عد وتعليق علدلا  املدرجة عب  وسرررررررررررررائ  الًل ية الحد اإلرًفاء بعلد جمعياة ال رررررررررررررركاة  تم الً  ية بأنه  ثة عن ب 

 ب  
 
 عاى سالسة املًعاسلير   ب لكبعد صدور  رار ليئة س ق املالية       سؤ تح  ريا

 
 .جائحة ك رونا  سنحرصا

 الصفة سجل الحضور  العضو

 صاحص السم  املل   األسي   

 س ع  بن سع ة بن عاد العزيز آك سع ة
 رئيد س لد اإلةارر  ح ر

 نائص الرئيد  ح ر م. ل ام بن قحمد قب  العال

 ع   ح ر بدر بن خلف ال مر  

 ع   ح ر ناصر بن صالح السر ر

 ع   ح ر لم   ناةر بن راةد ال اصر
  .تاريخ الًلد مم حيث  ادق سريانها ب فد 31/08/2020الرئيد الً في   امل لف" والتي تلدم بها بًاريخ -س  بي "الع   امل ًدب  ق. ناةر بن راةد ال اصر سنرسًلالة م بلا ك  03/09/2020 ام س لد اإلةارر بًاريخ ت  يه !!! 

 بأنه    وعليه تاي ة ع  يًه
 
 مل لف عية العاسة للمسالمير كار الع   امل ًدب والرئيد الًف ي   ابانه بًاريخ علد الجمسن ع   ت في   لع   غي  ت في   علما

املادة الخامســــة عشــــر: نبذه عن الشــــركة ووصــــف ألنواع النشــــار الرئياــــعي للشــــركة وشــــركاتها التابعة، وةيان  

 -:ب نواع كل نشار وت ثيره في حجم أعمال الشركة واسهامها في النتائة 

 أ. نبذه عن ت سيس الشركة:

ال  خيص بًأسريد ال رررة و لا لللرار ال زار  ةرررة امل رروعاة السرياحية ةرررة سسرالمة سرع ة ة تمت امل ا لة عاى  

ه  04/01/1412  بًاريخ  17وتم رعالر تأسررريسرررها بم جص  رار سعالي وزير الً ارر ر م ضه  23/09/1411  بًاريخ 819ر م ض

 .ه20/01/1412صاةر سن  ر  وزارر الً ارر بالدسام بًاريخ   2050021572ض وح لت عاى سج  ت ار  ر م

 ب. املركز الرئياعي:

  لر امللر الرئيسةي لل ررة بمد  ة الدسام بم ً ر ةاطئ ال خي  ب اطئ ن ف اللمر.

ًمثررر  ب ًًررراح  ر   إ ررراسرررت ال ررررررررررررررررررة بررر رمرررا   ، وتم م2018اا خالك الربر الرابر سن العررراممرررد  رررة الريررر ب  مكًرررصلهرررا س 

 .م2020/ 10/ 15بًاريخ    ال اةر ماك ال ررة ب ائحة ك رونا بم جص  رار س لد اإلةاررثر قعأبسبص تغال ه ر
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 -: النشار الرئياعي للشركة  ٠ج

إ اسة وإةارر امل ً عاة واملن ررررآة السررررياحية و  ررررم   بي لل ررررررة حسررررص السررررج  الً ار    ًمث  الن رررراط الرئيسررررة

واملالعرررص الريرررا ررررررررررررريرررة واملسررررررررررررررررابح    امل تيالة والف ررراةق والحررردائق واملطررراعم واملررردر ال   يهيرررة  وذلرررك ال رررررررررررررررراليهررراة  

 ألس اق املررزية وكا ة الخدساة التي تحًاجها امل ً عاة السياحية.اس  احاة وسحطاة الخدسة و واإل 

الي للشركة هو:د. النشار الرئياعي الح   

اسررررتثمار وت رررراي  س ً ر ةرررراطئ ال خي  بم طله ةرررراطئ ن ررررف اللمر بمد  ة الخب  و عًب  الن رررراط الرئيسررررةي   -1

 لل ررة في ال  ت الحالي وتًأثر ك  نًائج قعماك ال ررة به.

 برج سكني بم طله العليا بمد  ة الخب .  ال ررة اسًالك -2

 -ه في ال ًائج عاى ال ح  الًالي.سهاسبحجم قعماك ال ررة وإ  والحالية  الرئيسيةجدوك   ضح تأثي  األن طة  

 سج  النساة  ر راةاة الن اط  الن اط 

 %  99.58 16,056,275 س ً ر ةاطئ ال خي  

 %  0.42  67,500 برج ةمد السكني

 %100 16,123,775 اإلجمالي
 

 د. وصف نشار الشركات التابعة:

 .قو زسيلة  امل روعاة السياحية ضةمد  ق  ةركاة تابعةال   جد ل ررة  

قو  املادة الســــــادســــــة عشــــــر: وصــــــف لخطط وقرارات الشــــــركة ا ملهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشــــــركة

 عمالها أو وقف عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة:أتوسعة 

   قلمية اللرار  راراة ال ررة املهمة   م

1 

  سن   اإلةارر  س لد  ألع اء   املر  عة  الً صية  عاى  امل ا لة"ةمد"ةررة  ةارر  ر رر س لد  

م  وتاريخ  2020-117/03ض   ر م  اللج ة   بمح ر  آة لج ة ال  ةيحاة وامل ا   ء الساةر قع ا  ِ ا  

 -:سا  اي ذرري ب أر م، 23/03/2020

 .الحسن رلياس  نا ي/   األسًاذ   ررة ا ك رسًلالة رئيد حساباة ال     /ق

  الً في     الرئيدبم  ص    ، لسيد  ريد ربراليم ا  /    اإلسًاذ  لل ررة  املالي  املست ار  تعيير/ب

 .ل ررةل املالية لل ؤور

 تايي اة الهي   اإلةار   لل ررة
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2 

  رةارر   س لد   في   الع  ية  وإجراءاة  وسعا ي    سياساة  اعًماة  رر س لد اإلةارر بامل ا لة عاى  

والتي    ال ررة   ةررة   رةارر  س لد  لع  ية  ال  شح   وإجراءاة  سعا ي   تحد د   رلى   هد ، 

، و د تم  للع  ية  وسحدةر  واضحة  وإجراءاة  سعا ي    رتو السياحية "ةمد"     امل روعاة

 م25/6/2020لر امل ا ق   4/11/1441الخميد   م عر ها عاى الجمعية العاسة للسالمير  

 وتم امل ا لة عليها. 

 
 
الإلئحررررررة    ألح ررررررام  تطايلررررررا   ةخرررررراصرررررررررررررررررر الح رمررررررة 

برررال ررررررررررررررررررة واح رررام الئحرررة ح رمرررة ال رررررررررررررركررراة 

  -8ال ررررررررررررراةرر بلرار ليئرة السررررررررررررر ق املراليرة ر م ض

وتررررررراريررخ  2017  -16 ض16/05/1438     املرر ا ررقه 

ليئررررررة    واملعرررررردلرررررة   13/02/2017 بلرار س لد 

ض املرررررررررالررررررررريرررررررررة  وتررررررررراريرررررررررخ  2018-45-3السرررررررررررررررررررررر ق    

ضامل ا ق  07/08/1439 م  23/04/2018لرررررررررررررررررررررررررر 

 وق ة تعد الة الحلة.

3 

 ال  ةيحاة وامل ا آة ت صية لج ة   رر س لد اإلةارر امل ا لة عاى  

 - سا  اي ذرري :  ب أر    م2020 – 05 /118ر م ض  

 

 الً في   لل ؤور املالية   األسًاذ /  ريد ربراليم السيد،ت ليف رئيد الحساباة ض الرئيد 

واألنظمة   .1 والل ائح  السياساة  وت في    ، ج لرية  الاي   اإلةارية  ال ررة  قعماك  بتسيي  

 الداخلية لل ررة . 

قخ   س ا لة  ض رئيد س لد اإلةارر قو نائاه   ب أر األس ر اإلةارية الج لرية ، س ًمعير    .2

 قو س فرة ن. 

  ا لة  ض رئيد س لد اإلةارر قو نائاه   ب أر األس ر املالية ، س ًمعير قو س فرة ن. قخ   س  .3

 م.31/12/2020م، حتى 21/05/2020باللرار بداء  سن تاريخالعم   ًم  

 تسيي  قعماك ال ررة خالك تلك الف  ر  

4 

ال ررة،واإلسًفاةر سن سااةراة ح  سة  س رو اة  تخفيض   عاى  امل ا لة رر س لد اإلةارر  

اململكة  العربية السع ة ة  "حفظها هللا ورعالا" ملساندر وتحفيز اللطا  الخاص واإلن طة  

 اإل ً اة ة. 

اإلجررراءاة   بسرررررررررررررربرررررررص  ال رررررررررررررررررررررررة  ر ررراةة  ترررررررأثررر  

اإلح  ازيرررة للحرررد سن رنت رررررررررررررررار  رررا روس ك رونرررا  

 (COVID-19)،  املسً د

 عاى صررررررررحة اإلنسررررررررارو 
 
وعاى ال ررررررررررة  ،  حرصررررررررا

 .وسسالميها

5 

 -: رر س لد اإلةارر 

سدارس ق ررررررررررررر اء الهدا ة    ةرررررررررررررررةض  سراملر لة    املعل ساة  سررررررررررررررية  رتفا ية  تمد دعاى    امل ا لة -

الًلييم    عمليراة  إلجراءسردارس ق ررررررررررررر اء الهردا رة    ملعل سراة  لل صررررررررررررر ك للا ير والا راة األلليرة    

 .  للجهالة  ال افي  الفحص و 

ًررراك    علرررد  عاى ت  ير    امل ا لرررةو   - كرررابي  ق ررررررررررررر اء  ملررردارسالًلييم    برررأعمررراك  للليرررامسر ض الجزيرر 

     الهدا ة ق ررررررررررررر اء  سدارس  ل رررررررررررررررةض   واللان ن   املالي  للجهالة  ال افي  بالفحص   والليام  الهدا ة، 

  اإلسًح اذ  نساة  ،وتحد د  اإلسًح اذ فلةب اإلسًمرار   ضعاى   اءلا س    ًم تلرير  والتي

كابيًاك بأعماك    الجزيرر ةررة قو ض غي  اإلسًمرار ب فلة اإلسًح اذ   ، رما سًل موالسعر،  

 .سرحلًير  عاىالًلييم  

  تح ك   و  اإلسرررررررررررررتثمررراريرررهال ررررررررررررررررررة    لخطءةعم  

 للربحية   الخسائر  سن ال ررة

6 

 بعد رسًالسه خطاب  اإلسًلالة سن األسًاذ/ ناةر بن راةد ال اصر    رار س لد رةارر ال ررة

راةد  ناةر/    اإلسًاذ  رسًلالة   ا ك   - امل ًدب    س  بي  سن  ال اصر  بن  الع    الرئيد    –ض 

 سر رسًمراري بع  ية س لد اإلةارر  لل ررة،الً في   امل لف   

     . ر اإلستثما  ولج ة الً في  ة اللج ة ح   -

 

 الهي   اإلةار   لل ررةتايي اة 
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7 

ت صررررررية لج ة ال  ةرررررريحاة وامل ا آة    عاى  امل ا لةم، 21/09/2020 رر س لد اإلةارر بًاريخ  

 -ب أر سا  اي ذرري : م 2020-119/09ر م ض

: 
 
  لل ررررررررررؤور   الً في    الرئيد"نائص    السرررررررررريد  ربراليم   ريد/   األسررررررررررًاذ  تعييرامل ا لة عاى   -قوال

 .امل ً ر  عملياة  رةارر  عن"سسئ ال  والعملياة  املالية

 .  املجلد  رار  تاريخ  سن  عام  ملدر  لل ررة  الً في    الرئيد  بم  ص  وت ليفه -

  املالية   لل رررؤور  الً في    الرئيدنائص  "  الجد د  ال ظيف   باملسررر ى له  جد د  عم    علد  عم   -

   عاسير  وملدر"  والعملياة
 
 .املجلد  رار  تاريخ  سن  اعًاارا

 
 
  .لل ررة  املالي  املد ر  سليمار  سحمد  قحمد  /األسًاذ  تعييرعاى   امل ا لة -:  ثانيا

 
 
   ال ررررررررتي     صررررررررالح  سحمد/   األسررررررررًاذ  اسررررررررًمرارعاى   امل ا لة-:  ثالثا

 
  الً في     للرئيد سسرررررررراعدا

 "والس ار  الح  سية  للعال اة  الً في    الرئيد سساعد"  رلى  ال ظيف  املس ى  و عدك

 لل ررة  الهي   اإلةار  تايي اة 

 . بمد  ة الريااالسياحية "ةمد"  امل روعاة ةررة  سكًص  ر  رغالق رر س لد اإلةارر  8
تررأثر ر راةاة ال رررررررررررررررررة بظرو  جررائحررة ك رونررا  

 ب    راي .   COVED-19ض

9 

بًعيير ةررة للليام بأعماك الفحص   م 02/2019-189س لد اإلةارر ر م ض لرارإةارر ل و  •

 ال افي للجهالة ملجم عة ةركاة حما ة .

حما ة   ب ررةعاى الدخ ك   بامل ا لةم 05/2019 -200ر م ض اإلةاررس لد  لرارإةارر ل و  •

ملعداة األسن والسالسة والً ارر املحدوةر ، وذلك بعد ر ر رقسمالها رما ل  س ضح بعلد  

، وة ر املاالغ   املحدوةر  والً ارر والسالسة األسن ملعداةةخ ك ةركاء جدة ب ررة حما ة  

 ". امل  تاة عاى ال راء سن حساباة ةررة "ةمد

  ، للجهالة ال افي  بالفحص  والليامسحاسير  سن رست اراة و  ستثماراإل  ونظر ملا تطلاه ل ا •

والسالسة والً ارر   سنالدخ ك باإلستثمار ب ررة حما ة ملعداة األ   رار رلى  ال ص ك  حتى

  ، "حما ة"ت في   لل ررة   د رس  بًعيير وال   ت من قر تل م ةررة "ةمد"   ، املحدوةر  

 سالية؛  س اريف سن ذلك ترتص عاى  وسا

وال   ت من  سخ وبطالر علد   ، م 07/2019-202ض  ر م اإلةارر س لد لرارإةارر ل و  •

  ملا  نتي ةةمد" ب ررة حما ة ملعداة األسن والسالسة والً ارر املحدوةر  ةخ ك ةررة "

سن قس ر ج لرية ل ررة "ةمد" وس لد رةرا ها بعد سااةرر ةررة "ةمد"   تك ف 

ب ررة حما ة ملعداة األسن والسالسة والً ارر املحدوةر ب ج ة سد  نياة   اإلةارية ملهاسها

  األسن ملعداة  حما ة ةررة  د ر  عةامل الدعاو   سن العد د  ووج ة  ل ررةعاى ا

 ؛ املحدوةر والً ارر  والسالسة
 
 ، لم تعلم بها ال ررة سسالا

ال   ت من تعيير سكًص سحمد   ، م  09/2019-204س لد اإلةارر ر م ض لرارإةارر ل و  •

لفسخ وبطالر علد الدخ ك     ائية ةع ى  بر ر  لللياماملرزوق سحاس ر وسست ارور  

 ملعداة األسن والسالسة والً ارر املحدوةر.ب ررة حما ة  

 بحساباة ال ررة سعللة سالية ساالغ سن ت م ًه وسا  آعالي ذرري  تم سا لجمير  إةاررو 

 -سا اي ذرري:  رر س لد اإلةارر

: 
 
لً ررراح  رررمن ب د امل ررررو اة للربر  عالي  قب مير سا تم ذرري  الحسررراباة املعللة   ةتسررر ي  -قوال

 م،  2020الثالث للعام املالي  

:  
 
والسرررررررررررررالسرررة والً رررارر    سنةررررررررررررررررررة حمرررا رررة ملعرررداة األ   بمطرررالارررةالً فيررر  رررة    اإلةارر  تل م-ثرررانيرررا

 به ا ال أر.  سيًم  وسا،   املاالغ  تلك  ب ميراملحدوةر  
 
 ة عه الحلا

 وسعيررررار   وليررررةسعيررررار الًلررررارير املرررراليررررة األ   تطايق

  والتسرررررررررررر يلية  واإلةارية  العم سية  امل رررررررررررررو اة

  .SOCPAض
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 قلمية اللرار   راراة ال ررة املهمة  م

10 

 -ونا ش العد د سن امل   عاة وسنها سا  اي ذرري :م  30/11/2020علد س لد اإلةارر رجًماعه بًاريح 

ب أر س رو  اإلستثمار بر ض سدارس ق  اء الهدا ة األللية  تم اإلجًما  سر سمثاي ةررة الجزيرر كابيًاك    -

بم ا  ة سسًفي ة لإلستثمار      وبعد سااةرر سمثاي ةررة الجزيرر كابيًاك،  ام قع اء س لد اإلةارر  

ضةي 
 
 بمدارس ق  اء الهدا ة ،وقتخ  املجلد  راري بعدم امل

 
 . لل ررة اإلستثمار ل اة ئمس ا لعدم  دسا

قسًعرا املجلد ونا ش  "سياسة س ا آة قع اء س لد اإلةارر ولجانه وقع اء اإلةارر الً في  ة " ،   -

علد لً  يت عليها سن ِ ا  سسالمير ال ررة  
 
 و رر امل ا لة بالً صية بها بأ رب جمعية عم سية س   ت

اى قر   عGRGملعداة األسن والسالسة والً ارر املحدوةر ضة  نا ش سا تم بل ية حما سًعرا املجلد و ق-

 .  ًم ر ر آخر املسً داة لجمير األع اء

قسًعرا املجلد ونا ش سا تم ب أر الل ية التي س   تر عها ال ررة  د عادالحميد الطريف و    -

ف   سن ِ ا  سحاس  ال ررة للعم  ب اء  عليه. 
 
 رنًظار رسًالم الًلرير امل

 قسًعرا املجلد ونا ش  ض الئحة عم  لج ة اإلستثمار  ل ررة " ةمد "   و رر امل ا لة عليها -

 قسًعرا املجلد ونا ش ض الئحة عم  اللج ة الً في  ة ل ررة "ةمد"   و رر امل ا لة عليها -

خالفة ل ررة "ةمد"   و رر امل ا  -
 
  لة عليهاقسًعرا املجلد ونا ش  ض سياسة اإلبالغ عن املمارساة امل

قسًعرا املجلد ونا ش  ض سياسة السل ك املنهي والليم األخال ية  ل ررة "ةمد"    و رر امل ا لة    -

 عليها

 سن حرصهم عاى ال ررة وسسالميها
 
 رنطال ا

 

 

11 
سرر ررلررد اإلةارر     11- 121ض  ر ررم  بررررررراملررح ررررررررررررررر  واملرر رررررررا رررررررآة  الرر رر ةرررررررررررررريررحررررررراة  لررجرر رررررررة  ترر صرررررررررررررريرررررررة  عرراررى  برر ررررررراء   رررر 

 .عاى عدم ت د د علد امل ظف / سحمد  صالح ال تي  ، و رعفاءي سن    ر اإلن ار ،امل ا لةم 2020/
 تايي اة الهي   اإلةار   لل ررة 

12 
علررررررررد الخرررررررردساة اللان نيررررررررة وامللرررررررردم سررررررررن س م عررررررررة ناصررررررررر اك ظفررررررررر  عاررررررررى امل ا لررررررررة رررررررررر س لررررررررد اإلةارر 

 للمحاسار واإلست اراة اللان نية

املً اسيه وب    سسًمر  للل ا ا رةارر -

ال ررة سن   دالس  اة السابلة  خالك

بعدم ة ر  لمر وإسًمرابال اليهاة  امل ًفعير 

 سما ،عليهم  املسًحلةالرس م الس  ية 

قرباح  سن راي رقوجص قخ  سخ  اة 

 . بًح يلها امل   ك الد  ر  مللابلةال ررة 

الل ا ا  تسًار ها التي  الف  ر لط ك  رةارر - 

 .باملحارم

 و  - 
 
   س م عة"  بر اللان ن  الفريق إلملامنظرا

ناصر اك ظفر  للمحاسار واإلست اراة 

ب      و  ا الااللان نية" ب  ر ال ررة 

 . عام

13 

   - رر س لد اإلةارر  تعيير الًالية قسمائهم سمثاي لل ررة لدى ليئة الس ق املالية وتداوك:

 عن س لد اإلةارر   .  -1
 
 األسًاذ / ناةر بن راةد ال اصر ضسمثال

 عن اإلةارر الً في  ة  .  -2
 
 األسًاذ /  ريد ربراليم السيد   ضسمثال

 ت اك .  األسًاذر /  ل اة  سالم الح يط   ض ابء اإل -3

 تايي اة الهي   اإلةار   لل ررة 
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  و ي مخاطر تواجهها الشـــــــــــركة )ســـــــــــواء كانت مخاطر تشـــــــــــغيلية أ املادة الســـــــــــابعة عشـــــــــــر: املعلومات املتعلقة ب

اقبتها: و مخاطر تمويلية أ  مخاطر السوق( وسياسة إدارة هذه املخاطر ومر

 قلة رأس املال: -أ

يسررررررررررررر ى س لد اإلةارر الى   رقس سرراك ال رررررررررررررررررة سن قلم املع  رراة التي تلف قسررام الً سرررررررررررررعرراة والطم حرراة التي  

 لح  ذلك   س لد اإلةارر  س ىو تحليلها،  
 
 .جالدا

 

 موسمية النشار:-ب

طايعة الحاك للع اس  والظرو   ب  رةررررررررراطئ ال خي  وال    خ ررررررررر   ر ًمث  الن ررررررررراط األسرررررررررالرررررررررةي لل رررررررررررة في س ً  

 التيو  ةررررررااك خالك العامنسررررررص األ  لا عاىوتاثي  جازاة والعط  الرسررررررمية  لى س اسررررررم اإل رامل اخية املًاي ر باإل ررررررا ة  

، وت درج 
 
 وسااةرررررررا

 
 رئيسرررررريا

 
ع دسا تح ك ل ي  التي ت اجهها ال ررررررررة  املخاطر  س سررررررمية الن رررررراط تحت ت رررررر   تأثي ا

 لى س طله قو خيار آخر.ر  العمالءوجهة  الع اس  قو تتسبص في تايي  

االك امل اسررررم وتلد م خياراة   خارج امل اسررررم للحد  للعمالء  ةسررررعاو ل ا  إر رةارر ال ررررررة تسرررر ى لل  ريز عاى اسرررًر

 سن قثر تلك املخاطر.

 (COVID-19كما تجدر اإلشارة لت ثر إيرادات الشركة بشكل كبير بسبب جائحة كورونا )

 املنافسة:  —ج

  
 
 حليليا

 
تلك امل رررررار رم   أل  سن  يعد  طا  السرررررياحة وال   يه سن قةرررررد اللطاعاة في امل ا سرررررة وال    مث   هد دا

ع رد تحرد رد   العمالءلر ا  رإر ال  ريز عاى س راسن الل ر في كر  سن رررررررررررررأر تعرد قحرد قبرز سرررررررررررررمراة الًميز التي تؤثر عاى  

 .خل  تلد م خيار ق    سن وجهة نظر سل عة للعمي السلبي للم ا سة سن   ثراخًيارا هم وبالًالي تحد سن األ

 م:٢٠٢٩انتهاء عقد إيجار ارض في   -د

ًرأجرر سن قسرانرة سرد  رة الردسرام بنهرا رة   و سررررررررررررر ى س لد االةارر  م  ٢٠٢٩العرام   نًهي علرد ر  رار ارا امل ً ر املسررررررررررررر

 ب ن التواصــــــــل مع الجهات املعنية مســــــــتمر حتى تاريخ  لً د د علد اإل  ار بالً اصرررررررر  سر الجهاة املع ية  
ً
علما

 إعداد هذا التقرير.
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االخيرة السابقة: سصوم ونتائة االعمال للسنوات الخماملادة الثامنة عشر: خالصة ومقارنه ألصول وخ    

 االخيرة:نتائة األعمال للسنوات الخمس  -أ

ـــــان  البيـــــــــــــــــــــ
 األعوام 

2016 2017 2018 2019 2020 

 16,056,275 12,688,593 12,425,406 16,728,034 19,394,113 اإليرادات 

 10,622,505 22,838,638 19,468,997 16,397,443 18,833,007 تكايف اإليرادات 

 5,433,770 1,368,503 1,591,701 3,826811 709 ,869 ,6 مجمل الرةح 

 (8,195,380) ) 4,185,441 (  (7,043,591) 330,591 106 ,561 صافى الرةح )الخسارة( 
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ب( املركز املالي )األصول والخصوم( للسنوات الخمس األخيرة:    

 البيان 
 األعوام 

 2016 2017 2018 2019 2020 

  19,641,291  20,100,744 28,490,587  32,932,611   38,994,613  س م   امل ج ةاة املًداولة 

  56,849,836  61,694,492 66,664,826  75,076,119   71,129,408  س م   امل ج ةاة غي  املًداولة

  76,491,127  81,795,236 95,155,413  108,008,730   110,124,021  س م   امل ج ةاة 

  5,643,504  2,722,767  11,678,453   10,418,337   12,194,606  املطل باة املًداولةس م   

  1,204,872  1,179,651  1,278,758   1,184,687   1,854,300  س م   املطل باة غي  املًداولة 

  69,642,751  77,892,818 82,187,427  96,405,706   96,075,115  س م   حل ق املسالمير 

  76,491,127  81,795,236 95,144,638 108,008,730  110,124,021  س م   املطل باة وحل ق املسالمير 
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 املادة التاسعة عشر: تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 

 اال راةاة:الجدوك الًالي   ضح تحلي  جارافي للم اطق وتأثي لا في  جم 

 السنة 
 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

افية  أجمالي اإليرادات   املجموع  املنطقة الجغر

 275م056م16 اململكة العربية السع ة ة  275م056م16 2020

 رما وال تمًلك ال ررة حاليا ق  استثماراة خارج اململكة

النتائة التشــــــــــغيلية عن نتائة الســــــــــنة الســــــــــابقة والتوقعات املعلنة املادة العشــــــــــرون: الفروقات الجوهرية في  

 واملؤشرات املالية.

 البيـــــــــــــــــــان 
 االعوام 

 التغيير  نسبة - +/ التغيرات 2020 2019

 %27  3,367,682  16,056,275 12,688,593 اإليرادات 

 (%6)  697,585 (10,622,505) ( 10,902.033) تكلفة اإليرادات 

 %297  4,065,267  5,433,770 1,786.560 مجمل الرةح 

 (%92) (817,608)  75,289 892,897 إيرادات تشغيلية أخرى 

 %17 (1,838,498) (12,963,618) ( 11,543,177) مصروفات تشغيلية أخرى 

 (%16)  1,409,161 (7,454,559) ( 8,863,720) الرةح التشغيلي 
 

الواحـــدة والعشــــــــــــرون: إيضــــــــــــــاح ألي اختالن عن معـــايير املحـــاســــــــــــبـــة املعتمـــدة من الهيئـــة الســــــــــــعوديـــة املـــادة  

 للمحاسبين القانونيين

ال   جرد ق  اخًال راة بير املعرا ي  املحراسررررررررررررربيرة التي تطالهرا ال ررررررررررررررررة واملعرا ي  املحراسررررررررررررربيرة ال رررررررررررررراةرر عن الهيئرة  

م و لرا  2020ألوليرة والسررررررررررررر  يرة للعرام املرالي  اليرة االسرررررررررررررع ة رة للمحراسررررررررررررراير اللران نيير و رد تم رصررررررررررررردار الل ائم املر 

 للمعا ي  الدولية للًلرير املالي املعًمدر في اململكة العربية السع ة ة.

املادة الثانية والعشـــــرون: اســـــم الشـــــركات التابعة وراس مالها ونســـــبة ملكية الشـــــركة فاها ونشـــــاطها الرئياـــــعي  

 والدولة محل ت سيسهاوالدولة املحل الرئيس لعملياتها 

 السياحية ليال ت جد ق  ةركاة تابعة ون  ي الى ار ةررة امل روعاة  
 
 .د لديها استثماراة خارج اململكة حاليا
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 لثالثة والعشرون: تفاصيل االسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعةااملادة  

 .ة ن صاةرر أل  ةررةال ت جد ةركاة تابعة وعليه ليد ل الك ق  قسهم قو قةواة  

 املادة الرابعة والعشرون: وصف لسياسة توزيع االرياح ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

عاى اآللية التي سن خاللها ت ز  قرباح ال ررررة ال ررا ية السرر  ية بعد   46املاةر  ضنص ال ظام األسررالررةي لل ررررة في 

 الًالي: خ م جمير امل رو اة العم سية والً اليف االخرى عاى ال ح 

% سن األرباح ال رررررررا ية لً  ين احًياط  نظاس ، وي  ز للجمعية العاسة العاة ة و ف ل ا الً  يص  10   ص  -1

 % سن رقس املاك.30ستى بلغ االحًياط  امل ك ر 

   اح سن س لد االةارر  إص لًدعيم املررز املالي لل رررررة ب% كاحًياط  اتفاقي  خ ررر 20ت  ص سن الااقي نسررراة  -2

 معية العاسة العاة ة.الج رلى

   ز للجمعية العاسة العاة ة قر تلرر ت  ين احًياطياة اخرى، وذلك باللدر ال    حلق س لحة ال ررة قو -3

  ء رباح ساالغ إلن رررررا ر تلًطر سن صرررررافي األ قاى املسرررررالمير وللجمعية امل ك رر  كف  ت ز ر ارباح ثابًة  در االس ار ع

 ئملعاونة سا    ر  ا  اي ال ررة قوجًماعية لعاسرسؤسساة  
 
 سن ل ي املؤسساة.  ما

 % سن رقس املاك املد   .5  ز  سن الااقي بعد ذلك ة عة قولى للمسالمير تعاةك   -4

سر سراعار األح ام امللررر في املاةر ضالع ررور  سن ال ظام االسرالرةي لل رررة، واملاةرض السراةسرة والسراع ر  سن  -5

% سن الاراقي رم را رأر ملجلد اإلةارر بحرد ق صرررررررررررررةى  ردرر  10   راوز.  نظرام ال رررررررررررررركراة  خ رررررررررررررص بعرد سرا تلردم سرا ال

رياك ضخمسرررمائة قلف رياك  ل   ع ررر  ةررراسله املزا ا املالية والعينية ر رررا ة رلى بدك ح ررر ر الجلسررراة    ٠٠٠م٥٠٠

حلها الع ررر   درلا   رياك ضخمسرررة آال  رياك  عن ك  جلسرررة سن جلسررراة املجلد باإل رررا ة رلى املايت  000م5يسررًر

وبدك االنًلاك للع ررررر  غي  املليم وي ز  الااقي بعد ذلك عاى املسرررررالمير رح رررررة ر رررررا ية في األرباح و لا ملا تلرري 

الجمعية قو  رح  للع ام الًالية وتلدر س ا ار الع ررررر  بلدر ال زاسه بالح ررررر ر في جلسررررراة املجلد واللجار عاى 

ر ةرررراس  ل   سا ح رررر  عليه اع رررراء س لد االةارر  ار   ررررمن تلرير س لد االةارر السرررر    للجمعية العاسة بيا

خالك السررررررررر ة سن س ا آة وبدك س ررررررررررو اة وسزا ا وسا  ا ررررررررر ي ب صرررررررررفهم عاسلير قو اةاريير قو سا  ا ررررررررر ي نظي  

اعماك   يه قو اةاريه قو اسررت ررارية وبيار بعدة الجلسرراة التي ح رررلا ك  ع رر  سن تاريخ اخر اجًما  للجمعية 

 العاسة.

 .م2020سهم خالل العام  رةاح على األ أ يأح توزيع أرةاح، ولم يتم توزيع م يكن هنالك اقتراونشير الى انه ل
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  ص حقية في التصـــــويت تعود أل ـــــخاة في فئة االســـــهم ذات األ صـــــلحي مة الخامســـــة والعشـــــرون: وصـــــف أل املاد

أق الحقوق بموجب املادة  ربهم( أبلغوا الشـــــــركة بتلك  ا)عدا أعضـــــــاء مجلس ادارة الشـــــــركة وكبار التنفيذيين و

 ربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة األخيرةالخامسة واأل 

بلا ا ال ررررررة بم جص  قحلية في الً رررر يت  د ق  س ررررلحة سن  يمة األسررررهم ذاة األ  م2020ال   جد خالك العام 

  تاي اة في تلرك الحل ق خالك السررررررررررررر رة املراليرة ق جرد  ال تةراج وعليره  سن الئحرة   اعرد التسرررررررررررررجير  واإل    45املراةر  ض

 االخي ر.

عود ألعضـاء مجلس املادة السـادسـة والعشـرون: وصـف الي مصـلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب )ت

شــــــــــركاتها التابعة، واي تغيير في تلك  قو    ادوات دين الشــــــــــركةقو    ائهم في آســــــــــهمةر قأقو    كبار التنفيذيينقو    االدارة

 تلك الحقوق خالل السنة املالية الحالية.قو   املصلحة

قو   اسم من تعود له املصلحة واألوراق التعاقدية

 حقوق االكتتاب 

 العامنهاية  بداية العام 
 صافي 

 التغيير 

نسبة  

 التغيير 
 عدد

 األسهم 

أدوات  

 الدين

 عدد

 األسهم 

 أدوات  

 الدين

 صاحب السمو امللكي  

 االمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود
 - - - ال يوجد  - 513,000

 - - - ال يوجد  - 1000 ن أحمد أبو العال بم. هشام 

 - - - يوجد ال  - 1,000 ن راشد الناصرب نادر 

 - - - - - ال يوجد  بدر بن خلف الشمري 

 - - - ال يوجد  - 77,000 ن صالح السريع بناصر 

 

 املادة السابعة والعشرون: املعلومات املتعلقة بالقروض:

 م.2020ق   روا عاى ال ررة خالك عام    عدم وج ةبتلر ال ررة  

قو  دين قـابلـة للتحويـل وأي أوراق مـاليـة تعـاقـديـةاملـادة الثـامنـة والعشــــــــــــرون: وصــــــــــــف لفئـات وعـدد أي أدوات  

منحتها الشـــركة خالل الســـنة املالية مع إيضـــاح أي عوض  قو   حقوق مشـــابهة أصـــدرتهاقو   مذكرات حق اكتتاب

 حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

ارًًرراب قو   قوراق سراليررة تعررا رد رة قو سر رراة حق  قجرد ق  قةواة ة ن  رابلررة للًح ير  و تؤررد ال ررررررررررررررررة برأنره ال    

لم  كن وبالًالي  م، 2020ةيسررررررمب     ٣١الية امل تهية في  حل ق س ررررررابهة قصرررررردر ها ال ررررررررة قو س حتها خالك السرررررر ة امل

   ع ا تح لت عليه ال ررة.قل الك  
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أوراق  قو  اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويلقو  املادة التاســـــعة والعشـــــرون: وصـــــف ألي حقوق تحويل

 منحتها الشركة:قو   حقوق مشابهة أصدرتهاقو   كرات حق اكتتابمذقو  مالية تعاقدية

تؤررررد ال ررررررررررررررررررة برررأنررره ال   جرررد ق  حل ق تح يررر  قو ارًًررراب بم جرررص قةواة ة ن  رررابلرررة للًح يررر  قو قوراق سررراليرررة  

ًراب قو حل ق س رررررررررررررابهرة قصررررررررررررردر هرا ال ررررررررررررررررة قو س حتهرا خالك السررررررررررررر رة ا  ملراليرة امل تهيرة  تعرا رد رة قو سر رراة حق ارً

   ع ا تح لت عليه ال ررة.قلم  كن ل الك  والًالي  م 2020ةيسمب    ٣١في 

سـترداد وقيمة ب الشـركة ألي أدوات دين قابلة ل  لغاء من جانإو  أو شـراء  أي اسـترداد  املادة الثالثون: وصـف أل 

 و تلك التي اشترتها شركات تابعةأراق مالية مدرجة اشترتها الشركة  تبقية سوا ء كانت أو ملاألوراق املالية ا

م ق  اسررررر  ةاة قو رلااء سن جانص ال رررررررة أل   2020ةيسرررررمب     ٣١ملالية امل تهية في ال   جد، ولم  ًم خالك السررررر ة ا

 قةواة ة ن  اب  لالس  ةاة قو قوراق سالية سًالية وال ت جد ةركاة تابعة.

 م2020ل الحضور لكل اجتماع في العام  والثالثون: اجتماعات مجلس االدارة وسجاملادة الواحدة  

عدد الجلسات التي  

 حضرها العضو

 العضو الصفة  تاريخ انعقاد االجتماع 

   م 2020/ 11/ 30

 رئيس املجلس  رعً ر  0
 صاحب السمو امللكي األمير  

 مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ن احمد أبو العال بم. هشام  نائب الرئيس  ح ر  1

 راشد الناصربن نادر أ.  عضو   ح ر  1

 بدر بن خلف الشمري أ.  عضو ح ر  1

 ناصر بن صالح السريع أ.  عضو ح ر  1

 م 25/06/2020اجتماع للجمعية العامة  تاريخ آخر 
 

            :    وأسبابهااملادة الثانية والثالثون: طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب  عدد طلبات سجل املساهمين

 رجراءاة ال ركاة  م 2020/ 06/ 08 1

 رجراءاة ال ركاة  م 2020/ 07/ 16 2

 رجراءاة ال ركاة  م 2020/ 07/ 23 3

 

 

 



Page 31 of 33      2020تقــرير مجلـــس اإلدارة   

 املادة الثالثة والثالثون: وصف ألي صفقة بين الشركة وطرن ذي عالقة:

 بأ  ة   سن األة اك. صفلة بير ال ررة وطر  ذو عال ة  وج ةتلر ال ررة بعدم  

ي أعمال أو عقود تكون الشــــــركة طرفا فاها أو كانت فاها مصــــــلحة  املادة الرابعة والثالثون: معلومات تتعلق ب

ي  ـــــخص ذي عالقة ب ي منهم، بحيل تشـــــمل أركة أو لكبار التنفيذيين فاها أو ألحد أعضـــــاء مجلس إدارة الشـــــ

 نيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:أسماء املع

 ال ت جد بأ  ة   سن األة اك. تلر ال ررة بأنه  

و أحد  أتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة إو  أي ترتيبات  املادة الخامسة والثالثون: بيان أل 

 كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

 و قحد راار الً في  ير عن ق  س ا آةقتفاق ت ازك بم جاه قحد قع اء س لد رةارر ال ررة رو قترتيااة ال ت جد ق   

بموجبه أحد مســاهمي الشــركة عن أي حقوق في املادة الســادســة والثالثون: بيان الي ترتيبات او اتفاق تنازل   

 االرياح:

تفاق ت ازك بم جاه قحد املسالمير عن رو قق  ترتيااة    م2020ةيسمب  ٣١في  ال   جد خالك الس ة املالية امل تهية

 ق  حل ق في األرباح.

ــابعة والثالثون: بيان بقيمة املدفوعات النظامية املســـــددة و  صـــــف موجز لها  املســـــتحقة الســـــداد وو املادة الســـ

 سبابها:أو 
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 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

2020 

ـــــل  وصف موجز  ـــــ ـــــ  دد ــــــــــــــــــــاملس التفاصيـــ

 ريال سعودي

املستحق حتى  

م  31/12/2020

ولم يسدد ريال  

 سعودي

 ار ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزررررال
                                                                 

935,630   
596,410 

ـــاة  ــ ـــ ـــ ـــ زـكـ ـــن  ــ ـــ ـــ ـــ عــ ــــدد  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ املســ

ــام ــ ــــعــ ــة 2019الــ ــ ــويــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ,وتســ م  

ــام  ــ عــ مــن  ــاة   ــ الــزـكـ ــات  ــ فــروقــ

    2018حتى عام2015

تم سداد فرق تسوية املستحق عن فروقات زكاة من العام  

 ريال  148,092م بمبلغ 2018حتى العام    2015

للًأسي اة   العاسة  املؤسسة 

 االجًماعية
318,811   32,145 

ــات   ــ ــ مـــــيـــــنــ ــ الـــــتــ ــات  ــ ـــتـــــراـكـ ــ ـــ ـــ ـــ اشــ

ـــــة  ــ ـــ ـــ ـــ ــاصــ ــ الــــخــ ــة  ــ ــيــ ــاعــ ــ ــتــــمــ االجــ

ــــــة  ــــركــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ الشــ ــــــن  ــيــ ــــ ــفــ ــــ ــــــوظــ ــمــ ــــ بــ

 2020واملستحق عن عا

املستحقات عن شهر في  تمثل  ويتم سدادها عادة  ديسمبر 

 شهر يناير من العام الجديد

وج ازاة  تأةي اة  ت اليف 

 وسكًص العم 
 تلتزم الشركة بسداد الرسوم املستحقة للجهات الحكومية.  رسوم حكومية   335,939

 تلتزم الشركة بسداد الرسوم املستحقة للجهات الحكومية  رسوم حكومية     254,827 تداوك وا دا رس م اة  اك 

 تلتزم الشركة بسداد الرسوم املستحقة للجهات الحكومية  الرسوم السنوية    5,878 الار ة الً ارية

    30,000 اراة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراإل  
ووسوم   السنوية  الرسوم 

 تصديق
 بموجب العقد املبرم مع امانة املنطقة الشرقية 

 

 املادة الثامنة والثالثون: بيان بقيمة أي استثمارات آو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة: 

 بلارتاململكرة العربيرة السرررررررررررررع ة ة حيرث   يمرا عدا سخ ررررررررررررر ررررررررررررراة س را أر نهرا ة الخردسة رمرا نص عليهرا نظرام العمر  في 

 رياك، رما لم تلم ال ررة بأ  استثماراة قو احًياطاة مل لحة امل ظفير.  000م50 م سالغ2020ا بنها ة العام  يمته

راجعة الداخلية وقدرة الشـــــــــــركة على مواصـــــــــــلة املادة التاســـــــــــعة والثالثون: الســـــــــــجالت املحاســـــــــــبية ونظام امل

 نشاطها:

  لر س لد رةارر ال ررة بما  اي:

 قعدة بال    الصحيح.  قر سجالة الحساباة -

 قر نظام الر ابة الداخلية قعد عاى قسد سليمة ونف  بفاعلية. -

 قنه ال   جد ق  ةك   رر في  درر ال ررة عاى س اصلة ن اطها. -

 

 

 

 



Page 33 of 33      2020تقــرير مجلـــس اإلدارة   

 االربعون: تقرير مراجع الحسابات:املادة  

لم  ً رررررررررررمن تلرير سراجر الحسررررررررررراباة ق  تحفظاة قو تنايهاة عاى الل ائم املالية السررررررررررر  ية ال ررررررررررراةرر عن الف  ر  

 م.2020ةيسمب     ٣١ملالية امل تهية في ا

 املادة الواحدة واألربعون: توصية املجلس بتغيير املحاسب القانوني للشركة:

   ر املعير سن قجلها.فر الحساباة لل ررة  ا  انتهاء الاملجلد ق  ت صية ي أر تايي  سراجلم   در 

 املادة الثانية واألربعون: أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم: 

 قسهم خزي ة سحًفظ بها سن  ا  ال ررة.    قم 2020ت جد خالك العام املالي    ال

 

 وقبـل الختـام،

نتقــــدم برفــــع أســــمى آيــــات العرفــــان والتقديــــر إلــــل مقــــام ســــيدي خــــادم الحرميــــن الشــــريفين امللــــك ســــلمان بــــن  

ــعود   ــز آل ســ ــه  -عبدالعزيــ ــده   -  هللاحفظــ ــي عهــ ــي  كيــــن صاحــــب الســــمو امللاألموولــ ــلما  األمير ــ ــد بــــن ســ ن بــــن محمــ

  -هللاحفظـه   -نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء  و العزيـز آل سـعود وزيـر الدفـاع  عبد

 وختاما، 

 .ملألكرة الشركة على الوجه امسيبستمرار  ل  ا لنا  نالعلى القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عون هللانس ل   

 

 مجلس إدارة شركة املشروعات السياحية 

 س( ــــــ )شـــــــــــــم                               











 

 
 

 

 نات الشخصية للعضو المرشحاالبي . ا

   االسم الرباعي
 رعد نارص سعد القحطان 

 الجنسية
 م   1977/    07/    14   تاريخ الميالد  سعودي 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2

 م
 التخصص  المؤهل

تاريخ الحصول على  

 المؤهل
 اسم الجهة المانحة

 جامعة الملك سعود  م   2000 هندسة كهربائية  بكالوريوس  1

2     

3     

 الخبرات العملية للعضو المرشح .  3

 مجاالت الخبرة  الفترة 
   2003اىل عام     2000من عام   

  اتصاالت الحرس الوطن 
  ماركون 

كة ج   ن   ن    شر
 مهندس تصميم شبكات ف 

كة االتصاالت السعودية  2006اىل عام     2003من عام      شر
 مهندس تشغيل ف 

كة االتصاالت السعودية  2007اىل عام     2006من عام      شر
  تخطيط شبكات ف 

ف   كبير مشر

كة االتصاالت السعودية  2009اىل عام     2007من عام      شر
  التخطيط ف 

 مدير اإلجراءات والتحكم ف 

كة   2010اىل عام     2009من عام      شر
 االتصاالت السعودية مدير تخطيط االعمال والشؤون التنظيمية ف 

كة االتصاالت السعودية  2018اىل عام     2010من عام      شر
 مدير تخطيط االعمال وخبير تخطيط الشبكات ف 

    لإلقليم الجوال    شبكة مدير تخطيط تنفيذ   اآلن اىل عام     2018من عام   
ف  كة االتصاالت السعودية   األوسط والشر   شر

 ف 

او أي شركة أخرى أياً ( مدرجة أو غير مدرجة  )  العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى . 4

 : كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها  

 اسم الشركة  م
النشاط  

 الرئيس 

صفة العضوية 

تنفيذي، غير  )

 ( تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية،  )

ممثل عن شخصية 

 ( اعتبارية

 عضوية اللجان 
الشكل 

القانوني  

 للشركة 

المكافآت    /االستثمار  بصفته الشخصية  مستقل  التأمير   وفا للتأمير   1
شيحات   والي 

مساهمة  
 مدرجة 

2       

3       

4       

5       
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 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

ثثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       

Walid AlGasem
وليد بن علي بن صالح القاسم 

Walid AlGasem
سعودي 

Walid AlGasem
01/07/1384

Walid AlGasem
جامعي

Walid AlGasem
مالية

Walid AlGasem
12/1994

Walid AlGasem
جامعة ولاية أركنساس

Walid AlGasem
Chief of Compliance at Hollandi Capital 

Walid AlGasem
Chief Business Officer at Hollandi Capital 

Walid AlGasem
Brokerage Manager at Riyad Capital

Walid AlGasem
Brokerage Manager at Riyad Bank

Walid AlGasem
Treasury Sales

Walid AlGasem
April 2015 - Jan 2016

Walid AlGasem
Nov 2013 - April 2015

Walid AlGasem
Feb 2008 - Oct 2013

Walid AlGasem
Jan 2004 - Jan 2008

Walid AlGasem
Jan 1995 - Dec 2003

Walid AlGasem
رياض ريت

Walid AlGasem
صندوق عقاري متداول

Walid AlGasem
مستقل

Walid AlGasem
شخصية

Walid AlGasem
لا يوجد

Walid AlGasem
صندوق
 استثماري
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 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 
 الرباعي

 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 
 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م
1     
2     
3     
4     
5     
      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة
  
  
  
  
  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 
 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية
)تنفيذي  غري 
 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفت  الشخصية  
اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل 
القانوني 
 للشركة

1       
2       
3       
4       

amir.s
Accepted set by amir.s

amir.s
Marked set by amir.s

Turki Al-Qahtani
تركي بن سعود بن ناشي القحطاني

Turki Al-Qahtani
سعودي

Turki Al-Qahtani
10/09/1969

Turki Al-Qahtani
بكالوريس

Turki Al-Qahtani
اقتصاد زراعي

Turki Al-Qahtani
1992

Turki Al-Qahtani
جامعة الملك سعود

Turki Al-Qahtani
ماجستير

Turki Al-Qahtani
ادارة اعمال

Turki Al-Qahtani
1997

Turki Al-Qahtani
جامعة برجبورت

Turki Al-Qahtani
1/9/2019 - الان

Turki Al-Qahtani
رئيس تنفيذي - شركة تماس القابضة- ادارة استثمارات داخل وخارج المملكة

Turki Al-Qahtani
1/1/2018-30/8/2019

Turki Al-Qahtani
مؤسس ورئيس تنفيذي - مكتب ران للاستشارات المالية والادارية

Turki Al-Qahtani
2/8/2007-2/2/2017

Turki Al-Qahtani
رئيس تنفيذي - شركة التكامل الوطنية للزراعة والشركات التابعة لها - تجارة جملة للمواد الزراعية - وانتاج الزراعي

Turki Al-Qahtani
1/2/2001-2/8/2007

Turki Al-Qahtani
ممثل المالك- مؤسسة الملك فيصل الخيرية لدى شركة الفا العالمية - تجارة الازياء والمطاعم

Turki Al-Qahtani
1/4/1997-2/8/2007

Turki Al-Qahtani
محلل مالي واقتصادي - مؤسسة الملك فيصل الخيرية والشركات التابعة لها

Turki Al-Qahtani
لا يوجد

Turki Al-Qahtani

Turki Al-Qahtani

Turki Al-Qahtani

Turki Al-Qahtani





 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 اثمر مسفر عوض الوادعي الرابعي  االسم

 28/02/1404 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 جامعة اليمامة  2016 إدارة أعمال  ماجستري   1
 جامعة اإلمام  2014 إدارة أعمال  بكالوريوس  2

 حممد بن سعود اإلسالمية 
 2006 حماسبة جتارية  دبلوم   3

 اإلدارة معهد  
 العامة 

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 مجموعة سامبا المالية الرقابة الداخلية  -مساعد مدير  2013إلى  2006

 مصرف اإلنماءالمراجعة الداخلية  -مساعد مدير  2014إلى    2013

 البنك األول -المراجعة الداخلية -مساعد مدير  2017إلى    2014

 شركة اليسر لإلجاره والتمويل - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2018إلى    2017

 شركة أمريكان أكسبرس   - الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية 2019حىت ا  2018

 
 مدير برانمج املراجعة الداخلية   –جمموعة سامبا املالية   2019إىل نوفمرب     2019ابريل  

 الداخلية   للمراجعة  اإلدارة العامةمدير عام    - اهليئة العامة للجمارك   إىل اآلن     2019ديسمرب  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  عضوية اللجان 

 للشركة 

1 MetLife Insurance 
Company 

 عضو جملس اإلدارة  صفة شخصية  مستقل  التآمني
 عضو جلنة املراجعة 

 مدرجه 

 صفة الشخصية  مستقل  البنوك  البنك العريب الوطين 2

 عضو جملس اإلدارة 
 رئيس جلنة املراجعة 

عضو جلنة الرتشيحات  
 واملكافأت 

 مدرجه 

 



 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 امحد ابضريسبن عبدهللا بن حممد  الرابعي  االسم

 م1981سبتمرب    16 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 املناحة اسم اجلهة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
 سعوديه  -جامعه الملك عبدالعزيز  م2005 محاسبه  بكالوريوس 1

ي   م2010 محاسبه  ماجستي   2
 امريكا -جامعه اوكالهوما سيت 

شهادة مدقق الضوابط   3
 ( CICAالداخلية المعتمد )

ي التدقيق عىل الضوابط   م2020 مراجعه ومحاسبة
 
زمالة أمريكية ف

 الداخلية المعتمد.  

شهادة  مستشار زكاة   4
يبة دخل   وض 

الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي    م2017 محاسبة 
 و وزارة التجارة واالستثمار 

شهادة  ممارسات التدقيق   5
 الداخىلي 

للمراجعي   الجمعية السعودية  م2019 التدقيق الداخىلي 
 الداخليي   

شهادة اساسيات التامي     6
IFCE 

 البنك المركزي السعودي  م2020 تامي   

 اخلربات العملية للعضو املرشح  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة
 مدير مكلف إدارة االلتزام  -ينشركة سالمه للتامني التعاو  اىل االن  2020أكتوبر  8

 و سكرتري جلنة املراجعة مدير إدارة املراجعه الداخليه  -شركة سالمه للتامني التعاوين اىل االن 2018

 مدير الشركاء و مستشار زكاه وضريبه الدخل   –مكتب حممد عبدهللا امحد ابضريس لالستشارات يف الزكاه والضريبه الدخل  اىل االن 2017

 مدير إدارة املراجعه الداخليه  –شركة دار االئتمان السعودي )متويل(  2018اىل  2016

 رئيس املراجعه اخلارجيه  –شركة ارنيست و يونغ  2016اىل  2010

 مساعد مراجع خارجي –شركة ارنيست و يونغ  2006اىل  2005

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

1 
مكتب حممد عبدهللا امحد  

ابضريس لالستشارات يف الزكاه  
 والضريبه الدخل 

االستشارات يف  
الزكاه والضريبه  

 الدخل 
 موسسة فردية  اليوجد  بصفه شخصية  تنفيذي 

2       

3       

 



 

 
Public 

 ( للسرية الذاتية 1منوذج رقم )

 البياانت الشخصية للعضو املرشح (أ
 مازن مجيل علي شهاوي  الرابعي  االسم

 07/08/1405 اتريخ امليالد  سعودي اجلنسية 

 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  (ب

 اسم اجلهة املناحة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
1 

 2017 حماسبة وإدارة مالية  املاجستري املهين املصغر           
 -أي يب اس للتدريب املهين  ةأكادميي

 امريكا 
 اكادميية كمربيدج الربيطانية  2017 حماسبة وإدارة مالية  دبلوم                 2
 السعودية - جامعة امللك عبد العزيز   2014 إدارة عامة  س بكالوريو  3

 العملية للعضو املرشح اخلربات  ( ج

 جماالت اخلربة  الفرتة

 ( واجلزيرة األهلي (بنكي 2003-2015

 تكافل(جلزيرة ا –سند - عناية)أتمني  2016-2021

 (أصول) متويل 2015-2016

  

  

  
  

 يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املنبثقة منها:  احلاليةالعضوية  (د

النشاط  اسم الشركة  م
 الرئيسي 

صفة العضوية )تنفيذي، غري 
 تنفيذي، مستقل( 

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل شخصية  

 اعتبارية( 
الشكل القانوين  اللجان عضوية 

 للشركة 

      ال يوجد  1

2       
 



 

 الذاتيةالسيرة ( 1)نموذج رقم 
 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح 1.

 رباعي االسم خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ  15/10/1395

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 2.

 أسم الجهة المانحة
تاريخ 
الحصو
ل على 
 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 1 ماجستير األعمال إدارة 2009 استراليا نيوكاسل، جامعة

 2 ماجستير التطبيقي التمويل 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 3 عالي دبلوم الدولية التجارة 2010 استراليا نيوكاسل، جامعة

 4 بكالوريوس أنظمة قانون 1999 جامعة الملك سعود / السعودية

 الخبرات العملية للعضو المرشح 3.

 الفترة مجاالت الخبرة

 2016-2002 االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسةااللتزام  و المراجعة  

 الي االن  2011 االمريكية  جمعية المراجعين الداخليين  يةعضو 

 الي االن – 2016 الداخلية  لمراجعةخبرات متنوعة با 

 الي االن  - 2017 في عدة شركات  المراجعة  انلج في خبرات 

 الي االن  - SOCPA 2018 القانونيين   للمحاسبين السعودية الهيئة في  المراجعة معايير لجنة  يةعضو 

  

  

شكلها القانوني أو  ة( أو أي شركة أخرى أياً كان العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرج4.

 : منهااللجان المنبثقة 

الشكل 

القانوني 

 للشركة

 ضوية اللجانع

 طبيعة العضوية

)بصفته الشخصية، 

ممثل عن شخصية 

 اعتباريه(

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 ، مستقل(يتنفيذ

النشاط 

 الرئيس

 
أسم 

 الشركة

 
 م

 مستقل بصفته الشخصية المراجعة معايير لجنة حكومية
المحاسبة و 

 المراجعة

 للمحاسبين السعودية الهيئة

 SOCPA القانونيين  

 

1 

 2 الخليجية العامة للتأمين الشركة التامين  مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة

 مساهمه مدرجة
 اإلدارة سعضو مجل

 3 شركة الجبس االهلية  المواد االساسية مستقل بصفته الشخصية  تعضو لجنة الترشيحات والمكافئا

 تقنية المعلومات مستقل بصفته الشخصية   المراجعةلجنة  مساهمه مدرجة
 ألنظمةبحر العرب  شركة

 المعلومات

4 

 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( السيرة الذاتية  1نموذج رقم ) 

 

 البياانت الشخصية للعضو املرشح  (أ

 حمد بن عبدهللا بن حمد الفوزان  االسم الرابعي

 سعودي اجلنسية 
 اتريخ 
 02/09/1405 امليالد

 املرشحاملؤهالت العلمية للعضو  (ب
 اسم اجلهة املاحنة اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص املؤهل  م
  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2015  اإلدارة والقيادة الدكتوراه 1

  جامعة كليرمونت للدراسات العليا 2014 احلوكمة والسياسات العامة املاجستي  2

    جامعة الفيرن 2009 التطوير التنظيمي – اإلدارة والقيادة املاجستي  3

 جامعة الملك سعود  2007 مالية – إدارة األعمال بكالوريوس 4

 اخلربات العلمية للعضو املرشح (ج
 جماالت اخلربة الفرتة

 مستشار رئيس مجلس اإلداره في الشركة السعودية للصناعات العسكرية  حىت اآلن-2019

   العربية السعودية  ريثيون كبير التنفيذين في  2017-2019

المحدودة الفنية للخدمات االوسط الشرق ريثيون شركةمدير عام  2016-2017  

 ريثيون األمريكية  مدير تطوير األعمال 2012-2016

األمير سلطان  جامعة في ،  األعمال ادارة كلية  في متفرغ( )غير مساعد أستاذ حىت اآلن-2018  

 والمتوسطة الصغيرة للمنشآت العامة الهيئة في األعمال دعم مركز  في متفرغ( مستشار)غير حىت اآلن-2019
ملنبثقة  د( العضوية احلالية يف جمالس إدارة شركات مسامهة أخرى ) مدرجة أو غي مدرجة ( أو أي شركة أخرى أاي كان شكلها القانوين أو اللجان ا

 منها :  

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة  م
 صفة العضوية 

)تنفيذي , غي تنفيذي , 
 مستقل ( 

 طبيعة العضوية 
) بصفته الشخصية , ممثل 

 عن شخصية اعتبارية 

عضوية 
 اللجان

الشكل 
القانوين 
 للشركة

1       
2       
3       
4       
 



 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح

 رشيد سليمان الرشيد االسم الرباعي

 22/05/1975 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

     المؤهالت العلمية للعضو المرشح .1

 م
 إسم الجهة المناحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل

1 
 جامعة الملك سعود 1998 محاسبة بكالوريوس 

2 
    

للعضو المرشح  الخبرات العملية 

 مجاالت الخبرة الفترة

الزلت  - 06/2020 شركة بنك اوف نيويورك ميلون امللية السعودية /الرئيس التنفيذي للمالية   

05/2018 – 05/2020 ومدير املخاطر / شركة اشمور املالية السعودية الرئيس التنفيذي للمالية   

09/2015 – 09/2017 / دويتشه بنك ودويتشة السعودية املالية لالستثمار الرئيس التنفيذي للمالية   

  

  

  

  

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

 النشاط اسم الشركة م

صفة العضوية 

)تنفيذي، غير  
 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفته الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

عضوية 
 اللجان

الشكل القانوني  
 للشركة

 -- -- -- -- -- -- 

       

 



 

 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ 

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1    

2    

3    

4    

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1 

2       

3       

4       

أسماء بنت طالل جمیل حمدان

۱۹۸٥/۰۹/۱٦سعودیة

جامعة األمیر سلطان إدارة أالعمالماجستیر ۲۰۱۱

جامعة الملك سعود ۲۰۰۷إدارة أالعمالبكالوریوس
فن التفاوض برنامج

برنامج

برنامج

التحول الرقمي

التواصل القیادي

۲۰۱۳

۲۰۱۹
 Harvard University

۲۰۲۰
 University of Virginia

INSEAD

طیران ناس: رئیس تنفیذي للخدمات المساندة (إدارة المشاریع، الموارد البشریة، تقنیة المعلومات، إدارة المشتریات)۲۰۱٦ - ۲۰۲۱ 

ھولیت باكارد (HP): إدارة المشاریع، تخطیط وعملیات المبیعات   ۲۰۱٦ - ۲۰۱۱
شركة دار الورق: التخطیط االستراتیجي لألعمال۲۰۰۷ - ۲۰۱۱

مسؤولیة محدودةشركة دار الورق للتجارة -ممثل للشركاءغیر تنفیذي الورق ومواد الدعایة 
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 السرية الذاتية (1رقم ) منوذج

 

 البيانات الشخصية للعضو املرشح (ن 

االسم 

 الرباعي
 

 ـةاجلـنسـي
تاريخ  

 امليالد
 

 املؤهالت العلمية  للعضو املرشح (ب 

 اسم اجلهة املاحنة تاريخ احلصول عل  املؤهل التخصص املؤهل م

1     

2     

3     

4     

5     

      اخلربات العملية للعضو املرشح (ج 

 جماالت اخلربة الفرتة

  

  

  

  

  

مساهمة نخرى )مدرجة نو غري مدرجة( نو ني شركة نخرى نيًا كان شكلها العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات  (د 

 القانوني نو اللجان املنبثقة منها:

 النشاط الرئيس اسم الشركة م

 صفة العضوية

)تنفيذي  غري 

 تنفيذي  مستقل(

طبيعة العضوية 

)بصفت  الشخصية  

اثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة

1       

2       

3       

4       
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ة الذاتية (1 ) نموذج رقم     السير

  

   الشخصية للعضو المرشح البيانات ( أ

 يوسف غالب مسعر الحرب        
 االسم 

   الرباع  

تاري    خ   21/4/1992

 الميالد 
 سعودي

   الج نس ي ة

   المؤهالت العلمية  للعضو المرشح  ( ب

   م    المؤهل    التخصص    تاري    خ الحصول عل  المؤهل    اسم الجهة المانحة 

الية       1   ماجستت   إدارة أعمال 2019 جامعة نيوكاسل االستر

 2   بكالوريوس نطم معلومات إدارية 2014 جامعة األمت  سطام بن عبدالعزيز

ات العملية للعضو المرشح     ج(      الخير

ة  ة    مجاالت الخير    الفير

 (June/2018 – June/2019) التسويق والعالقات العامة

 (June/2013 – June/2015) إدارة المشاريع

 (July/2014 – March/2015) التخطيط االستراتيجي

كات مساهمة  )د    مجالس إدارات شر
 
كة  أي أو (غير مدرجة أو مدرجة ) أخرىالعضوية الحالية ف  أ أخرىشر

ً
كان شكلها  يا

  
 :و اللجان المنبثقة منهاأالقانون 

الشكل 

  
 القانون 

كة  للشر

 عضوية

 اللجان

 طبيعة العضوية

اثل  الشخصية بصفت)

 (اعتبارية عن شخصية

تنفيذي  ) صفة العضوية

 (غير تنفيذي  مستقل
كة النشاط الرئيس  اسم الشر

 م

              1 

              2 

              3 

              4 
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 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

 

 البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1
  االسم الرباعي

  تاريخ الميالد  الجنسية
 . المؤهالت العلمية للعضو المرشح2

 الجهة المانحةاسم  تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م
1     
2     

3     

4     

5     

     

 . الخبرات العملية للعضو المرشح3
 مجاالت الخبرة الفترة

  

  

  

  

  

  

  

  
 . العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى ) مدرجة أو غير مدرجة (4
صفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م

العضوية)تنفيذي، 
 غير تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية 
)بصفتة الشخصية، 
ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

الشكل القانوني  عضوية اللجان
 للشركة

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

سعودي

تنفيذي

تسويق
25/05/1438

كاتب صحفي متعاون في املجال اإلقتصادي في صحيفة الشرق االوسط وصحيفة شمس

مساهمة عامة

جامعة امللك عبالعزيز

رئيس لجنة الحوكمة

إدارة أعمال

٢٠٠٩-٢٠١٥
عضو مجلس االدارة ومدير إدارة املخاطر ورئيس لجنة الحوكمة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو )

عبداهلل محمد هالل الحربي

يناير٢٠١٦ - حتى االن

٢٠٠٩-٢٠١٢

فيبكو

13/09/1990

23/07/1434

محلل أعمال في شركة نفع لإلستثمار

املواد االساسية

ماجستير

بصفته الشخصية

جامعة دار العلوم
بكالوريوس





 

 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي فيصل محمد هالل الحربي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد م1983أكتوبر  26

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص تاريخ الحصول على المؤهل اسم الجهة المانحة

 1 بكالوريوس تسويق هـ1434//23/07 زعبد العزيجامعة الملك 

عمالأإدارة  هـ21/05/1438 دار العلومجامعة  اجستيرم   2 

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة

( فيبكو) بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف دبالمنت والعضو اإلدارة مجلس رئيس نائب  حتى اآلن 2019من يناير  

 حتى اآلن 2017منذ مارس  للصناعة فبك بشركة المديرين مجلس رئيس

السعودية فايا شركة عام مدير اآلن/ حتى 2008من    

للتجارة العالمية سافانا شركة عام مدير اآلن/ حتى 2008من    

( وفيبك) بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف رئيس اللجنة التنفيذيةو اإلدارة مجلس رئيس   2018 حتى ديسمبر 2016ن يناير م 

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
)تنفيذي، غير 
 تنفيذي،  مستقل(

 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة 
 المواد األساسية تنفيذي بصفته الشخصية للجنة التنفيذيةا مساهمة عامة 

شركة تصنيع مواد 
 التعبئة والتغليف

 (فيبكو)
1 





  
  
  
 

  السيرة الذاتية) 1(نموذج رقم 

  

  البيانات الشخصية للعضو المرشح. 1
 فهد بن عبد اهللا بن علي آل سميح  االسم الرباعي
هـ01/07/1384  تاريخ الميالد سعودي  الجنسية  

  المؤهالت العلمية للعضو المرشح. 2
  اسم الجهة المانحة  تاريخ الحصول على المؤهل  التخصص  المؤهل  م
  جامعة الملك سعود  1989 آيمياء بكالوريوس  1
2          
3          
4        
5         

          
  الخبرات العملية للعضو المرشح. 3

  مجاالت الخبرة  الفترة
وحتى تاريخه 2019أبريل  وعضو اللجنة التنفيذية شرآة تبوك للتنمية الزراعية، - الرئيس التنفيذي    

م2018مايو  – 2016يناير  شرآة األسماك السعودية –الرئيس التنفيذي    
مارس  – 1995يناير

2014 
 العديد من الوظائف القيادية بشرآة سابك آخرها
 مدير عام تطوير وأبحاث المشاريع الخاصة

    
    
    

  )مدرجة أو غير مدرجة ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شرآات مساهمة أخرى . 4
صفة   النشاط الرئيس  اسم الشرآة  م

تنفيذي، (العضوية
  )غير تنفيذي، مستقل

طبيعة العضوية 
بصفتة الشخصية، (

ممثل عن شخصية 
  )اعتبارية

الشكل القانوني   عضوية اللجان
  للشرآة

1              
2              
3              
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 البياانت الشخصية للعضو املرشح  .1
 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا املشعل  االسم الرابعي 

 هـ 01/01/1391 اتريخ امليالد  سعودي  ة ـــــــــــــــــاجلنسي
 املؤهالت العلمية للعضو املرشح  .2
 اسم اجلهة املاحنة  اتريخ احلصول على املؤهل  التخصص  املؤهل م
 ألمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة ا هـ 1415 شريعة    سبكالوريو  1
2     
3     
4     
 اخلربات العملية للعضو املرشح  .3

 جماالت اخلربة  الفرتة 
خبرة في إعادة هيكلة الشركات املتعثرة وإتمام عمليات اإلستحواذ واالندماجيات وإيجاد الحلول   حتى األن  – 2007

 التسويقية 

  
  
  

 بثقة منها: العضوية احلالية يف جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى )مدرجة أو غري مدرجة( أو أي شركة أخرى أايً كان شكلها القانوين أو اللجان املن .4

 النشاط الرئيسي  اسم الشركة م
صفة العضوية )تنفيذي،  

 غري تنفيذي، مستقل( 
طبيعة العضوية )بصفته الشخصية،  

 اعتبارية( ممثل عن شخصية 
عضوية  
 اللجان

القانوين   الشكل
 للشركة

الشركة السعودية للصادرات   1

 الصناعية 

تصدير 

املنتجات  

 الوطنية 

 بصفة شخصية  غير تنفيذي 

لجنة  

الترشيحات  

 واملكافآت 

مساهمة 

 مدرجة

  بصفة شخصية  مستقل العقار شركة األندلس العقارية  2
مساهمة 

 مدرجة

3       
4       



 

 

( السيرة الذاتية1نموذج  رقم )  

 أ ( البيانات الشخصية للعضو المرشح

 االسم الرباعي نمر ناصر عبدالكريم الحربي

 الجنسية سعودي تاريخ الميالد هـ21/08/1400

 ب ( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

 م المؤهل التخصص على المؤهلتاريخ الحصول  اسم الجهة المانحة
معهد العاصمة الثانوي 

 1 دبلوم أعمال مكتبية هـ1420 التجاري األهلي

 ج ( الخبرات العملية للعضو المرشح

 الفترة مجاالت الخبرة
 مدير عام شركة نفع العالمية

 2012حتى عام  2007منذ عام  

 حتى اآلن 2012منذ  مدير عام شركة التقنية العكسية للتجارة

مناخ األعمال مؤسسةمدير عام   حتى اآلن 2016نذ م 

عضو مجلس اإلدارة بشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو( ورئيس 
 لجنة الترشيحات والمكافآت

اآلنحتى  1920 ذ ينايرمن  

ياً كان أد ( العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة اخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو اي شركة اخرى 
 : شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 اللجان عضوية

طبيعة العضوية 
)بصفته 

الشخصية ، ممثل 
عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 
 )تنفيذي، غير

 تنفيذي،  مستقل(
 م اسم الشركة النشاط الرئيس

شركة 
 مساهمة عامة 

لجنة الترشيخات 
 المواد األساسية مستقل بصفته الشخصية والمكافآت

شركة تصنيع مواد 
 التعبئة والتغليف

 (فيبكو)
1 













 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم )

  للمرشحالبيانات الشخصية ( 1

 شفيق اإلمام-زين إياد محمد االسم الرباعي 

 م 1981/ 29/4 تاريخ امليالد ة سعودي الجنسية

 للمرشحاملؤهالت العلمية ( 2

 اسم الجهة املانحة  تاريخ الحصول على املؤهل التخصص املؤهل م

 بريطانيا -ة اكسترمعجا 2008 مالية وإدارة  ماجستير  1

 ية، جدةالسعود –جامعة امللك عبد العزيز  2003 و بنوك اقتصاد  بكالوريوس 2

3     

  للمرشحالخبرات العملية ( 3

 رةمجاالت الخب الفترة

 للتنمية اإلسالميالبنك  –مسؤول كبير استثمارات مباشرة في رؤوس أموال الشركات واملؤسسات املالية  حتى تاريخه -2011

 السعودي الفرنس ي  البنك -املهيكلة متداول عمالت أجنبية واملنتجات  2009-2011

 التجاريالبنك األهلي  -ومستندات( عقود ) اخصائي مخاطر ائتمان 2004-2006

 األهلي التجاريالبنك  –قطاع األفراد  2003-2004

 كان شكلها القانوني أو اللج( 44
ً
  ان املنبثقة منها:العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى )مدرجة أو غير مدرجة( أو أي شركة أخرى أيا

      

 النشاط الرئيس اسم الشركة  م

 صفة العضوية

)تنفيذي، غير 

 تنفيذي، مستقل(

طبيعة العضوية )بصفته 

الشخصية، ممثل عن 

 رية(شخصية اعتبا

 عضوية اللجان

الشكل 

القانوني 

 للشركة 

 ممثل عن شخصية اعتبارية غير تنفيذي استثمارات متنوعة شركة كاسبيان لالستثمارات الدولية 1
رئيس لجنة املراجعة 

 والتدقيق
مساهمة 

 مغلقة

2       

3       

  



 (1نموذج رقم )

 السيرة الذاتية للعضو المرشح

 البيانات الشخصية للعضو المرشح: .1

 الجلبان  جلبان محمد سعد االسم الرباعي

 1981/  12/  6 تاريخ الميالد سعودي الجنسية

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح: .2

تاريخ الحصول على  التخصص المؤهل م
 المؤهل

 اسم الجهة المانحة

 2010 (3.97/4) ماجستير  التنظيمي التطوير والتغيير 1
الفيرنا، كاليفورنيا،  ةجامع

 الواليات المتحدة األمريكية

 2009 (3.92/4) ماجستير  تطوير رأس المال البشري 2
الفيرنا، كاليفورنيا،  ةجامع

 الواليات المتحدة األمريكية

 سعودجامعة الملك  2004 (3.7/5) بكالوريوس  االدارة 3

برنامج القيادة التنفيذية  4
 للمطارات 

 2019 دبلوم 
ACI, JSMB-Concordia 

University USA 

 2019 خريج معتمد تادبلوم عمليات تشغيل المطار 5
ACI, Airports Council 

International 

 2018 دبلوم  دبلوم مالي 6
INSEAD, Fontainebleau 

France 

 المرشح:الخبرات العملية للعضو  .3

 مجاالت الخبرة الفترة
 الرئيس التنفيذي لشركة المكاتب والصاالت التنفيذية  االن - 2020

 لشركة مطارات الرياض  نائب الرئيس التنفيذي اآلن   حتى – 2017

 وزير المياة والبيئة والزراعة لبرنامج التحول مستشار  2017 – 2015

 Hay Group -Korn Ferryفي شركة كورن فيري  ولأ مستشار 2015 - 2013

 مستشار أول في شركة أرنست ويونغ  2013 – 2012

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

 الشكل القانوني  عضوية اللجان **طبيعة العضوية *العضويةصفة  النشاط الرئيس اسم الشركة م

شركة المكاتب  1
 التنفيذية

ادارة وتشغيل الصاالت 
التنفيذية والخاصة 

 بمطارات السعودية 

شركة خاصة  التنفيذية واالستثمار  شخصية  مستقل 
 حكومية 

مدينة مطارالملك  2
 خالد االقتصادية

بناء وتشغيل مدينة 
مطار اقتصادية في 

 العاصمة

شركة خاصة  رئيس اللجنة التنفيذية شخصية  مستقل 
تابعة لصندوق 

 االستثمارات

تشغيل وادارة مجمعات  شركة بن رشد 3
ومداراس وكليات 

 تعليمية 

التنفيذية واالستثمار  شخصية  مستقل 
 والترشيحات 

شركة خاصة 
ستدرج عام 

2021 

شركة مطارات  4
 الرياض

أمين عام لجنة 
 االستثمار

شركة حكومية  االستثمار  اعتبارية  تنفيذي 
 خاصة

 
 *صفة العضوية )تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل(

 **طبيعة العضوية )اعتبارية، شخصية(
 



 
 

 
 

 ( السيرة الذاتية1نموذج رقم)
 
 

 رشح مالبيانات الشخصية للعضو ال (أ 

 
 حسام بن يحيى بن عبدالعزيز الغريميل 

اإلسم  
 الرباع  

تاريــــخ   هـ 1403/ 07/ 01
 الميالد 

 سعودي 

 الجنسية

 رشحلمالعلمية للعضو ا  لمؤهالتا )ب

إسم الجهة  
 المانحة 

تاريــــخ  
لحصول  ا

عىل  
 المؤهل 

 م لمؤهل ا التخصص 

 1 بكلوريس  حاسب آلي م2005 الرياض  -جامعة الملك سعود 

 2 ماجستير  إدارة أعمال   م2018 لندن  -جامعة كنجستون 

 3 ماجستيرتنفيذي إدارة عامة  م2019 بوسطن  -جامعة هارفرد  

    4 

    5 

ات العلمية للعضو المرشح  )ج  الخبر

ة  ة الف  مجاالت الخبر  بر

مدير مشاريع  –شركة العلم ألمن المعلومات  م 1/11/2008 –م 15/9/2005   

مراجع شؤون تقنية المعلومات –هيئة اإلتصاالت وتقنية المعلومات  م 1/10/2011 –م 1/11/2008   

مستشار إداري وتقني  –وزارة الخارجية    –م 1/10/2011 

م 30/12/2016  

  

  

  مجالس  )د
  أو اللجان المنبثقة منها: العضوية الحالية ف 

 كان شكلها القانون 
ً
كة أخرى أيا كات مساهمة أخرى )مدرجة أو غبى مدرجة( أو أي شر  إدارات شر

 

  الشكل 

   
القانون 

 كةللشر 

 
 عضوية اللجان

طبيعة العضوية )بصفته  
الشخصية، ممثل عن  

 شخصية اعتبارية( 

 صفة العضوية
)تنفيذي، غبى  
 تنفيذي، مستقل( 

 
 الرئيس  لنشاط ا 
 

كة اسم   الشر
 م

والتنفيذية   مساهمة المخاطر 

 واإلستثمار

السلع   -الصناعة   غير تنفيذي  شخصية

 الرأس مالية 

 1 الصادرات 

عقارات  تنفيذي شخصية - محدودة

 ومقاوالت 

 2 بذل الرياض 

 



 
 

 
 

السيرة الذاتية (1 )نموذج رقم   

 
 

البيانات الشخصية للعضو المرشحأ(   

عبدالسالم  فيصل عبدهللا عبدالعزيز بن   
 االسم الرباعي 

24/11/1407--------20/07/1987  
 تاريخ الميالد 

 سعودي 
 الجنسية 

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح 

تاريخ الحصول على   اسم الجهة المانحة  
 المؤهل 

 م المؤهل  التخصص 

ود معة الملك سعجا وس ی وربكال نظم معلومات 2010   1 

 الخبرات العملية  للعضو المرشح  

 الفترة  مجاالت الخبرة  

 تبیقاطلت إدارة ا  ری دم-ع فا دلوزارة ا  تماولمعلا تقنیة عاطق - انیةطی رلب ا زسیستمإي ه ی إ بيل  تابعة كةرش ماظلن ا سةدلهن  لیةدولا 
ل لتشغی وا  

حتى اآلن -2019  

المدير التنفيذي  – شركة نقاوة لتقنية المعلومات  ن حتى اآل-2016   

األعمال وير مدير تط - شركة وجا لتقنية المعلومات  حتى االن -2015   

تبیقاطلت وا  تلبیاناا  دعواق رإدارةی دم - تما ولمعلا تقنیة عفاد لوزارة ا ع اط ق-مةدلمتقا تنیا رواللكت ا كةرش   2015-2018  

ت لبیاناا دعوا ق ری دم - تما ولمعلا تقنیة   عاطق- یةودلسعا تالتصاالا كةرش   2010-2015  

كان شكلها  أيا  آخرىشركة   اي أو (غير مدرجةومدرجة  ) آخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة   

 اللجان المنبثقة منها: أو القانوني 

الشكل  
القانوني  
 للشركة 

 

عضوية  
 اللجان 

 طبيعة العضوية 

 ) الشخصية   ة بصفت     

عن شخصية   ممثل  

( اعتبارية   

صفة  
 العضوية 

تنفيذي غير )   

تنفيذي  
( مستقل  

 

 النشاط الرئيس 

 

الشركة اسم ا   
 م

یق ولتسوا رةلتجا ا تنفيذي  بصفته الشخصية     1 لوازم  

 2 وجا لتقنية المعلومات  تقنية المعلومات  تنفيذي  بصفته الشخصية   
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السيرة الذاتية (1 )نموذج رقم   

 
 

البيانات الشخصية للعضو المرشحأ(   

 االسم الرباعي ايوب بن عمران محمد العمراني 

تاريخ  20/10/1988

 الميالد

 الجنسية سعودي

 المؤهالت العلمية للعضو المرشح

تاريخ الحصول على  اسم الجهة المانحة 

 المؤهل

 م المؤهل التخصص

 ماجستير تطوير األعمال واالبتكار 2020 اولستر/ بريطانياجامعة 
1 

 بكالوريوس إدارة اعمال 2012 جامعة الملك عبدالعزيز
2 

    3 

    4 

    5 

 الخبرات العملية  للعضو المرشح 

 الفترة مجاالت الخبرة 

 حتى االن -2020 عالقات المستثمرين –مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

 حتى االن -2017 مستشار غير متفرغ  – شركة نقاوة لتقنية المعلومات

 2017-2014 ادارة المزادات العقارية  –شركة اركان الكيان العقارية 

 2016-2015 إدارة االتصال واالعالم  – الخيرية  مؤسسة االمير محمد بن سلمان

 2019-2011 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

كان شكلها أيا آخرىشركة  اي أو (غير مدرجةومدرجة  ) آخرىالعضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة   
اللجان المنبثقة منها: أو القانوني   

الشكل 
القانوني 
 للشركة

 

عضوية 
 اللجان

 طبيعة العضوية

 ) الشخصية ةبصفت   

عن شخصية ممثل  

(اعتبارية  

 صفة العضوية

تنفيذي غير)  

(تنفيذي مستقل  

 

 النشاط الرئيس

 

الشركةاسم ا   
 م

      1 



      2 

      3 

      4 
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