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الرسالة - القيم - الرؤية
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أن تصبح الشركة 
الرائدة يف قطاعي 

الضيافة والرتفيه يف اململكة 
العربية السعوديةتكون اخليار 

املفضل للعمالء واملستثمرين 
واملوظفني وذلك وفقا ملقاييس 

عاملية وروح حملية.

القيم

الرسالة

تهدف شركة شمس يف قطاع السياحة 
للحفاظ على تركيزها على سوق اململكة 

من خالل تعزيز مكانتها الرائدة يف السوق. وتقوم 
الشركة بتعزيز مكانتها السوقية من خالل تطويرها 

حملفظة وحداتها ، وذلك مع حجم الطلب ومتاشيا مع معرفة 
الشركة العميقة يف السوق وخربتها. كما تهدف الشركة إىلتعزيز 

مكانتها الرائدة يف اململكة وتعمل الشركة على النمو والتوسع من 
خالل افتتاح منتجعات جديدة يف خمتلف مناطق اململكة.وتسعى 
الشركة بشكل عام للتوسع يف خيارات الرتفيه التي تقدمها من 

خالل تقدمي مفاهيم ترفيهية حديثة مثل الرتفيه بالتعليم 
والرتفيه احلركي والسينما وإدارة الفعاليات من خالل 

إقامة شراكات اسرتاتيجية مع شركات عاملية 
لديها خربة واسعة يف هذا اجملال.

الرؤية

تسعى شركة شمس أن تكون 
الخيار االفضل والموثوق بها 

لعمالئها لتقديم الجودةوالقيمة 
والرفاهية وأيضا المحافظة 

على نموها باستمرار للعمالء 
والمساهمين والموظفين.
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أعضاء جملس اإلدارة
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األستاذ/  عبد االله بن ناصر آل زرعة
 رئيس جملس اإلدارة

املهندس/  عبد اهلل بن عمر السويلم 
نائب رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب 

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/  رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد 
عضو جملس اإلدارة   

األستاذ/  فهد بن عبداهلل علي آل سميح
  عضو جملس اإلدارة   

األستاذ/  خالد بن منيف فيحان السور  
عضو جملس اإلدارة   

األستاذ/  أحمد بن عبداللطيف الرباك
عضو جملس اإلدارة 

األستاذ/فيصل بن حممد احلربي
عضو جملس اإلدارة   
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كلمتا رئيس ونائب رئيس جملس اإلدارة
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كلمة رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/  عبد االله بن ناصر آل زرعة
رئيس جملس اإلدارة 

ب�سم اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل 

ي�سرين بال�سالة عن نف�سي ونيابة عن اإخواين اأع�ساء املجل�س اأن اأقدم لكم تقرير جمل�س الإدارة عن العام 2021م والذي 

�سهد تغيري جمل�س الإدارة يف نهاية �سهر مايو 2021، لتبداأ دورة جمل�سنا واأعمال الدورة اجلديدة التي تقع حتت اإدارتنا 

للن�سف الثاين من العام املن�سرم 2021م.

لقد بداأت دورتنا هذه بتحديات كبرية وم�سئوليات �سخمة واأعباء ثقيلة، عقب ت�سلم جمل�سنا اإدارة ال�سركة.  ولقد واجهنا 

حتديات كثرية وعلى �سبيل املثال ل احل�سر: )العمل على ا�ستخراج الرخ�س وما ترتب عليها من خمالفات - العمل على 

�سيانة البنى التحتية لكامل املنتجع – العمل على جتديد ال�ساليهات والكبائن لتتواكب مع التطور احلايل يف قطاع �سياحة 

على  العمل   - والن�سائية  الرجالية  والنوادي  واملطاعم،  املنا�سبات،  وقاعة  املارينا،  وتطوير  املرافق  – تطوير  املنتجعات 

حت�سني عالقة ال�سركة مع اجلهات ذات العالقة باأعمالها وتقنني الو�سع النظامي لل�سركة مع تلك اجلهات(، وكلها حتديات 

كبرية ورغم ق�سر املدة التي عملنا فيها خالل العام 2021 اإل اأنه وهلل احلمد وبف�سل الرجال املخل�سني القائمني على 

الإدارة التنفيذية حتت قيادة ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب ونائب رئي�س املجل�س متكنت ال�سركة من اإعادة تاأهيل العديد 

من املرافق يف وقت قيا�سي مما اأهلها للح�سول على الرتاخي�س واإقامة الفعاليات ولزال العمل م�ستمرا ل�ستكمال كافة 

التطورات خالل العام 2022. وهذا لي�س اإل غي�س من في�س مما تخطط له ال�سركة ممثلة يف جمل�س ادارتها

من ناحية اأخرى كان الن�سف الثاين من العام 2021 حافاًل يف م�سرية ال�سركة، حيث متكنت ال�سركة بف�سل اهلل اأول واآخرًا 

ثم بت�سافر اجلهود يف جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وما تبعه من ثقة امل�ساهمني الكرام لإعادة هيكلة راأ�س مال ال�سركة 

من خالل تخفي�س راأ�سمال  واإطفاء جميع اخل�سائر املرتاكمة التي بلغت %48 من راأ�سمال ال�سركة، وقد مت بالفعل تخفي�س 

2021، ومل تتوقف ال�سركة عند تلك اخلطوة بل بداأت ال�سركة يف و�سع خطط امل�ساريع  راأ�س املال خالل �سهر دي�سمرب 

امل�ستقبلية التي �ستقوم ال�سركة بتنفيذها والتي بناء عليها اعتمد جمل�س الإدارة اأول ميزانية تقديرية ت�سغيلية وراأ�سمالية يف 

تاريخ ال�سركة للعام 2022م، كما و�سع املجل�س خطط ال�سركة وا�سرتاتيجياتها والتي بناء عليها عيَّنت ال�سركة م�ست�سارا 

ماليا للعمل على زيادة راأ�س املال لتنفيذ تلك اخلطط وامل�ساريع عقب زيادة راأ�س املال لتوفري التمويل املطلوب لت�ساهم تلك 
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امل�ساريع يف حتقيق الزيادة يف اإيرادات ال�سركة ومنو اأرباحها وحقوق م�ساهميها مب�سيئة اهلل.

وتتطلع ال�سركة من خالل اإعادة هيكلة راأ�س املال اىل تنويع م�سادر الدخل واإ�سافة م�ساريع وا�ستثمارات جديدة لل�سركة 

بهدف ال�ستحواذ على ح�سة اأكرب يف القطاع ال�سياحي باململكة ،وال�ستفادة من النفتاح على امل�ساريع ال�سياحية والرتفيهية 

التي ت�سهدها اململكة يف الفرتة الأخرية ومبا يتوافق مع روؤية اململكة 2030م.

مل يذخر جمل�س الإدارة �سعيًا يف تاأدية ر�سالته مبا يخدم هدف تطوير اأعمال ال�سركة لرتتقي يف ريادة ال�سوق ال�سياحي 

اأ�سواق جديدة والعمل  ال�سركة وعمالئها و م�ساهميها، ورفع م�ستوى الأداء والدخول اىل  وحتقيق تطلعات نزلء منتجع 

على تطوير عالقاتها مع عمالء جدد يف داخل و خارج اململكة مبا يحقق اإدارة راأ�س املال العامل والت�سغيلي بكفاءة اأعلى.

ختاما بالأ�سالة عن نف�سي ونيابة عن بقية اأع�ساء جمل�س الإدارة اأتقدم بال�سكر والمتنان للم�ساهمني لثقتهم وم�ساندتهم 

يف م�سرية ال�سركة، واأي�سًا فريق الإدارة التنفيذية ب�سركة �سم�س وكافة موظفيها ملا يقومون به من جهود جبارة لتعزيز 

اأداء وم�سرية ال�سركة.        واهلل املوفق
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كلمة نائب رئيس جملس اإلدارة

اإخواين امل�ساهمني الكرام 

لنا عند تر�سحنا يف تلك  اأوليتموها  التي  للثقة  امل�سوؤولية  نت�سرف بتحمل  اأن  الإدارة  ي�سرين ونحن يف بداية دورة جمل�س 

الدورة التي بداأت يف الن�سف الثاين من العام 2021م. 

ونحن نرتجم تلك الثقة لكم اليوم ن�سع ن�سب اأعيننا العديد من اخلطط والأهداف الطموحة ل�سركتكم �سركة امل�سروعات 

ال�سياحية “ �سم�س “ والتي تتمثل يف خارطة للم�ساريع التطويرية والتي نعمل على تنفيذها خالل العام 2022 واأهمها: 

)تطوير منتجع ال�سركة يف �ساطئ ن�سف القمر ليكون يف الريادة واملناف�سة ويكون من اأف�سل املنتجعات يف املنطقة ال�سرقية 

– تطوير ال�سياحة البحرية داخل املنتجع املتميز ب�ساطئ طوله اكرث من 1٫6 كيلو مرت طويل على �ساحل اخلليج ويف موقع 
– العمل على تطوير اأف�سل واأرقي مطعم  يخدم نزلء املنتجع وزوار منطقة  متميز والأقرب اىل مدن اخلرب والظهران 

�ساطئ ن�سف القمر وتطوير العديد من الكافيهات ذات اخلدمات املتميزة لكافة الرواد والنزلء- تطوير املارينا البحرية 

عامليه  �سركه  مع  اتفاق  اإبرام  على  العمل  وجاري  البحرية  والألعاب  باملركبات  وتزويدها  �سم�س  �سركة  مبنتجع  اخلا�سة 

خمت�سة يف جمال ت�سغيل خدمات اليخوت الرتفيهية املتنوعة – ومت بف�سل اهلل توقيع اتفاقيه مع ممثل منظمة الغو�س 

العاملية “ بادي “- ومت حتديد موقع ملنطقه الغو�س لتكون منطقه النطالق للغو�س بداخل املنتجع بال�سافه اىل ذلك مت 

تطوير النوادي واملالعب وجاري التفاو�س مع �سركة خمت�سه يف جمال اأكادميه الفرو�سية يتخللها بحريات والعاب مائية 

والعديد من املرافق التي �ستعلن عنها ال�سركة يف وقت قريب(   

لقد بداأ العمل يف خارطة امل�ساريع واأجنزنا العديد منها وجاري ا�ستكمال تلك اخلارطة ونعمل على تنفيذها ليل نهار بجهود 

العاملني املخل�سني رغم التحديات وال�سعاب والق�سايا التي انتقلت الينا من الدورات ال�سابقة .

العهد  �سيدي ويل  وروؤية  ال�سعودية  العربية  اململكة  الداخلية يف  لل�سياحة  الكربى  ال�سركة �سمن اخلارطة  و�سعنا خارطة 

للمملكة يف جمال ال�سياحة الداخلية 2030، 

على  ونعمل  الدخل  م�سادر  وتنويع  للتو�سع  ا�سرتاتيجيتنا  من  جزء  ال�سياحي  املجال  يف  وال�ستحواذ  لال�ستثمار  طموحنا 

درا�سة العديد من امل�ساريع ول نتوقف عن التطوير وال�ستثمار من خالل جلنة التطوير وال�ستثمار التي تعمل وفق خطط 

املهندس/  عبد اهلل بن عمر السويلم
نائب رئيس جملس اإلدارة 

عضو  جملس اإلدارة املنتدب
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م�ستقبلية م�سرقة باإذن اهلل.

ومن املتوقع اأن يكون العام 2022 نقلة جديدة يف تطوير م�ساريع ال�سركة وريادتها لل�سوق ال�سياحى باملنطقة ال�سرقية يف 

ظل الدعم الال حمدود ململكتنا الغالية.

ال�سريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  الر�سيدة  حكومتنا  مقام  من  ال�سياحي  القطاع  يلقاه  الذي  الدعم  اإن  فيه  ل�سك  مما 

و�سمو ويل عهده الأمني ، وهيئة الرتفيه ووزارة ال�سياحة وكافة اجلهات احلكومية الر�سيدة التي ت�ساهم ب�سكل فاعل يف 

عجلة التنمية ال�سياحية ومتثل دعم مبا�سر ل�سركة “�سم�س “ وم�ساريعها �سوف يعود على تفعيل ومنو ا�ستثمارات ال�سركة 

امل�ستقبلية.

اإخواين امل�ساهمني الكرام

التنفيذية  لإعادة التطوير والبناء وتهيئة م�ساريع �سركتكم وزيادة  واإدارتنا  ثقتكم فينا تاج فوق روؤو�سنا ودعم ملجل�سنا 

اإيرادتها ليتوافق مع حتقيق طموحكم يف منو ارباحها وزيادة حقوق م�ساهميها.

ويطيب يل اأن اأكرر ال�سكر با�سمي وبا�سم كافة اأع�ساء املجل�س لكم على تلك الثقة والدعم الذي �ساهم يف زيادة احلما�س 

وتنفيذ تلك ال�ساريع يف وقت قيا�سي من العام 2021،

 وال�سكر مو�سول لإخواين اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء كافة اللجان املنبثقة عن املجل�س �سواء من اأع�ساء املجل�س اأو 

الأع�ساء من خارج املجل�س وال�سكر اخلا�س لكافة فريق الإدارة التنفيذية وكافة العاملني بال�سركة الذين ل ياألون جهدا 

ليل نهار لالإجناز وتنفيذ امل�ساريع القائمة.                واهلل املوفق
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 نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة
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يبلغ راأ�س املال احلايل بعد التخفي�س واإطفاء كافة اخل�س���ائر )52٫566٫930( ريال �سعودي مق�سم اإىل )5٫256٫693( 

�س���هم وبقيمة اإ�س���مية قدرها )10( ع�سرة ريال �سعودي لل�سهم الواحد مدفوعة قيمتها بالكامل. وفيما يلي تطور راأ�س مال 

ال�سركة منذ تاأ�سي�سها:

احلدثالتاريخ

1411/09/23هـ

 1991/04/09م

تاأ�س�ست ال�سركة ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )819( وتاريخ 1411/09/23ه� )املوافق 

1991/04/09م( براأ�س مال وقدره مائة وواحد مليون وخم�سمائة األف )101٫500٫000( ريال �سعودي مق�سم اإىل عدد 

اأ�سهم )10٫150٫000( ع�سرة ماليني  ومائة وخم�سني األف �سهم عادي

 بقيمة ا�سمية قدرها )100( مائة ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

 1419/02/10هـ

 1998/06/04م    

مت تعديل القيمة ال�سمية لل�سهم متهيدًا لإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، حيث وافقت اجلمعية العامة غري 

العادية لل�سركة املنعقد بتاريخ 1419/02/10ه� )املوافق 1998/06/04م( على تعديل املادة )6( ال�ساد�سة من النظام 

الأ�سا�سي اخلا�سة براأ�س مال ال�سركة ومتت جتزئة القيمة ال�سمية لل�سهم من مائة )100( ريال �سعودي اىل خم�سني 

)50( ريال �سعودي وم�ساعفة عدد الأ�سهم اإىل مليونني وثالثون األف )2٫030٫000( �سهم.

 1420/06/22هـ

1999/10/02م

مت ادراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول بتاريخ 1420/06/22ه� )املوافق 1999/10/02م( وذلك بعد احل�سول على موافقة 

كل من وزارة التجارة والبنك املركزي ال�سعودي )موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سابقُا(.

 1427/02/27هـ

2006/03/27م

بناًء على قرار جمل�س الوزراء بتاريخ 1427/02/27ه� )املوافق 2006/03/27م( القا�سي باأن تكون القيمة ال�سمية 

ل�سهم ال�سركة امل�ساهمة ع�سرة )10( ريالت �سعودية، متت جتزئة القيمة ال�سمية لل�سهم من خم�سني )50( ريال 

�سعودي اىل )10( ع�سرة ريالت �سعودية لي�سبح اجمايل عدد الأ�سهم املدرجة يف تداول ع�سرة ماليني ومائة وخم�سني 

األف )10٫150٫000( وبقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة ريال �سعودي لل�سهم الواحد وجميعها اأ�سهم نقدية.

1443/03/27هـ

2021/11/02م 

ح�سلت ال�سركة على موافقة هيئة ال�سوق املالية على طلب تخفي�س راأ�س املال بتاريخ )1443/03/27ه�( 

املوافق )2021/11/02م(، وقد مت الإعالن عن هذه املوافقة على موقع الهيئة ال�سوق املالية وموقع تداول بتاريخ 

)1443/03/27ه�( املوافق )2021/11/02م(.

1443/04/13هـ

2021/11/18م 

قامت ال�سركة بالدعوة لهذه اجلمعية العامة غري العادية والإعالن عنها يف موقع تداول بتاريخ )1443/04/13ه�( 

املوافق )2021/11/18م(، كما مت ت�سمني ن�سخة من هذا التعميم يف الإعالن.

1443/05/05هـ

2021/12/09م 

انعقدت اجلمعية العامة غري العادية )الجتماع الثاين( عند ال�ساعة 19:30 ووافقت اجلمعية العامة غري العادية على 

تخفي�س راأ�س مال ال�سركة بن�سبة تخفي�س قدرها 48٫21% من راأ�س مال ال�سركة لي�سبح راأ�س املال بعد التخفي�س 

52٫566٫930 ريال �سعودي.

1443/07/14هـ

2022/02/15م 

وافق جمل�س الإدارة على تعديل التو�سية بزيادة راأ�س املال للجمعية العامة غري العادية من خالل طرح اأ�سهم حقوق 

اأولوية من 315 مليون ريال �سعودي اإىل 525 مليون ريال �سعودي.

1443/08/21هـ

3/24 /2022م

قامت ال�سركة بتقدمي ملف طلب املوافقة على زيادة راأ�س املال عن طريق طرح حقوق  الأولوية اإىل هيئة  ال�سوق املالية 

وذلك يوم اخلمي�س تاريخ 1443/8/21 املوافق 2022/3/24م، وذلك لزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم 

حقوق اأولوية بقيمة 525٫669٫300 ريال �سعودي وتخ�سع زيادة راأ�س املال للموافقات النظامية ذات العالقة مبا ي�سمل 

موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة.

 نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة
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أواًل: تتمثل اأن�سطة ال�سركة يف املنتجعات و الفنادق، وال�سقق الفندقية، واإدارة مرافق اليواء ال�سياحي، ومدن املالهي، ومرافق 

الفعاليات الرتفيهية، ومراكز الرتفيه، وتنظيم الفعاليات الرتفيهية، وت�سغيل مرافق الفعاليات الرتفيهية.  

وتتمثل اأن�سطة ال�سركة مبزاولة وتنفيذ الغرا�س التالية:

1-  اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املراكز الرتفيهية واملنتجعات ال�سياحية وال�سحية

2-  اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املطاعم واملقاهي واحلدائق

3-  اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة الفنادق وال�سقق الفندقية

4-  اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية وال�سكنية

 ثانيًا: تاأ�س�ست �سركة امل�سروعات ال�سياحية »�سم�س« اأو »ال�سركة« �سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب القرار الوزاري رقم )819( وتاريخ 

1411/09/23ه� املوافق 1991/04/09م وب�سجل جتاري رقم 2050021572 �سادر من مدينة الدمام بتاريخ 1412/01/20ه� 

املوافق 1991/07/31م، ومقرها الرئي�سي يف مدينة الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية. 

يتمثل ن�س���اط ال�س���ركة يف اإقامة واإدارة املنتجعات واملن�س���ئات ال�س���ياحية وي�سمل ذلك ال�س���اليهات واملوتيالت والفنادق واحلدائق 

واملطاع���م وامل���دن الرتفيهية واملالعب الريا�س���ية وامل�س���ابح وال�س���رتاحات وحمطات اخلدم���ات املركزية وكاف���ة اخلدمات التي 

حتتاجها املنتجعات ال�سياحية. 

يتمثل ن�ساط ال�سركة الرئي�سي يف امل�سروع ال�سياحي منتجع �ساطئ النخيل واملقام على الأر�س املوؤجرة من اأمانة مدينة الدمام ملدة 

40 �سنة من تاريخ 01/01 /1410ه� املوافق 1989/08/03م وتنتهي يف 1450/12/30ه� املوافق 2029/05/14م. يتكون منتجع 

�س���اطئ النخيل من عدد 232 �س���اليه متتد على م�س���احة 550٫000 مرت مربع، بالإ�س���افة اإىل مطعم واحد وثالثة مراكز ترفيهية 

وثالثة مراكز ريا�سية.

بالإ�س���افة اىل برج ا�س���تثماري يف منطقة العليا مبحافظة اخلرب يتكون من خم�س طوابق يحتوي على 22 وحدة �س���كنية و4 �سالت 

جتارية.

متطلبات العرض واإلفصاح يف تقرير اجمللس    للعام 21 20
ال�سادة / م�ساهمي �سركة امل�سروعات ال�سياحية “ �سم�س  “املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ي�س���رنا اأن نق���دم اإليك���م التقري���ر ال�س���نوي ال���ذي يعر����س اأعمال ال�س���ركة وبي���ان مركزها امل���ايل عن ال�س���نة املالي���ة املنتهية يف 

2021/12/31م، وجميع العوامل املوؤثرة يف اأعمال ال�س���ركة، وفق ما ن�س���ت عليه الأنظمة املرعية ومتطلبات الإف�ساح الواردة يف 

اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ولئحة نظام ال�سركات.  

ي�س���ر جمل�س الإدارة  اأن يقدم لل�سادة امل�ساهمني العر�س والإف�س���اح يف تقريره ال�سنوي للعام 2021م، املت�سمن ا�ستعرا�س جميع 

العوام���ل املوؤث���رة يف اأعمال ال�س���ركة مبوجب الأنظمة واللوائ���ح التنفيذية ذات العالق���ة مبتطلبات الإف�س���اح واملتمثلة يف: )نظام 

ال�س���ركات - وال�س���وابط والإجراءات التنظيمية لنظام ال�سركات اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة - لئحة حوكمة ال�سركات 

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة
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والقرارات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية وكافة اجلهات الر�سمية ذات العالقة خالل العام 2021(. التعاميم  – جميع 
ويقدم العر�س من خالل البنود والفقرات التالية:

1-   ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما مل يطبق وأسباب ذلك.
قامت �س���ركة امل�س���روعات ال�س���ياحية )�س���م�س( مبواكبة التطورات واملتغريات ب�ساأن الأنظمة واللوائح ال�س���ادرة عن جمل�س هيئة 

ال�س���وق املالية، وتقوم ال�س���ركة باإجراء التحديث الالزم لنظام احلوكمة بال�س���ركة ليتواكب مع جمي���ع التحديثات املتعلقة بالئحة 

حوكمة ال�س���ركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�س���وق املالية مبوجب القرار رقم )2017-16-8( وتاريخ 1438/05/16ه� املوافق 

2017/02/13م. واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/6/01ه� املوافق 2021/01/14م.

وقد التزمت ال�س���ركة بتطبيق جميع املواد الإلزامية املن�س���و�س عليها يف لئحة حوكمة ال�سركات واأي�سا تطبق ال�سركة العديد من 

الفقرات التي لزالت ا�سرت�س���ادية، وهناك عدد من الفقرات ال�سرت�س���ادية تعمل ال�سركة على تهيئة متطلباتها للبدء يف تطبيقها 

وهي على النحو التايل: 
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رقم املادة 
أسباب عدم التطبيقالنص عنوان املادة / الفقرة

التدريب39

يتعني على ال�سركة اإيالء الهتمام الكايف بتدريب وتاأهيل اأع�ساء 

جمل�س الإدارة

 والإدارة التنفيذية، وو�سع الربامج الالزمة لذلك ...
  مادة ا�سرت�سادية

التقييم41

ي�سع جمل�س الإدارة بناء على اقرتاح جلنة الرت�سيحات الآليات 

الالزمة لتقييم اأداء املجل�س واع�سائه وجلانه والإدارة التنفيذية 

�سنويًا من خالل موؤ�سرات قيا�س اأداء منا�سبة ترتبط مبدى حتقيق 

الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة ....

  مادة ا�سرت�سادية  كما تقوم جلنة الرت�سيحات 

واملكافاآت

 با�ستخدام بع�س الو�سائل يف تقييمها لأداء املجل�س 

ب�سكل �سنوي

70

71

72

ت�سكيل جلنة املخاطر 

واخت�سا�ساتها

واجتماعاتها

ل بقرار من جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة ت�سمى ت�سَكّ

 )جلنة اإدارة املخاطر( يكون رئي�سها وغالبية اأع�سائها 

من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني، وي�سرتط

 اأن يتوافر يف اأع�سائها م�ستوى مالئم من املعرفة

 باإدارة املخاطر وال�سوؤون املالية.

 هذه الفقرة ا�سرت�سادية

تقوم اإدارة ال�سركة مبراجعة م�ستمرة ل�سيا�سات اإدارة 

املخاطر والربامج املعتمدة للحد من املخاطر التي 

ميكن ان تواجه ال�سركة

76

77

78

تكوين وحدة مراجعة 

داخلية

خطة املراجعة 

الداخلية

تقرير املراجعة 

الداخلية

تتكون وحدة اأو اإدارة املراجعة الداخلية من مراجع داخلي على 

الأقل تو�سي بتعيني جلنة املراجعة...  تعمل وحدة اأو اإدارة 

املراجعة الداخلية وفق خطة �ساملة للمراجعة معتمدة من جلنة 

املراجعة...  تعد وحدة اأو اإدارة املراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا 

عن اأعمالها وتقدم اىل جمل�س الدارة وجلنة املراجعة ب�سكل ربع 

�سنوي على الأقل

مادة ا�سرت�سادية  تقوم جلنة املراجعة بدرا�سة 

تقارير تقييم اإجراءات الرقابة الداخلية وت�ستعني 

ال�سركة حاليا مبكتب خارجي لدرا�سة ومراجعة 

اإجراءات الرقابة الداخلية ويتم تقدمي تقريره اىل 

جلنة املراجعة والتي تقوم بدرا�سته ورفع التو�سيات 

لإدارة ال�سركة وجمل�س الإدارة ان وجدت.

83
تنظيم العالقة مع 

اأ�سحاب امل�سالح

على جمل�س الإدارة و�سع �سيا�سات واإجراءات وا�سحة ومكتوبة 

لتنظيم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح.

 مادة ا�سرت�سادية

 يكفل النظام الأ�سا�سي لل�سركة ولئحة احلوكمة 

لل�سركة تنظيم العالقة مع اأ�سحاب امل�سالح.

حتفيز العاملني85

ت�سع ال�سركة برامج تطوير وحتفيز امل�ساركة والأداء للعاملني يف ال�سركة، 

على اأن تت�سمن -ب�سفة خا�سة -ما يلي:  ت�سكيل جلان اأو عقد ور�س عمل 

متخ�س�سة لال�ستماع اىل اآراء العاملني يف ال�سركة ومناق�ستهم يف امل�سائل 

 يف ال�سركة 
ً
واملو�سوعات حمل القرارات املهمة. برامج منح العاملني اأ�سهما

 من الأرباح التي حتققها وبرامج التقاعد، وتاأ�سي�س �سندوق م�ستقل 
ً
اأو ن�سيبا

لالأنفاق على تلك الربامج.  اإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية للعاملني يف ال�سركة.

يتم تطبيقها جزئيًا  يتم تطبيق الفقرة )1( فقط.

 مادة ا�سرت�سادية

87

88

امل�سوؤولية الجتماعية

مبادرات العمل 

الجتماعي

ت�سع اجلمعية العامة العادية – بناًء على اقرتاح جمل�س 

والأهداف  اأهدافها  بني  التوازن  اإقامة  تكفل  الإدارة– �سيا�سة 

التي ي�سبو املجتمع اىل حتقيقها .... ي�سع جمل�س الإدارة 

الربامج ويحدد الو�سائل الالزمة لطرح مبادرات ال�سركة يف 

جمال العمل الجتماعي

مادة ا�سرت�سادية 

تعمل ال�سركة على و�سع اآلية وبرامج متعددة  ت�سمل 

برامج امل�سئولية الجتماعية كما وت�ساهم ال�سركة يف 

العديد من املبادرات الجتماعية �سواء ب�سكل عام او 

ب�سكل خا�س ملوظفيها.

95
ت�سكيل جلنة حوكمة 

ال�سركات

يف حال ت�سكيل جمل�س الإدارة جلنة خمت�سة بحوكمة ال�سركات، 

فعليه اأن يفو�س اإليها الخت�سا�سات املقررة مبوجب املادة 

الرابعة والت�سعني من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة 

اأي مو�سوعات ب�ساأن تطبيقات احلوكمة، وتزويد جمل�س الإدارة 

�سنويًا على الأقل، بالتقارير والتو�سيات التي تتو�سل اإليها.

مادة ا�سرت�سادية   كما وتقوم ال�سركة بتطبيق لئحة 

احلوكمة واللتزام بها يف كافة تعامالتها ومتابعة 

ذلك.

الفقرات االسرتشادية التي مل تطبق وأسباب عدم التطبيق
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:أ(  املؤهالت
دبلوم اإدارة اأعمال – جامعة امللك في�سل   -

ب( الوظائف احلالية
2007- حتى الآن : رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة مزاة   -

للتجارة واملقاولت املحدودة 

- 2013 -  حتى الآن: رئي�س جمل�س الإدارة - �سركة الإمارات 

ال�سرقية لالت�سالت وتقنية املعلومات

 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
امل�سروعات  �سركة  الإدارة  2018:  ع�سو جمل�س   -  2012  -

ال�سياحية  - �سم�س 

ال�سعودية  ال�سركة   – مبيعات  مدير   :  2006-2002  -

اليابانية املحدودة 

نزاركو  – �سركة  الإدارية  ال�سئون  : مدير   2001-1998  -

للتجارة واملقاولت

د( عضوية اللجان
رئي�س جلنة التطوير وال�ستثمار  -

األستاذ/ عبداالله بن ناصر بن حمد آل زرعه
رئيس جملس اإلدارة  و ر ئيس جلنة التطوير واالستثمار 

أسماء وتفاصيل وبيانات كل عضو جملس إدارة وأعضاء اللجان   واإلدارة   )2 و 3( 
التنفيذية

اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم احلالية وال�سابقة وموؤهالتهم وخرباتهم.

واأ�سماء ال�سركات داخل اململكة و خارجها التي يكون ع�سو جمل�س الإدارة ع�سوًا يف جمال�س اإدارتها احلالية وال�سابقة اأو من مديريها 

وفق متطلبات الفقرات )2( و )3( من املادة الت�سعون من لئحة حوكمة ال�سركات

         

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

 م�ساهمة مقفلةداخل�سركة مزاة للتجارة واملقاولت املحدودة

م�ساهمة عامةداخل�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(

�سركة الإمارات ال�سرقية 

لالت�سالت وتقنية املعلومات

حمدودةداخل

هـ( أسماء الشركات التي يكون األستاذ /عبداإلله بن ناصر بن حمد آل زرعة  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة 
احلالية أو السابقة أو من مديريها
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املهندس/ عبداهلل بن عمر بن عبدالعزيز السويلم
نائب رئيس جملس اإلدارة  /  عضو جملس اإلدارة املنتدب 

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
داخل/ خارج `السابقة الكيان القانويناململكة

الكيان القانويناململكة

م�ساهمة عامةداخل�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(

    

هـ( أسماء الشركات التي يكون املهندس /عبداهلل بن عمر بن عبدالعزيز السويلم  عضو جملس  إدارة فيها، يف 
الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها

:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س اإدارة دولية – جامعة برج بورت الأمريكية   -

بورت  برج  جامعة   - اإدارية  هند�سة  ماج�ستري   -

الأمريكية 

ب( الوظائف احلالية
رئي�س   نائب   - �سم�س  ال�سياحية  امل�سروعات  �سركة    -

جمل�س الإدارة  

-  �سركة امل�سروعات ال�سياحية �سم�س - الع�سو املنتدب

ال�سوق  ال�سياحية لدى هيئة  ممثل �سركة امل�سروعات     -

املالية وال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« ومركز اإيداع. 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
 - �سم�س  ال�سياحية  امل�سروعات  �سركة   2018  -  2017  -

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

2018: �سركة امل�سروعات ال�سياحية �سم�س -   - 2012  -

رئي�س جلنة املراجعة

مدير   – اليابانية  ال�سعودية  ال�سركة   :2007-2000  -

ال�سوؤون الإدارية / نائب املدير العام 

اإدارة   – القاب�سة  املوارد  �سركة   :1993-1992  -

الإ�ستثمار 

1990-1992 : البنك ال�سعودي الأمريكي – الدارة   -

القليمية )اخلزنة(

د( عضوية اللجان
ع�سو جلنة التطوير وال�ستثمار  -
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:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س قانون – جامعة امللك �سعود   -

ب(  الوظائف احلالية
املدير   – الوطنية  املياه  �سركة   : الن  حتى   2014  –   

التنفيذي لال�ست�سارات القانونية 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
-     2005 -2014: التحريات املالية٫ وزارة الداخلية – 

مكافحة غ�سيل الأموال 

 -    1994 -2005 : املديرية العامة للجوازات – ال�سوؤون 

القانونية 

د( عضوية اللجان
ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  -

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

م�ساهمة عامةداخل�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(

األستاذ/  خالد بن منيف فيحان السور
عضو جملس اإلدارة   

الفرتة  إدارة فيها، يف  التي يكون  األستاذ/  خالد بن منيف فيحان السور  عضو جملس   هـ( أسماء الشركات 
احلالية أو السابقة أو من مديريها



ANNUAL REPORT
202130الـتقـرير السنـوي

    

:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س كيمياء – جامعة امللك �سعود  -

ب(  الوظائف احلالية
  –  2019 – حتى تاريخه :  �سركة تبوك للتنمية الزراعية 

التنفيذية اللجنة  ع�سو   ٫ التنفيذي  – الرئي�س 
ج( اخلربات و الوظائف السابقة 

-     2016-2018 : �سركة الأ�سماك ال�سعودية – الرئي�س 

التنفيذي 

 -  1995 – 2014 : العديد من الوظائف القيادية ب�سركة 

امل�ساريع  واأبحاث  تطوير  عام  مدير  اآخرها  �سابك 

اخلا�سة 

د( عضوية اللجان
رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت   -

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

م�ساهمة عامة داخل�سركة تبوك للتنمية الزراعية

�سركة الأ�سماك 

ال�سعودية 

م�ساهمة عامةداخل

م�ساهمة عامة داخلي�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(

األستاذ/  فهد بن عبداهلل علي آل سميح
 عضو جملس اإلدارة - رئيس جلنة الرتشيحات 

واملكآفات  

التي يكون  األستاذ/فهد بن عبداهلل علي آل سميح  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة  هـ( أسماء الشركات 
احلالية أو السابقة أو من مديريها
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:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س حما�سبة – جامعة امللك �سعود  -

ب(  الوظائف احلالية
  - 2020 – حتى تاريخه : �سركة بنك اوف نيويورك ميلون 

املالية ال�سعودية – الرئي�س التنفيذي للمالية 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
-     2018-2020: �سركة ا�سمور املالية ال�سعودية – الرئي�س 

التنفيذي للمالية ومدير املخاطر 

 -    2015-2017 : دويت�سه بنك ودويت�سة ال�سعودية املالية 

لال�ستثمار – الرئي�س التنفيذي للمالية 

د( عضوية اللجان
رئي�س جلنة املراجعة   -

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت   -

األستاذ/  رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد
عضو جملس اإلدارة  - رئيس جلنة املراجعة 

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

م�ساهمة مقفلةداخل�سركة بنك اوف نيويورك ميلون املالية ال�سعودية

�سركة ا�سمور 

املالية ال�سعودية

م�ساهمة مقفلةداخل

م�ساهمة عامة داخل�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(

دويت�سه بنك ودويت�سة 

ال�سعودية املالية 

لال�ستثمار

م�ساهمة مقفلةداخل

م�ساهمة عامة داخل�سركة ن�سيج العاملية للتجارة 

م�ساهمة مقفلةداخل�سركة عبداهلل عبدالعزيز الراجحي واأولده القاب�سة

هـ(  أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/ رشيد بن سليمان بن ارشيد الرشيد  عضو جملس  إدارة فيها، يف 
الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س  هند�سة النظم – جامعة امللك فهد للبرتول   -

واملعادن

ماج�ستري اإدارة العمال التنفيذية – جامعة امللك فهد   -

للبرتول واملعادن

ب(  الوظائف احلالية
ال�سناعية  لال�ست�سارات  بناء   : تاريخه  حتى   -  2021  -  

القاب�سة- الرئي�س التنفيذي 

التعبئة  مواد  ت�سنيع  �سركة   : تاريخه  – حتى   2019  –  

رئي�س   –  ) عامة  م�ساهمة  �سركة   ( فيبكو  والتغليف 

التنفيذية- ع�سو جلنة  اللجنة  رئي�س  الدارة-  جمل�س 

الرت�سيحات واملكاآفات- ع�سو جلنة احلوكمة 

 –  2019 – حتى تاريخه : �سركة بناء للخدمات الهند�سية 

العام  – املدير 
ج( اخلربات و الوظائف السابقة 

والتغليف  التعبئة  مواد  ت�سنيع  �سركة   :  2018-2016     -

املنتدب-  – الع�سو   ) عامة  م�ساهمة  �سركة   ( فيبكو 

ع�سو جمل�س اإدارة

 -   2007-2009: �سركة م�سنع بناء للمنتجات اخلر�سانية 

املتقدمة  – مدير العمليات 

د( عضوية اللجان
ل يوجد  -

األستاذ/  أحمد بن عبداللطيف بن أحمد الرباك
عضو جملس اإلدارة   

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

شركة تصنيع مواد التعبئة 
مساهمة داخلوالتغليف - فيبكو  

عامة 

شركة بناء 
للخدمات 
الهندسية

مسؤولية داخل
محدودة

مسؤولية داخلشركة بناء القابضة
محدودة

شركة بناء 
للخدمات 

الجاهزة
مسؤولية داخل

محدودة

مساهمة داخلشركة المشروعات السياحية )شمس(
عامة

داخلالشركة المتحدة الدولية للمواصالت)بدجت(
مساهمة

عامة 

هـ( أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/  أحمد بن عبداللطيف بن احمد الرباك  عضو جملس  إدارة فيها، يف 
الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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أ(  املؤهالت
بكالوريو�س ت�سويق – جامعة امللك عبدالعزيز  -

ماج�ستري اإدارة اعمال – جامعة دار العلوم  -

ب(  الوظائف احلالية
لالأنابيب  العربية  ال�سركة  تاريخه:  حتى   -  2021   -

جلنة  وع�سو  الإدارة  جمل�س  ع�سو   - )اأنابيب( 

الرت�سيحات واملكافاآت وع�سو جلنة احلوكمة .

التعبئة  مواد  ت�سنيع  �سركة  تاريخه:  -حتى   2019  -

والتغليف )فيبكو(-  نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو 

املنتدب 

رئي�س   - لل�سناعة  فبك  �سركة   : تاريخه  حتى   2017  -

جمل�س املديرين 

  – 2008 حتى تاريخه: �سركة فايا ال�سعودية - مدير عام 

 – 2008 حتى تاريخه: �سركة �سافانا العاملية للتجارة- 

 مدير عام 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
والتغليف  التعبئة  مواد  ت�سنيع    -  2018  -  2016     -

اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  )فيبكو(- 

التنفيذية 

د( عضوية اللجان
ليوجد  -

األستاذ/ فيصل بن حممد بن هالل احلربي
عضو جملس اإلدارة   

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
داخل/ خارج اسم الشركة السابقة الكيان القانويناململكة

الكيان القانويناململكة

�سركة ت�سنيع مواد التعبئة 

والتغليف )فيبكو(
م�ساهمة عامة داخلي

�سركة ت�سنيع مواد التعبئة والتغليف 

)فيبكو(
م�ساهمة عامة داخل

ال�سركة العربية لالأنابيب 

)اأنابيب(
م�ساهمة عامةداخلها

�سركة امل�سروعات ال�سياحية 

)�سم�س(
م�ساهمة عامةداخلها

هـ( أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/ فيصل بن حممد بن هالل احلربي  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة 
احلالية أو السابقة أو من مديريها
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أعضاء اللجان  من خارج أعضاء جملس اإلدارة
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أ(  املؤهالت
بكالوروي�س حما�سبة – جامعة امللك �سعود   -

ماج�ستري حما�سبة – جامعة ادليد )ا�سرتاليا (  -

SOCPA  - الهيئة ال�سعودية للمراجعني واملحا�سبني   -

ب(  الوظائف احلاليةوالسابقة
نائب   – )مدن(  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة   -

الرئي�س التنفيذي للمالية 

عام  مدير  م�ساعد   – لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك   -

للتقارير املالية 

التعاونية للتاأمني – املراقب املايل  -

بنك الراجحي – مدير التقارير املالية والنظامية   -

الوطنية للخدمات اجلوية – مدير عام مايل   -

د( عضوية اللجان
ع�سو جلنة املراجعة   -

األستاذ/ سعد بن سعود بن ناصر الطيار
عضو جلنة املراجعة

أعضاء جلنة املراجعة من خارج أعضاء جملس اإلدارة

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

�سركة امل�سروعات ال�سياحية

) �سم�س(

م�ساهمة عامةداخل

هـ( أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/سعد بن سعود بن ناصر الطيار  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة 
احلالية أو السابقة أو من مديريها
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 أ(  املؤهالت
ماج�ستري حما�سبة ومالية – جامعة وادي النيل  -

بكالوروي�س حما�سبة – جامعة موؤته  -

ب( الوظائف احلالية
- 2022 -  حتى تاريخه:  �سركة اأميانتيت ال�سعودية العربية- 

رئي�س تنفيذي

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
2019-2020: �سركة تبوك الزراعية – املدير املايل  -

واملقاولت  لال�ستثمارات  العيوين  �سركة   :2019-2018  -

املايل – املدير 
2014-2018: �سركة ال�سلوي العاملية للتجارة واملقاولت   -

القاب�سة - نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية والإدارية

2009-2014: �سركة اأكوا القاب�سه – املدير املايل  -

مدقق   –  ) قطر  )دولة  الدفاع  وزارة   :2009-2007  -

داخلي اأول

–مدقق   ) قطر  )دولة  الدفاع  وزارة   :2007-2001  -

داخلي 

– مدير مالية  1997-2000: جمموعة حمد بن خليفه   - 

)جزئي(

1996-1997: �سركة حجازي واأخوانه – حما�سب اأول   -

1995-1996: م�ست�سفى اأبن الهيثم – حما�سب   -

د( عضوية اللجان
ع�سو جلنة املراجعه   -

األستاذ/ فراس بن غصاب بن سليمان احلربي
عضو جلنة املراجعة

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

م�ساهمة عامةداخلي�سركة اأميانتيت ال�سعودية العربية

�سركة امل�سروعات ال�سياحية 

)�سم�س(

م�ساهمة عامةداخل

هـ( أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/ فراس بن غصاب بن سليمان احلربي عضو جملس  إدارة فيها، يف 
الفرتة احلالية أو السابقة أو من مديريها
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:أ(  املؤهالت
بكالوروي�س اإدارة اأعمال – جامعة امللك عبدالعزيز  -

ماج�ستري تطوير الأعمال والأبتكار – جامعة اول�سرت –   -

بريطانيا 

ب(  الوظائف احلالية
 - 2020- حتى تاريخه : جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب 

للخدمات الطبية – عالقات امل�ستثمرين

 – املعلومات  لتقنية  نقاوة  : �سركة  تاريخه   -2017- حتى 

م�ست�سار غري متفرغ 

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
– اإدراة  العقارية  الكيان  اأركان  : �سركة   2017-2014  -

املزادات العقارية 

�سلمان  بن  حممد  الأمري  موؤ�س�سة   :2016-2015  -

اخلريية – اإدارة الت�سال والعالم 

والتنمية  الب�سرية  املوارد  وزارة   :2019-2011  -

الجتماعية 

د( عضوية اللجان
ع�سو جلنة التطوير وال�ستثمار     -

ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت   -

األستاذ/ أيوب عمران حممد العمراين
 عضو جلنة الرتشيحات واملكافآت 

عضو جلنة التطوير واالستثمار

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
اسم الشركة الكيان القانويناململكة

السابقة 
داخل/ خارج 

الكيان القانويناململكة

�سركة امل�سروعات ال�سياحية 

)�سم�س(

م�ساهمة عامةداخل

جمموعة الدكتور �سليمان 

احلبيب للخدمات الطبية

م�ساهمة عامةداخل

أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت من خارج أعضاء جملس اإلدارة

هـ(  أسماء الشركات التي يكون  األستاذ/ أيوب عمران حممد العمراين  عضو جملس  إدارة فيها، يف الفرتة 
احلالية أو السابقة أو من مديريها
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أعضاء جلنة التطوير واالستثمار من خارج أعضاء جملس اإلدارة
    

أ(  املؤهالت
يف  القاهرة  جامعة  اأعمال  واإدارة  جتارة  بكالوريو�س   -

م�سر1979م.

�سهادة يف التحليل املايل والقت�سادي - يونيدو -  فيينا   -

-النم�سا عام 2004م.

ب(  الوظائف احلالية
ب�سركة  القانونية  وال�سئون  امل�ستثمرين  عالقات  مدير   -

تكوين املتطورة لل�سناعات )2013 حتي تاريخه(.

امني �سر جمل�س الإدارة – �سركة تكوين )2015- حتى    -

تاريخه(

 -2013( تكوين  – �سركة  التنفيذية  اللجنة  �سر  امني    -

حتى تاريخه(

تكوين  �سركة   – واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  �سر  امني    -

)2019- حتى تاريخه(.

ع�سو جلنة البالغ و مكافحة الحتيال - �سركة تكوين   -

 ) 2017- حتى تاريخه(

 -2018( تكوين  �سركة   – املخاطر  اإدارة  جلنة  ع�سو    -

حتى تاريخه(

وال�سوق  املالية  ال�سوق  هيئة  لدى  تكوين  �سركة  ممثل    -

اإيداع و�سندوق التنمية  املالية ال�سعودية » تداول« ومركز 

ال�سناعية ال�سعودي – )2013 – حتى تاريخه(.

ج( اخلربات و الوظائف السابقة 
على  املايل  واملراقب  املايل  الرئي�س   2013  -1993   - 

)اأيان(  للتنمية  الأح�ساء  ب�سركة   – التابعة  ال�سركات 

– تعمل يف جمال ال�ستثمار  - �سركةم�ساهمة مدرجة 

املتعدد ) �سناعي – طبي – عقاري – ا�ستثمارات يف 

�سركات �سقيقة وا�ستثمار مايل (.

– مدير  – مراجع داخلي  1981-1993 مراقب مايل    -

 – – حما�سب  حما�سبة  – رئي�س  التكاليف  ح�سابات 

 – مدرجة  م�ساهمة   – لالأ�سماك  ال�سعودية  بال�سركة 

تعمل يف جمال �سيد وجتارة الأ�سماك و�سناعة منتجات 

الفني  باملعهد  منتدب  موظف   1980-1979 بحرية.- 

امل�سرية  وال�سلب  احلديد  ل�سركة  التابع  ال�سناعي 

– تعمل يف جمال  �سركة م�ساهمة م�سرية حكومية   -

�سناعة احلديد بكافة ا�سكاله.  

د( عضوية اللجان
تاريخ  من  وال�ستثمار  التطوير  جلنة  ع�سو   -

2021/08/30م حتى تاريخه. 

 األستاذ/ أحمد على الزيات
 عضو جلنة التطوير واالستثمار

داخل/ خارج اسم الشركة احلالية 
داخل/ خارج اسم الشركة السابقة الكيان القانويناململكة

الكيان القانويناململكة

�سركة العثمان القاب�سة

ع�سو جلنة املراجعة 
م�ساهمة مقفلةداخل

�سركة الأح�ساء لل�سناعات 

الغذائية

ع�سو جمل�س مديرين

م�سوؤولية حمدودةداخل

�سركة امل�سروعات ال�سياحية 

)�سم�س(
م�ساهمة عامة داخل

�سركة الأح�ساء لل�سياحة والرتفيه

ع�سو جلنة مراجعة
م�ساهمة مقفلةداخل

أو  احلالية  الفرتة  يف  فيها،  إدارة  جملس   عضو  الزيات   على  أحمد  األستاذ/   يكون   التي  الشركات  أسماء  هـ( 
السابقة أو من مديريها
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اإلدارة التنفيذية – كبار التنفيذيني  - و ممثلو الشركة 
لدى هيئة السوق املالية وتداول
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اإلدارة التنفيذية – كبار التنفيذيني  - و ممثلو الشركة لدى هيئة السوق املالية وتداول
    

     

املهندس/ عبداهلل بن عمر بن عبدالعزيز السويلم

األستاذ/ علي عبداهلل سلهام 

نائب رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب من 21/5/29 20م حتى تاريخه..
عضو جلنة التطوير واالستثمار من يونيو 2021 م حتى تاريخه.

ممثل شركة املشروعات السياحية لدى هيئة السوق املالية والسوق املالية  السعودية 
» ومركز إيداع.   »تداول 

)املعلومات التف�سيلية لالإف�ساح اخلا�سة بال�ستاذ عبد اهلل ال�سويلم مو�سحة يف معلومات الإف�ساح اخلا�سة باأع�ساء 

جمل�س الإدارة(.

أ(  املؤهالت
- زمالة املحا�سبني  حما�سبة 2021/05/25 الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني

- اخ�سائي �سريبة م�سافة 2021/02/20 الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني

- ماج�ستري ادارة اأعمال 2011/05/11 جامعة هال 

الربيطانية

- بكالوريو�س حما�سبة 2003/02/05 جامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن

- زمالة املقيمني )م�ستوى 201( تقييم الأعمال 

2021/10/11 الهيئة ال�سعودية للمقيمني املعتمدين

)ب( الوظائف  احلالية

الرئي�س التنفيذي �سركة امل�سروعات ال�سياحية -�سم�س   -

)من 2021 حتى تاريخه(

)ج( اخلربات والوظائف السابقة:
 -   2014-2020  م�سرفية متويل ال�سركات –بنك اجلزيرة  

مدير اإدارة 

-2014  م�سرفية متويل ال�سركات –�ساب  مدير   2012 - 

ادارة

-2012  م�سرفية متويل ال�سركات – ال�سعودي   2006 -

الهولندي  مدير ادارة

-2006  م�سرفية متويل ال�سركات – البنك الهلي   2005 -

مدير عالقة اأول

-2005  امل�سرفية التجارية - بنك الريا�س مدير   2002 -

عالقة

الرئيس التنفيذي
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)أ( املؤهالت:
بكالوريو�س اإدارة العمال  -

ب( الوظائف  احلالية(
نائب الرئي�س التنفيذي   -

-  اأمني جمل�س الإدارة

-  اأمني جلنة املراجعة

-  اأمني جلنة التطوير وال�ستثمار

اأمني جلنة الرت�سيحات  واملكافاآت   -

�سركة  ممثل  املالية  ال�سوق  هيئة  لدى  ال�سركة  ممثل    -

وال�سوق  املالية  ال�سوق  ال�سياحية لدى هيئة  امل�سروعات 

املالية  ال�سعودية »تداول » ومركز اإيداع. 

)ج( اخلربات والوظائف السابقة:
ال�سياحية  امل�سروعات  ب�سركة  الإدارية  ال�سئون  مدير    -

2013 حتى 2015م.

ال�سياحية  امل�سروعات  ب�سركة  الب�سرية  املوارد  مدير   -

2011 حتى 2013

مدير الت�سويق ب�سركة امل�سروعات ال�سياحية 2010 حتى   -

2011

)أ( املؤهالت:
-م�سر-جامعة  حما�سبة   �سعبة  جتارة  بكالوريو�س   -

املن�سورة 2006

ب( الوظائف  احلالية
-�سم�س  ال�سياحية  امل�سروعات  �سركة  املايل  املدير   -

)من2020 حتى تاريخه(

)ج( اخلربات والوظائف السابقة:
ال�سياحية-  امل�سروعات  �سركة   – احل�سابات  رئي�س   -

�سم�س 2020-2019

جميل  اللطيف  عبد  -�سركة  فرع  ح�سابات  مدير   -

لل�سيارات 2013- 2018  

�سركة   – للم�سابك  املتحدة  ال�سركة   – اأول  حما�سب   -

م�ساهمة م�سرية      2008- 2012

حما�سب  - �سركة مياه ال�سرب وال�سرف بالدقهلية –   -

م�سر  2006 – 2008

األستاذ/ حممد بن صالح الشتيوي
نائب الرئيس التنفيذي – أمني سر جملس االدارة   

األستاذ / احمد حممد حممد سليمان
املدير املايل
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4- تكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه: 

 / تنفيذي  غري  إدارة  جملس  عضو  تنفيذي/  إدارة  جملس  )عضو  أساس  على  اجمللس  أعضاء  تصنيف 
عضو جملس إدارة مستقل(:

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة مبوجب املادة )16( من النظام الأ�سا�سي من �سبعة اأع�ساء.   -

مت اختيار جمل�س الإدارة للدورة العا�سرة اعتبارا من تاريخ 2021/05/28م بعد انتهاء دورة املجل�س ال�سابق   -

وفيما يلي بيان اأع�ساء املجل�س احلايل وت�سنيف ع�سوية جمل�س الإدارة كما يف2021/12/31م:  -

صفة العضويةاملنصباالسم 

م�ستقلرئي�س جمل�س الإدارة - رئي�س جلنة التطوير وال�ستثمارعبدالله بن نا�سر ال زرعه

تنفيذينائب رئي�س جمل�س الإدارة – الع�سو املنتدبعبداهلل بن عمر ال�سويلم

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةخالد بن منيف ال�سور

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارة – رئي�س جلنة املراجعةر�سيد بن �سليمان الر�سيد

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارة – رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآتفهد بن عبداهلل اآل �سميح

م�ستقل ع�سو جمل�س الإدارةاأحمد بن عبداللطيف الرباك

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةفي�سل بن حممد احلربي

• اأمني �سر جمل�س الإدارة: حممد بن �سالح ال�ستيوي

وفيما يلي بيان أعضاء اجمللس السابق الذي انتهت دورته يف تاريخ 2021/05/27م  وتصنيف عضوية 
جملس اإلدارة كما 2021/05/27م:

صفة العضويةاملنصباالسم 

غري تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري م�سعل بن �سعود

م�ستقلنائب رئي�س جمل�س الإدارةه�سام بن احمد ابو العال

غري تنفيذيع�سو جمل�س الإدارةنادر بن را�سد النا�سر

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارةنا�سر بن �سالح ال�سريع

م�ستقلع�سو جمل�س الإدارة بدر بن خلف ال�سمري

حممد �سالح  حم�سن  الإدارة:  جمل�س  �سر  •  اأمني 

جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه للفرتة من 2021/05/28 حتي تاريخه:

جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه من 2021/01/01 حتى تاريخ 2021/05/27م:
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صفة العضويةاملنصباالسم 

م�ستقلالرئي�س عبد الإله بن نا�سر اآل زرعه

تنفيذيع�سو عبد اهلل بن عمر ال�سويلم

من خارج املجل�سع�سواأيوب العمراين

من خارج املجل�سع�سواأحمد علي الزيات 

ال�ستيوي  �سالح  بن  حممد  وال�ستثمار:  التطوير  جلنة  �سر  •  اأمني 

صفة العضويةاملنصباالسم 

م�ستقلالرئي�س نا�سر بن �سالح ال�سريع

م�ستقلع�سو بدر بن خلف ال�سمري

غري تنفيذيع�سونادر بن را�سد النا�سر

 – التنفيذيني  5- اإلجراءات التي اتخذها جملس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة 
علمًا مبقرتحات املساهمني وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يتم اإحاطة اأع�س���اء جمل�س الإدارة علما عن مقرتحات وملحوظات و�س���كاوي امل�س���تثمرين وخالل العام 2021 تلقت ال�س���ركة عدة    -

ات�سالت وبريد الكرتوين ما بني ا�ستف�سارات واقرتاحات وتقوم اإدارة عالقات امل�ستثمرين بالرد على امل�ساهمني يف نطاق الإف�ساح 

امل�سموح به ووفق ما مت الإعالن عنه على موقع ال�سوق املالية تداول. 

كانت معظم ا�ستف�سارات امل�ساهمني خالل العام 2021 حول الق�سايا القائمة لل�سركة وحول تو�سية املجل�س لتعديل راأ�س مال ال�سركة.   -

يتم اإحاطة اأع�س���اء املجل�س ب�سفة دورية بات�سالت امل�س���اهمني ومالحظاتهم بخ�سو�س اإعالنات ال�سركة على تداول. ويف خالل    -

العام 2021 مت اإحاطة املجل�س خالل اجتماعه املنعقد يف �سهر دي�سمرب 2021م.

تدعو ال�س���ركة م�س���اهميها للتفاعل وامل�ساركة واحل�س���ور للجمعيات العامة، وتفتح ال�سركة باب املناق�س���ة لل�سادة امل�ساهمني ويرد    -

جمل�س الإدارة على ال�سادة امل�ساهمني اأثناء انعقاد اجلمعية واأخذ مالحظاتهم يف العتبار ويتم ت�سجيل جميع الأ�سئلة والأجوبة يف 

حم�سر اجلمعية العامة الذي يتم ن�سره على موقع ال�سركة اللكرتوين.

يتم تزويد جميع اأع�ساء املجل�س مبا فيهم غري التنفيذيني لإحاطتهم علمًا مبقرتحات امل�ساهمني وملحوظاتهم حيال ال�سركة واأدائها.   -

اللجان  أسماء  ذكر  مع  ومهامها  اللجان  الختصاصات  خمتصر  وصف    -6
احلضور  وبيانات  انعقادها  وتواريخ  اجتماعاتها  وعدد  وأعضائها  ورؤسائها 

لألعضاء لكل اجتماع
تتكون جلنة التطوير واالستثمار احلالية املشّكلة يف تاريخ 2021/6/6م كما يف 2021/12/31م للدورة العاشرة1- جلنة التطوير واالستثمار :

اىل  2021/01/01م  تاريخ  من  للفرتة  التاسعة(   )الدورة  السابقة  الدورة  خالل  واالستثمار  التطوير  جلنة  أعضاء 

2021/05/27م
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اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:
1(  فيما يتعلق با�شرتاتيجية ال�شركة واأهدافها، تقوم اللجنة بالتايل:

مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط ال�سرتاتيجي لل�سركة.   -

-  التاأكد من اأن اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة قد مت ترجمتها اإىل ت�سرفات واأعمال فعلية تهدف اإىل حتقيق اأهداف ال�سركة.

مراجعة امليزانية التقديرية الت�سغيلية والراأ�سمالية لل�سركة قبل رفعها ملجل�س الإدارة والتي متثل جزء من خطط ال�سركة ورفع   -

التو�سيات للمجل�س ب�ساأنها.

-  مراجعة تو�سيات املجل�س فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�سركة التي تهدف اإىل حتقيق التوافق بني اخلطط ال�سرتاتيجية لل�سركة 

واأهدافها الت�سغيلية طويلة الأجل.    

املراجعة الدورية للخطط ال�سرتاتيجية لل�سركة و�سركاتها التابعة والأهداف الت�سغيلية للتاأكد من توافقها مع ر�سالة ال�سركة    -

واأهدافها.

فيم���ا يتعل���ق باأولوي���ات ال�شرك���ة الت�شغيلية، تقوم اللجن���ة مبراجعة واإع���داد التو�شيات ملجل����س الإدارة بالن�شب���ة للقرارات    )2

ال�شرتاتيجي���ة املتعلق���ة بالأولوي���ات الت�شغيلي���ة، مت�شمن���ا التو�ش���ع اإىل اأ�شواق ودول جدي���دة اأو اخلروج م���ن اأ�شواق ودول 

حالية.

3(  فيما يتعلق باأعمال التخطيط املايل لل�شركة و�شيا�شة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتايل:

-  اإعداد ومراجعة التو�سيات ملجل�س الإدارة املتعلقة بالأهداف وال�سرتاتيجيات املالية ال�سنوية وطويلة الأجل، واأي�سا موؤ�سرات 

الأداء املرتبطة بها.

مراجعة الأمور املالية الهامة لل�س���ركة وال�س���ركات التابعة لها، مثل الأمور املتعلقة براأ�س مال ال�س���ركة، والت�سنيف الئتماين    -

لل�سركة، والتدفقات النقدية، واأن�سطة القرتا�س، والودائع ال�ستثمارية.    

-  اإعداد ومراجعة التو�سيات املقدمة ملجل�س الإدارة واملتعلقة ب�سيا�سة توزيعات الأرباح لل�سركة وبكيفية تنفيذها.

-  املراجعة الدورية للنفقات الراأ�سمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة م�سبقا.

4(   فيم���ا يتعل���ق بتقيي���م اإنتاجي���ة ال�شركة على امل���دى الطويل وفعالي���ة عملياتها الت�شغيلي���ة، تقوم اللجن���ة مبراجعة واإعداد 

التو�شيات ملجل�س الإدارة بالن�شبة للقرارات ال�شرتاتيجية املتعلقة 

5(  بالفر����س الت���ي اأم���ام ال�شركة التي تهدف اإىل حت�شني جودة املنتجات واخلدم���ات التي تقدمها ال�شركة وتر�شيد التكاليف 

املتعلقة بها.

فيما يتعلق باأعمال ال�شتثمار تقوم اللجنة بالآتي:

معاونة جمل�س الإدارة يف ت�سريف مهامه املتعلقة مبراجعة ال�سيا�سات واملعايري ال�ستثمارية.   -

درا�سة الفر�س ال�ستثمارية وتوافقها مع ا�سرتاتيجية ال�سركة.   -

البحث عن الفر�س ال�ستثمارية ذات العائد الأعلى منها على �سبيل املثال ل احل�سر )التعاقد لإدارة حمافظ الأ�سهم املحلية    -

– �سراء وحدات يف �سناديق ال�سهم املحلية – �سراء وحدات يف �سناديق عقارية – الدخول يف اكتتابات يف �سركات جديدة 
وطروحات اأولية – �سراء وبيع عقارات ....الخ(.

متابع���ة وتق���ومي ال�شتثم���ارات القائمة واملقبل���ة عليها ال�شركة وال�شراف عل���ى الأعمال ال�شت�شاري���ة ذات العالقة باأعمال    )6

اللجنة.

7(  تق���وم اللجن���ة باعتماد التعديالت ببنود امليزانية والعتماد النهائي لبن���ود النفقات الراأ�شمالية ح�شب �شالحيات اللجنة 

املن�شو�س عليها يف جدول ال�شالحيات املالية والإدارية.

8(  املوافقة على �شيا�شات واإجراءات العمل لل�شركة والتو�شية برفعها ملجل�س الإدارة.

9(  مراقبة اأداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقدمي التو�شية بهذا ال�شاأن.

10(  تق���وم اللجن���ة بتق���دمي تقري���ر دوري عن اأعماله���ا يف كل اجتماع ملجل����س الإدارة٫ واإعالم جمل����س الإدارة يف حالة وجود اأو 

ن�شوء اأي حالة من حالت تعار�س م�شالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها. 
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اجتماع 7اجتماع 6اجتماع 5اجتماع 4اجتماع 3 اجتماع 2اجتماع 1املنصباالسم 

2021/8/102021/8/22 2021/9/92021/9/122021/9/212021/9/262021/12/22

الرئي�س  عبدالله بن نا�سر ال زرعه

ع�سوعبداهلل بن عمر ال�سويلم

ع�سو خارجي اأيوب بن عمران العمراين

ان�سم للجنة يف 2021/8/30مع�سو خارجياأحمد بن علي الزيات

املنصباالسم 

الرئي�س ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

ع�سو �سعد بن �سعود الطيار

ع�سوفرا�س بن غ�ساب احلربي

ال�ستيوي �سالح  بن  حممد  املراجعة:  جلنة  �سر  •  اأمني 

مل يكن هناك اأي اجتماعات للجنة التطوير وال�ستثمار خالل الفرتة من 2021/01/01 اىل تاريخ 2021/5/27م  

2-جلنة املراجعة:

املنصباالسم 

الرئي�س ه�سام بن اأحمد ابوالعال

ع�سو بدر بن خلف ال�سمري

ع�سونا�سر بن �سالح ال�سريع

اجتماعات جلنة التطوير خالل الفرتة من 2021/5/28 اىل تاريخ 2021/12/31م  :

مت تشكيل جلنة املراجعة للدورة العاشرة جمللس اإلدارة بقرار اجلمعية العامة العادية يف تاريخ 2021/8/1م 

من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

أعضاء جلنة املراجعة للدورة السابقة جمللس اإلدارة التي انتهت يف تاريخ 2021/05/27م  خالل الفرتة من 

2021/01/01م اىل 2021/05/27م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:
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اختصاصات اللجنة:
تخت����س جلن���ة املراجعة مبراقبة اأعمال ال�س���ركة والتحقق من �س���المة ونزاه���ة التقارير والقوائم املالي���ة واأنظمة الرقابة 

الداخلية فيها، وت�سمل مهام اللجنة ب�سفة خا�سة على  ما يلي:

1( التقارير املالية:
درا�س���ة القوائم املالية الأولية وال�س���نوية لل�س���ركة قبل عر�س���ها على جمل�س الإدارة واإبداء راأيها والتو�س���ية يف �س���اأنها   -

ل�سمان نزاهتها وعدالتها و�سفافيتها.

اإبداء الراأي الفني - بناًء على طلب جمل�س الإدارة - فيما اإذا كان تقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية لل�سركة عادلة   -

ومتوازنة ومفهومة وتت�س���من املعلومات التي تتيح للم�ساهمني وامل�ستثمرين تقييم املركز املايل لل�سركة واأدائها ومنوذج 

عملها وا�سرتاتيجيتها.

درا�سة اأي م�سائل مهّمة اأو غري ماألوفة تت�سمنها التقارير املالية.  -

البحث بدقة يف اأي م�س���ائل يثريها املدير املايل لل�س���ركة اأو من يتوىل مهامه اأو م�س���وؤول اللتزام يف ال�س���ركة اأو مراجع   -

احل�سابات.

التحقق من التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية.  -

درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.  -

2( املراجعة الداخلية:
درا�سة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�سركة.  -

درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها.  -

الرقابة والإ�سراف على  اأداء واأن�سطة املراجع الداخلي واإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة -اإن وجدت – للتحقق من   -

توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف اأداء الأعمال واملهام املنوطة بها.واإذا مل يكن لل�س���ركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة 

تقدمي تو�سيتها اإىل جمل�س الإدارة ب�ساأن مدى احلاجة اإىل تعيينه.

التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني مدير وحدة اأو اإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي واقرتاح مكافاآته  -

3( مراجع احلسابات:
التو�س���ية ملجل�س الإدارة برت�س���يح مراجعي احل�س���ابات وعزلهم وحتديد اأتعابهم وتقييم اأدائهم، بعد التحقق من ا�س���تقاللهم   -

ومراجعة نطاق عملهم و�سروط التعاقد معهم.

التحقق من ا�س���تقالل مراجع احل�س���ابات ومو�س���وعيته وعدالته، ومدى فعالية اأعمال املراجعة، مع الأخذ يف العتبار   -

القواعد واملعايري ذات ال�سلة.

مراجع���ة خطة مراجع ح�س���ابات ال�س���ركة واأعماله، والتحقق من ع���دم تقدميه اأعماًل فني���ة اأو اإدارية تخرج عن نطاق   -

اأعمال املراجعة، واإبداء مرئياتها حيال ذلك.

4( اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
درا�سة تقرير مراجع احل�سابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتِخذ ب�ساأنها.  -

4( ضمان االلتزام:
مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اتخاذ ال�سركة الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.  -

التحقق من التزام ال�سركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة.  -

مراجع���ة العقود والتعامالت املقرتح اأن جتريها ال�س���ركة مع الأطراف ذوي العالق���ة، وتقدمي مرئياتها حيال ذلك اإىل   -

جمل�س الإدارة.

رفع ما تراه من م�سائل ترى �سرورة اتخاذ اإجراء ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة، واإبداء تو�سياتها بالإجراءات التي يتعني   -

اتخاذها

صالحيات اللجنة:.
تتمتع اللجنة بال�شالحيات التالية:

طلب امل�س���تندات وال�سجالت والوثائق والتقارير والإي�ساحات واملعلومات الأخرى املنا�سبة من اأع�ساء جمل�س الإدارة واملديرين   )1
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التنفيذيني وامل�سوؤولني بال�سركة. 

دعوة املديرين التنفيذيني وامل�سوؤولني واملوظفني بال�سركة لجتماعات اللجنة لالإجابة على اأية ا�ستف�سارات تطرحها اللجنة عليهم.  )2

اأن تطلب من جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة لل�سركة لالنعقاد اإذا اأعاق جمل�س الإدارة عملها اأو تعر�ست ال�سركة لأ�سرار   )3

اأو خ�سائر ج�سيمة.

ال�ستعانة باخلرباء وامل�ست�سارين واملتخ�س�سني من خارج ال�سركة اأثناء اأدائها لأعمالها.  )4

القيام باأية واجبات توكل اإليها من قبل جمل�س الإدارة يف حدود �سالحياتها.  )5

القيام مبراجعة وتقييم اأحكام هذه الالئحة واإعداد تو�سيات ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها اإن تطلب ذلك.  )6

اإع���داد التقارير ربع ال�س���نوية ملجل�س الإدارة على اأ�س���ا�س دوري، وتقوم اللجنة بتقدميها ملجل����س الإدارة فور النتهاء من انعقاد   )7

اجتماع اللجنة.

حتديد الرواتب ال�س���هرية واملكافاآت الت�سجيعية واملكافاآت الأخرى لإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي مبا يتما�سى مع   )8

اللوائح الداخلية لل�سركة املعتمدة من قبل املجل�س.

اجتماع 3اجتماع 2اجتماع 1املنصباالسم 

2021/8/18 2021/11/9 2021/ 12/23

الرئي�س  ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

ع�سو �سعد بن �سعود الطيار

ع�سوفرا�س بن غ�ساب احلربي

اجتماع 21اجتماع 20اجتماع 19اجتماع 18املنصباالسم 

2021/3/15 2021/3/30 2021/4/15 2021/5/16

الرئي�س  ه�سام بن احمد ابوالعال

ع�سو بدر بن خلف ال�سمري

xxxع�سونا�سر بن �سالح ال�سريع

اجتماعات جلنة املراجعة )للدورة العاشرة( خالل الفرتة من 2021/5/28م اىل 2021/12/31م :

اجتماعات جلنة املراجعة )للدورة التاسعة( خالل الفرتة من 2021/01/01م اىل 2021/5/27م :
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3-   الرتشيحات واملكآفات

املنصباالسم 

الرئي�س فهد بن عبداهلل اآل �سميح

ع�سو ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

ع�سو خالد بن منيف ال�سور

ع�سو خارجياأيوب بن عمراين العمراين

ال�ستيوي �سالح  بن  حممد  واملكافاآت:  الرت�سيحات  جلنة  �سر  • اأمني 

املنصباالسم 

الرئي�س بدر بن خلف ال�سمري

ع�سو ه�سام بن احمد ابوالعال

ع�سونا�سر بن �سالح ال�سريع

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

1- االختصاصات املتعلقة بالرتشيحات: 

1-  اقرتاح �سيا�سات ومعايري وا�سحة للع�سوية يف جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية.

2-  التو�سية ملجل�س الإدارة برت�سيح اأع�ساء فيه واإعادة تر�سيحهم وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم تر�سيح 

اأي �سخ�س �سبقت اإدانته بجرمية خملة بالأمانة.

3-  اإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة و�سغل وظائف الإدارة التنفيذية.

4-  حتديد الوقت الذي يتعني على الع�سو تخ�سي�سه لأعمال جمل�س الإدارة.

5-  املراجع���ة ال�س���نوية لالحتياجات الالزم���ة من املهارات اأو اخلربات املنا�س���بة لع�س���وية جمل����س الإدارة ووظائف الإدارة 

التنفيذية.

6-  مراجعة هيكل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

7-  �س���الحية التعديل يف موعد بدء دورة جمل�س الإدارة مبا يحقق م�س���ئولية اأع�س���اء املجل�س عن ال�سنة املالية الكاملة وعدم 

تداخل امل�سئولية بني جمل�سني، على األ يزيد متديد مدة الدورة عن �سهرين اأو ينق�س مدة الدورة عن �سهرين.

8-  حتديد التوافق ملدة الدورة مع قرار املوافقة على تعيني جلنة املراجعة لتكون �سالحيتها �سارية وقائمة وخا�سة فيما يتعلق 

تتكون جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل الدورة احلالية التي بدات من تاريخ 2021/05/28م كاًل من:

أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت للدورة السابقة جمللس اإلدارة التي انتهت يف تاريخ 2021/05/27م  خالل 

الفرتة من 2021/01/01م اىل 2021/05/27م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:
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باملوافقة على القوائم املالية ال�سنوية.

9-  مراجعة الإعالنات اخلا�سة برت�سيح الع�سوية ملجل�س الإدارة وحتديد املواعيد املقرتحة لن�سر الإعالن على موقع ال�سوق 

املالية تداول والفرتة املقرتحة ل�س���تالم طلبات الرت�سيح على األ تقل عن )30( يومًا وحتديد موعد اجلمعية العامة التي 

�سيتم الت�سويت فيها على اأع�ساء املجل�س �سواء كانت �سابقة لتاريخ بدء الدورة اأو لحقة مبا ل يتجاوز )60( يومًا.

11-  رفع جميع قرارات املجل�س ال�س���ابق -يف حال اتخاذ اأي قرار يف فرتة متديد لحقة لتاريخ بدء دورة املجل�س - وعر�س���ها 

على املجل�س الالحق لإقرارها.

12-  التحقق ب�س���كل �سنوي من ا�ستقالل الأع�س���اء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية 

جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.

13- و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني وكبارالتنفيذيني.

و�سع الإجراءات اخلا�سة يف حال �سغور مركز اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبارالتنفيذيني.   -14

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. ن( 

)2( االختصاصات املتعلقة باملكافآت:

 اإعداد �سيا�س���ة وا�س���حة ملكافاآت اأع�س���اء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عن املجل�س والإدارة التنفيذية، ورفعها اإىل جمل�س 

الإدارة للنظ���ر فيه���ا متهيدًا لعتماده���ا من اجلمعية العامة، على اأن يراعى يف تلك ال�سيا�س���ة اتباع معاي���ري ترتبط بالأداء، 

والإف�س���اح عنها، والتحقق من تنفيذها. على اأن يتم اعداد �سيا�س���ة املكافاآت دون الإخالل باأحكام نظام ال�س���ركات ونظام 

ال�سوق املالية ولوائحهما التنفيذية، بحيث تت�سمن ما يلي:

1-  ان�سجامها مع ا�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها.

2-  اأن تقدم املكافاآت بغر�س حث اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على اإجناح ال�سركة وتنميتها على املدى الطويل، 

كاأن تربط اجلزء املتغري من املكافاآت بالأداء على املدى الطويل.

3-  اأن حت���دد املكاف���اآت بناًء على م�س���توى الوظيفة، واملهام وامل�س���وؤوليات املنوطة ب�س���اغلها، واملوؤه���الت العلمية، واخلربات 

العملية، واملهارات، وم�ستوى الأداء.

4-  ان�سجامها مع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لدى ال�سركة.

5-  الأخذ يف العتبار ممار�سات ال�سركات الأخرى يف حتديد املكافاآت، مع تفادي ما قد ين�ساأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر 

للمكافاآت والتعوي�سات.

6-  اأن ت�ستهدف ا�ستقطاب الكفاءات املهنية واملحافظة عليها وحتفيزها، مع عدم املبالغة فيها.

7-  اأن تاأخذ يف العتبار املكافاآت املبينة يف عقود كبار التنفيذيني عند التعيينات اجلديدة.

8-  حالت اإيقاف �س���رف املكافاأة اأو ا�س���رتدادها اإذا تبني اأنها تقررت بناًء على معلومات غري دقيقة قدمها ع�سو يف جمل�س 

الإدارة اأو الإدارة التنفيذية وذلك ملنع ا�ستغالل الو�سع الوظيفي للح�سول على مكافاآت غري م�ستحقة.

9-  تنظيم منح اأ�س���هم يف ال�س���ركة لأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية �سواء اأكانت اإ�سدارًا جديدًا اأم اأ�سهمًا ا�سرتتها 

ال�سركة.

10-   تو�سيح العالقة بني املكافاآت املمنوحة و�سيا�سة املكافاآت املعمول بها، وبيان اأي انحراف جوهري عن هذه ال�سيا�سة.

11- املراجعة الدورية ل�سيا�سة املكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها.

12-  لتو�س���ية ملجل�س الإدارة مبكافاآت اأع�س���اء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبارالتنفيذيني بال�سركة وفقًا لل�سيا�سة 

املعتمدة.
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اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل الفرتة من 2021/5/28م اىل 2021/12/31م :

اجتماعات جلنة الرتشيحات واملكافآت خالل الفرتة من 2021/01/01م اىل 2021/5/27م :

اجتماع 6اجتماع 5اجتماع 4اجتماع3اجتماع 2اجتماع 1املنصباالسم 

2021/6/5 2021/6/8 2021/6/9 2021/8/29 2021/8/30 2021/12/25

الرئي�س  فهد بن عبداهلل اآل �سميح

ع�سو ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

ان�سم للجنة يف 2021/8/30مع�سوخالد بن منيف ال�سور

ع�سواأيوب بن عمراين العمراين

اجتماع 15اجتماع14اجتماع 13اجتماع 12املنصباالسم 

2021/1/3 2021/1/5 2021/4/10 2021/8/29

الرئي�س  بدر بن خلف ال�سمري

ع�سو ه�سام بن احمد ابوالعال

xxع�سونا�سر بن �سالح ال�سريع
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جلانه  وأداء  أدائه  تقييم  يف  اإلدارة  جملس  عليها  اعتمد  التي  الوسائل   -7
وأعضائه، واجلهة اخلارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة.

يعتمد جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على مناذج داخلية لتقييم لأع�ساء املجل�س وجميع اللجان املنبثقة   -1

عن املجل�س حلني انتهاء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اإعداد برنامج ومناذج تقييم. 

ل يوجد اأي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى ال�س���ركة اأنه ل يوجد حاجة يف الوقت الراهن لال�س���تعانة بجهة   -2

خارجية خا�سة واأن جميع اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت اأع�ساء م�ستقلني.

ترفع جلنة الرت�س���يحات واملكافاآت اىل جمل�س الإدارة معايري و�سيا�س���ات �س���رف املكافاآت ال�س���نوية لأع�س���اء   -3

املجل�س وفق �سيا�س���ة مكافاآت اأع�س���اء جمل����س الإدارة وجلانه والإدارة التنفيذية الت���ي اأقرتها اجلمعية العامة 

لل�سركة يف تاريخ 2021/8/1م ويرفق بها نتائج التقييم ال�سنوي.

تقوم جلنة الرت�شيحات مبتابعة اأداء املجل�س واللجان وفق الآلية التالية:

التاأكد من مطابقة و�سف القدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة و�سغل وظائف الإدارة التنفيذية.  -

التاأكد من حتديد الوقت الذي يتعني على الع�سو تخ�سي�سه لأعمال جمل�س الإدارة.  -

املراجعة ال�س���نوية لالحتياجات الالزمة من املهارات اأو اخلربات املنا�س���بة لع�س���وية جمل����س الإدارة ووظائف   -

الإدارة التنفيذية.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.  -

التحقق ب�س���كل �سنوي من ا�ستقالل الأع�س���اء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل   -

ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.

و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء التنفيذيني والأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء امل�ستقلني وكبار التنفيذيني.  -

و�سع الإجراءات اخلا�سة يف حال �سغور مركز اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني.  -

حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.  -

التاأك���د من تطابق ت�س���كيل اللج���ان مع متطلبات لئحة حوكمة ال�س���ركات من حيث ت�س���نيف الع�س���وية وعدد   -

الأع�ساء.

التاأكد من قيام كل جلنة باملهام املنوطة بها واملبينة يف لئحة حوكمة ال�س���ركات ونظام ال�س���ركات والجراءات   -

التنفيذية لهما.
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ما  مبوجب  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  أعضاء  مكافآت  عن  اإلفصاح    -  8
نصت عليه املادة )93( من الئحة حوكمة الشركات.

8-1  اإلفصاح عن سياسة املكافآت 

�سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وجلانه واأع�ساء الإدارة التنفيذية  �سركة امل�سروعات ال�سياحية ) �سم�س(

املادة األوىل:- متهيد 

مت اإعداد هذه ال�سيا�سة بناء على تو�سية جلنة املكافاآت والرت�سيحات لتتوافق مع الأحكام الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات   -

واللوائح والقرارات والتعليمات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية، مع مراعاة اأحكام النظام الأ�سا�س لل�سركة وكافة 

الأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات الرقابية الأخرى ذات العالقة.

تهدف هذه ال�سيا�س���ة اىل حتديد معايري وا�س���حة وعادلة ملكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وجلانه وكبار التنفيذين يف �سوء   - 

متطلب���ات نظام ال�س���ركات واأنظمة ولوائح هيئة �س���وق املالية، وا�س���تقطاب اأفراد ذوي كفاءة وخربة منا�س���بة وحتفيزهم 

والإبقاء عليهم من اأجل العمل يف جمل�س الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية مع مراعاة ن�س���اط ال�س���ركة واملهارة الالزمة 

لإدارتها ومما ي�ساهم يف حت�سني اأداء ال�سركة وحتقيق م�سالح م�ساهميها.

املادة الثانية :- معايري  وضوابط املكافآت .

اأن تكون املكافاآت عادلة ومتنا�س���بة مع اخت�سا�س���ات الع�سو والأعمال وامل�سئوليات التي يقوم بها ويتحملها اأع�ساء جمل�س   -1

الإدارة، بالإ�سافة اىل الأهداف املحددة من قبل جمل�س الإدارة املراد حتقيقها خالل ال�سنة املالية ومبنية على تو�سية من 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

ان�س���جام املكافاآت مع ا�س���رتاتيجية ال�س���ركة و اأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة املخاطر لديها، وحلث اأع�س���اء جمل�س   -2

الإدارة و اأع�ساء اللجان والإدارة التنفيذية على اإجناح ال�سركة وتنميتها على املدى الطويل .

حت���دد املكاف���اآت بناء على م�س���توى الوظيف���ة واملهام امل�س���ئوليات املنوطة ب�س���اغلها واملوؤهالت العلمية واخل���ربات العملية   -3

واملهارات وم�ستوى الأداء.

الأخذ يف العتبار  ممار�سات ال�سركات الأخرى وما هو �سائد يف �سوق العمل يف حتديد املكافاآت مع تفادي ما قد ين�ساأ عن   -4

ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافاآت.

يجوز اأن تكون مكافاآت اأع�س���اء جمل�س الإدارة واأع�س���اء اللجان متفاوتة املقدار تعك�س مدى خربة الع�س���و واخت�سا�س���اته   -5

واملهام املنوطة به وا�ستقالله وعدد اجلل�سات التي يح�سرها وغريها من العتبارات .

ي�س���تحق ع�س���و جمل�س الإدارة واأي من اأع�س���اء اللجان املكافاآت ال�سنوية يف حال ح�س���ر 75% من اإجمايل عدد اجتماعات   -6

جمل�س الإدارة / اجتماعات اللجنة ال�سنوية.

ي�ستحق الع�سو املكافاة من تاريخ ان�سمامه للمجل�س اأو اللجنة وفقًا ملدة ع�سويته.  -7

يف ح���ال كانت مكافاأة اأع�س���اء جمل�س الإدارة ن�س���بة م���ن الأرباح فيجب مراع���اة الأحكام ذات العالقة ال���واردة يف نظام   -8

ال�س���ركات واللوائح والقرارات والتعليمات ال�س���ادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية واجلهات الرقابية الأخرى على اأن يكون 

ا�ستحقاق هذه املكافاأة متنا�سبًا مع عدد اجلل�سات التي يح�سرها الع�سو وكل تقدير يخالف ذلك يعترب باطل.

يجب اأن ل تكون مكافاأة اأع�س���اء جمل�س الإدارة امل�س���تقلني ن�س���بة من الأرباح التي حتققها ال�سركة اأو اأن تكون مبنية ب�سكل   -9

مبا�سر اأو غري مبا�سر على ربحية ال�سركة وذلك حفاظًا على ا�ستقاللية قراراتهم وعدم ربطها مبقدار املكافاأة.

 10-يف حال تطوير برنامج منح اأ�س���هم يف ال�س���ركة لالإدارة التنفيذية وموظفيها �سواء كانت اإ�سدار جديد اأم اأ�سهمًا ا�سرتتها 

ال�سركة يتم ذلك حتت اإ�سراف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومبا يتوافق مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة واأنظمة ولوائح هيئة 

ال�سوق املالية ذات العالقة ووفق خطة منح الأ�سهم املوافق عليها من اجلمعية العامة الغري عادية.

11-  ان تكون املكافاأة مبنية على معلومات �سحيحة قدمها الع�سو او الإدارة التنفيذية، ويف حال تبني خالف ذلك وان املكافاأة 
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تقررت بناء على معلومات غري �س���حيحة، يتم اإيقاف �س���رف املكافاأة وا�س���رتدادها وذلك ملنع ا�س���تغالل الو�سع الوظيفي 

للح�سول على مكافاآت غري م�ستحقة.

املادة الثالثة  :- مكافآت أعضاء جملس اإلدارة.

1-   تتكون مكافاأة اأع�س���اء جمل�س الإدارة نظري اأعمال املجل�س من مبلغ معني اأو بدل ح�س���ور عن اجلل�س���ات اأو بدل م�سروفات 
اأو مزاي���ا عينية اأو ن�س���بة من الأرباح، كما ويجوز اجلمع بني اثنني اأو اأكرث من ه���ذه املكافاآت واملزايا، وذلك مبا يتوافق مع 

الأحكام الواردة يف نظام ال�س���ركات ولئحة حوكمة  ال�س���ركات والقواعد واملعايري التي ت�س���عها هيئة ال�سوق املالية يف هذا 

اخل�سو�س.

تكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة على النحو التايل :  -2

بدل ح�س���ور اجتماعات جمل�س الإدارة مبلغ وقدره   )5000 ( ريال لكل ع�س���و عن كل اجتماع وامني �س���ر املجل�س  وتتحمل   •
ال�سركة م�ساريف ال�سفر والإقامة لالأع�ساء من خارج مدينة الدمام.

مكافاأة �سنوية لرئي�س املجل�س قدرها   )150000 (مئة وخم�سون األف ريال �سعودي٫ وت�ستحق لرئي�س املجل�س عند ح�سوره   •
75% من اجتماعات جمل�س الإدارة .

مكافاأة �سنوية لع�سو املجل�س قدرها   )100000 (مئة األف ريال �سعودي٫ وت�ستحق لع�سو املجل�س عند ح�سور الع�سو %75   •
من اجتماعات جمل�س الإدارة

يتم �س���رف املكافئة ال�س���نوية وبدل ح�س���ور اجتماعات جمل�س الإدارة كما هو حمدد يف هذه الالئحة، فيما عدا املكافاآت   -3

املرتبط���ة بالأرب���اح فيتم اعتماد مقدارها من قبل اجلمعية العامة، ومبا ل يتعار�س مع احكام النظام الأ�سا�س���ي لل�س���ركة 

واملادة )76( من نظام ال�سركات.

يف جميع الأحوال، ل يتجاوز  جمموع ما ح�سل عليه ع�سو جمل�س الإدارة من مكافاآت ومزايا مالية اأو عينية مبلغ )500٫000( 

خم�سمائة األف ريال �سعودي وفقًا لل�سوابط التي ت�سعها اجلهات املخت�سة ذات العالقة.

ل يحق لع�سو جمل�س الإدارة الت�سويت على بند مكافاآت اأع�ساء املجل�س يف اجتماع اجلمعية العامة لعدم الخالل با�ستقاللية 

القرار ال�سادر من اجلمعية العامة لل�سركة ب�ساأن بند مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة.

املادة الرابعة :- املكافآت اخلاصة لرئيس اجمللس / نائب رئيس اجمللس.

 يجوز بناء على تو�سية من جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واعتماد جمل�س الإدارة 

1-  منح رئي�س املجل�س مكافاأة �سهريه قدرها 10000 بالإ�سافة للمكافاأة املقررة  لأع�ساء جمل�س الإدارة .

2-  منح نائب رئي�س املجل�س مكافاأة �سهريه قدرها 5000 بالإ�سافة للمكافاأة املقررة  لأع�ساء جمل�س الإدارة .

املادة اخلامسة :- املكافأة نظري األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

يجوز بناء على تو�سية من جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واعتماد جمل�س الإدارة منح ع�سو جمل�س الإدارة مبالغ نظري ما ي�سند 

اإليه من اأعمال فنية واإدارية اأو ا�ست�سارية بالإ�سافة للمكافاة املقررة لأع�ساء جمل�س الإدارة.

املادة السادسة  :- مكافآت أعضاء اللجان

1-  أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت 

بدل ح�س���ور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة )3000( ريال �س���عودي لكل ع�س���و وامني �س���ر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل   •
ال�سركة م�ساريف ال�سفر والإقامة لالأع�ساء من خارج مدينة الدمام.

مكافاأة �س���نوية لرئي�س اللجنة قدرها )150000( مئة وخم�س���ون األف ريال �سعودي، وت�ستحق لرئي�س اللجنة عند ح�سوره   •
75% من اجتماعات اللجنة .

•  مكافاأة �س���نوية لع�س���و اللجنة قدرها )100000 (  مئة األف ريال �س���عودي٫ وت�ستحق لع�سو اللجنة عند ح�سوره 75% من 
اجتماعات اللجنة .

2-  أعضاء جلنة املراجعة
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بدل ح�س���ور اجتماعات اللجنة مبلغ وقدرة )3000( ريال �س���عودي لكل ع�س���و وامني �س���ر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل   •
ال�سركة م�ساريف ال�سفر والإقامة لالأع�ساء من خارج مدينة الدمام.

قدرها  )150000 (مئة وخم�سون األف ريال �سعودي٫ وت�ستحق لرئي�س اللجنة عند ح�سوره  اللجنة  لرئي�س  �سنوية  مكافاأة   •
75% من اجتماعات اللجنة.

اللجنة قدرها  )100000 ( مئة األف ريال �سعودي٫ وت�س���تحق لع�سو اللجنة عند ح�سوره 75% من  �س���نوية لع�س���و  مكافاأة   •
اجتماعات اللجنة .

3-أعضاء جلنة االستثمار

بدل ح�س���ور اجتماعات مبلغ وقدرة )3000( ريال �س���عودي لكل ع�س���و وامني �س���ر اللجنة عن كل اجتماع وتتحمل ال�سركة   •
م�ساريف ال�سفر والإقامة لالأع�ساء من خارج مدينة الدمام.

اللجنة قدرها  )150000 (مئة وخم�سون األف ريال �سعودي٫ وت�ستحق لرئي�س اللجنة عند ح�سوره  مكافاأة �سنوية لرئي�س   •
75% من اجتماعات اللجنة .

مكافاأة �س���نوية لع�س���و اللجنة قدرها  )100000 (  مئة األف ريال �سعودي٫ وت�ستحق لع�سو اللجنة عند ح�سوره 75% من   •
اجتماعات اللجنة .

4- اللجان األخرى  .- 

عن���د ا�س���تحداث جلان اأخرى منبثقة من جمل�س الإدارة غري م���ا ذكر يف هذه الالئحة فيتم حتديد واعتماد طبيعة ومقدار    •
مكافئات اأع�س���ائها من جمل�س الإدارة يف قرار ت�س���كيلها بناء على تو�س���ية جلنة الرت�س���يحات واملكافاآت وت�سرف كما هو 

حمدد يف هذه الالئحة.

5- مكافآت أعضاء اللجان السنوية باستثناء جلنة املراجعة

اأعاله على مكافاآت اأع�س���اء اللجان من خارج جمل�س الإدارة امل�س���اركني يف اأعمال  البنود  الوارد يف  الأحكام  يتم حتديد   •
اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة.

6- مكافآت األعضاء من خارج اجمللس.

تنطبق الأحكام الوارد يف البنود اأعاله على مكافاآت اأع�ساء اللجان من خارج جمل�س الإدارة امل�ساركني يف اأعمال اللجان   •
املنبثقة من جمل�س الإدارة.

املادة السابعة :- مكافآت اإلدارة التنفيذية .

يعتمد جمل�س الإدارة بناًء على تو�سية من جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

كبار التنفيذين وفق امل�ستهدف املخطط لل�سركة. مكافاآت   مقدار    •
عمل كبار التنفيذين اأو تلك املرتبطة مبوؤ�سرات الأداء والتقييم. عقود  يف  املحددة  املكافاأة   •

طبيع���ة ومق���دار املكاف���اأة للجه���ود املبذولة )الغري اعتيادية / املو�س���مية( لكبار التنفيذين والتي ت�س���هم يف حتقيق اأهداف   •
ال�سركة.

ويف جميع الأحوال يجب اأن ت�ستمل مكافاأة التنفيذيني وكبار التنفيذيني على ما يلي:

�سهري. اأ�سا�سي  راتب   •
والهاتف. النقل  وبدل  ال�سكن  كبدل  اأخرى  بدلت   •

وتامني اإ�سابات العمل والعجز. الطبي  التامني   •
اخلطط  هذه  اعتماد  يتم  ان  على  ال�سنوي،  للتقييم  وفقًا  الأداء  مبوؤ�سرات  مرتبطة  حتفيزية  وبرامج  خطط  و�سع  يتم  كما 

والربامج من قبل جلنة املكافاآت والرت�سيحات، ويكون الع�سو املنتدب لل�سركة م�سوؤول عن تنفيذ �سيا�سة مكافاآت التنفيذيني 

وكبار التنفيذيني.



ANNUAL REPORT
202157الـتقـرير السنـوي

املادة الثامنة  :- صرف املكافآت واملزايا.

ت�سرف جميع املكافاآت واملزايا من قبل الإدارة املخت�سة وفق اآلية ال�سرف املتبعة يف ال�سركة بعد حتديدها واعتمادها من   -1

جمل�س الإدارة، اإل مكافاأة ع�سو املجل�س املرتبطة بن�سبة من الأرباح فيتم �سرفها بعد اإقرارها من اجلمعية العامة.

يجوز �سرف املكافاآت واملزايا على دفعات �سهرية اأو ربع �سنوية اأو �سنوية.  -2

املادة التاسعة  :- اإلفصاح عن املكافآت.

يتم الف�ساح عن تقرير جمل�س الإدارة اإىل اجلمعية العامة العادية عن املكافاآت وفقًا لالأحكام الواردة يف نظام ال�سركات 

واللوائح والقرارات والتعليمات ال�سادرة عن جمل�س هيئة �سوق املالية٫ مع مراعاة اأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة وكافة 

تقرير جمل�س  ي�ستمل  اأن  العالقة ٫ بحيث يجب  الأخرى ذات  الرقابية  ال�سادرة من اجلهات  والتعليمات  واللوائح  الأنظمة 

اأو ما  اإداريني  اأو  اأع�ساء املجل�س بو�سفهم عاملني  اإىل اجلمعية العامة العادية على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه  الإدارة 

التي  املجل�س وعدد اجلل�سات  بعدد جل�سات  بيان  اأي�سًا على  ي�ستمل  اأن  و  ا�ست�سارات  اأو  اإدارية  اأو  فنية  اأعمال  قب�سوه نظري 

ح�سرها كل ع�سو من تاريخ اآخر اجتماع للجمعية العامة .

املادة العاشرة  :-التحقق من تنفيذ سياسة املكافآت

مت  التي  املكافاآت  واأنواع  مقدار  يت�سمن  واملكافاآت  الرت�سيحات  للجنة  �سنوي  ن�سف  تقرير  بتقدمي  التنفيذي  الرئي�س  يقوم 

�سرفها خالل ال�سنة املالية بغر�س فح�سها والتحقق من تنفيذ ال�سيا�سة املعتمدة.

املادة احلادي عشرة  :- إيقاف صرف املكافآت و اسرتدادها.

الأحوال  با�سرتدادها يف  املطالبة  اأو  املكافاآت  باإيقاف �سرف  الإدارة  بالتو�سية ملجل�س  واملكافاآت  الرت�سيحات  تخت�س جلنة 

التالية:

1-  الإخالل بالقيام بامل�سئوليات والواجبات مما يرتتب عليه �سرر مب�سالح ال�سركة.

2-  اإذا تب���ني اأنه���ا تقررت بناء على معلومات غري دقيقة مت عر�س���ها على اجلمعية العامة اأو ت�س���مينها تقرير جمل�س الإدارة 

ال�سنوي وذلك ملنع ا�ستغالل الو�سع الوظيفي للح�سول على مكافاأة غري م�ستحقة.

3-  اإذا قررت اجلمعية العامة اإنهاء ع�س���وية ع�س���و جمل�س الإدارة ب�سبب عدم ح�سوره ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�س دون 

عذر م�س���روع، اإذ ل ي�س���تحق الع�سو يف هذه احلالة اأي مكافاآت عن الفرتة التي تلي اآخر اجتماع ح�سره، ويجب عليه اإعادة 

جميع املكافاآت التي �سرفت له عن تلك الفرتة.

املادة الثانية عشرة  :- النشر والنفاذ.

يعمل بهذه ال�سيا�سة اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من قبل اجلمعية العامة.  -1

تن�س���ر هذه الالئحة على املوقع اللكرتوين لل�س���ركة لتمكني امل�س���اهمني واجلمهور واأ�س���حاب امل�س���الح من الطالع على   -2

بنودها، تخت�س جلنة الرت�س���يحات واملكافاآت باملراجعة الدورية لهذه ال�سيا�س���ة وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف 

املتوخ���اة منها يف حتفيز  كبار التنفيذيني وا�س���تقطاب وج���ذب الأفراد ممن يتمتعون بالكفاءة واخل���ربة، ويتم تعديلها – 

ح�س���ب احلاجة – بناء على تو�س���ية املجل�س، على اأن يتم عر�س اأي تعديل يطراأ عليها على اجلمعية العامة يف اأول اجتماع 

لها للم�سادقة عليه.

8-2 العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي 
انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم �سركة �سم�س ب�سيا�سة املكافاآت وفقًا ملا ن�ست عليه الأنظمة واللوائح عند منح املكافاآت، ول يوجد اأي انحراف عن تلك 

ال�سيا�سة كما يبينه جدول املكافاآت املدفوعة يف الفقرة 3-8
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1( مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة احلايل من تاريخ 2021/05/28م :     املبلغ بالريال

2( مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة الدورة السابقة  من تاريخ1/1 2021 م إىل  2021/05/27م :  املبلغ بالريال

8-3 املكافآت املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيني
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اأوًل: الأع�ساء امل�ستقلني

- 119٫178 - - - - - 89٫178 - 30٫000 - - - - 30٫000 - عبدالله بن نا�سر الزرعه

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - خالد بن منيف ال�سور

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - فهد بن عبداهلل اآل �سميح

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - اأحمد بن عبداللطيف الرباك

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - في�سل بن حممد احلربي

- 566٫438 - - - - - 386٫438 - 180،000 - - - - 180٫000 - املجموع

ثانيا: الأع�ساء غري التنفيذيني

ل يوجد

ثالثا: الأع�ساء التنفيذيني:

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - عبد اهلل بن عمر ال�سويلم

- 89٫452 - - - - - 59٫452 - 30٫000 - - - - 30٫000 - املجموع
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املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة

ع
و
م

ج
مل
ا

ل
خا

د
 ا

م
يت

(
ة 

ح
و
ن
م

مل
 ا

م
ه

�س
لأ

ا

)
ة
م

ي
ق

ال

ل
ج

لأ
 ا

ة
يل

و
ط

ة 
ي
ز

ي
ف
حت

ط 
ط

خ

ل
ج

لأ
 ا

ة
ري

�س
ق
ة 

ي
ز

ي
ف
حت

ط 
ط

خ

ة
ي
ر
و
د

ت 
فاآ

كا
م

ح
با

ر
لأ

 ا
ن

م
ة 

ب
�س

ن

ع
و
م

ج
مل
ا

ني 
م

 اأ
و
 اأ

ب
د

نت
مل
 ا

و
�س

ع
ال

ء 
سا

�
ع

لأ
 ا

ن
م

ن 
كا

ن 
اإ

و
 اأ

س
�
جل

مل
 ا

س
�
ئي

ر
ة 

فاأ
كا

م
ر 

�س
ال

ل 
ما

ع
 اأ

ري
ظ

 ن
وه

�س
قب

ا 
م

و 
 اأ

ت
را

سا
�
ست

�
 ا

و
 اأ

ة
ري

دا
 اإ

و
 اأ

ة
ني

ف

س
�
جل

مل
 ا

ء
سا

�
ع

 اأ
ه
�س

قب
ا 

م
ن 

يا
 ب

ني
ري

دا
 اإ

و
 اأ

ني
مل

عا
م 

ه
ف
�س

بو

ة
ي
ن
ي
ع

ا 
ي
زا

م

ت
سا

�
جل

ر 
و
�س

ح
ل 

د
 ب

ع
و
م

جم
ن 

جا
لل

ا

س
�
جل

مل
 ا

ت
سا

�
جل

ر 
و
�س

ح
ل 

د
ب

ني
ع
م

غ 
بل

م

اأوًل: الأع�ساء امل�ستقلني

- - - - - - - - - - - - - - - - الأمري م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز

- 3٫000 - - - - - - - 3٫000 - - - - 3٫000 - ه�سام اأحمد اأبو العال

- 3٫000 - - - - - - - 3٫000 - - - - 3٫000 - نا�سر �سالح ال�سريع

- 3٫000 - - - - - - - 3٫000 - - - - 3٫000 - بدر خلف ال�سمري

- 9٫000 - - - - - - - 9٫000 - - - - 9٫000 - املجموع

ثانيا: الأع�ساء غري التنفيذيني

3٫000 - - - - - - - 3٫000 - - - - 3٫000 - نادر را�سد النا�سر 

ثالثا: الأع�ساء التنفيذيني:

كما ليوجد اأع�ساء تنفيذيني من جمل�س الإدارة للفرتة من 2021/1/1 م وحتى 2021/5/27م

ت
فا

و
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�س
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مالحظات:
ع�س���و جمل����س الإدارة املنتدب – ع�س���و تنفيذي – متفرغ لإدارة ال�س���ركة وعليه فاإن���ه راتب الوظيفة ومزاياها اأدرجت �س���من كبار    -1

التنفيذيني بحكم املن�سب الذي يقوم به.

2-  قرر جمل�س الإدارة مبوجب ال�س���الحيات املمنوحة له من اجلمعية العامة ومبوجب �سيا�س���ة املكافاآت التي اأقرتها اجلمعية �س���رف 

مكافاأة لأع�س���اء جمل�س الإدارة بواقع مئة األف ريال )ح�س���ب ا�س���تحقاق الفرتة( لكل ع�سو عن ال�س���نة املالية 2021م من اأ�سل مبلغ 

املكافاأة املن�سو�س عليها مبوجب املادة الثالثة من �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وجلانه واأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة 

واملحددة مبكافاأة دورية قدرها مئة الف ريال.

اجملموع مصروفات بدل حضور جلسات
املكافآت الثابتة )عدا بدل

حضور اجللسات(

اأع�شاء جلنة املراجعة

71٫466 - 9٫000 62٫466 ر�سيد �سليمان الر�سيد

50٫644 - 9٫000 41٫644  �سعد �سعود الطيار

50٫644 - 9٫000 41٫644 فرا�س غ�ساب احلربي

172٫754 - 27٫000 154٫754 املجموع

اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

77٫466 - 15٫000 62٫466  فهد عبداهلل ال �سميح

64٫589 - 15٫000 49٫589  ر�سيد �سليمان الر�سيد

64٫589 - 15٫000 49٫589   اأيوب عمران العمراين

36٫699 - 3٫000 33٫699 خالد منيف ال�سور

243٫343 - 48٫000 195٫343 املجموع

اأع�شاء جلنة التطوير وال�شتثمار

83٫466 - 21٫000 62٫466 عبدالله نا�سر الزرعه

70٫589 - 21٫000 49٫589  عبداهلل عمر ال�سويلم

70٫589 - 21٫000 49٫589 اأيوب عمران العمراين

48٫699 - 15٫000 33٫699 احمد علي الزيات

273٫343 - 78٫000 195٫343 املجموع

3( مكافآت وبدالت أعضاء اللجان من تاريخ 2021/05/28م اىل 2021/12/31م : ) املبلغ بالريال(              
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اجملموع مصروفات بدل حضور جلسات املكافآت الثابتة )عدا 
بدل حضور اجللسات(

اأع�شاء جلنة املراجعة

8٫000 - 8٫000 - ه�سام احمد ابوالعال

8٫000 - 8٫000 -  بدر خلف ال�سمري

2٫000 - 2٫000 - نا�سر �سالح ال�سريع

18٫000 - 18٫000 - املجموع

اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

8٫000 - 8٫000 -  بدر خلف ال�سمري

8٫000 - 8٫000 -  ه�سام احمد ابوالعال

4٫000 - 4٫000 -   نا�سر �سالح ال�سريع

20٫000 - 20٫000 - املجموع

2( مكافآت وبدالت أعضاء اللجان من تاريخ 2021/01/01م اىل 2021/05/27م : ) املبلغ بالريال(              
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من  الشركة  على  مفروض  احتياطي  قيد  أو  احرتازي  تدبري  أو  جزاء  أو  عقوبة  أي    -9
الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب اخملالفة 

واجلهة املوقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها يف املستقبل

سبل عالجها وتفادي وقوعها اجلهة املوقعة للمخالفة أسباب اخملالفة مبلغ اخملالفة يالريال
مسقبال 

10٫000

خمالفة ال�سركة الفقرة)ب( املادة 

ال�ساد�سة والأربعني من نظام ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية

اللتزام بلوائح وتعليمات هيئة ال�سوق 

املالية

املديرية العامة للدفاع املدينخمالفات نظام لوائح الدفاع املدين26٫000

ا�ستخراج الرتاخي�س النظامية للدفاع 

املدين

العمل على جتديد القامات قبل النتهاءوزارة الداخليةعدم جتديد الإقامة قبل النتهاء7٫500

م�سلحة الزكاة والدخلغرامة عدم ال�سداد17٫461

ال�سداد قبل انتهاء املهلة املقررة يف 

النظام

مكافآت كبار التنفيذيني خالل الفرتة من 2021/01/01 اىل 12/31 /2021م : املبلغ ريال سعودي 

فيما يلي العقوبات واجلزاءات التي وقعت على شركة تكوين خالل العام 2021

المصروفات 

المجموع

الكلي

مكافأة 
نهاية 

الخدمة 

املكافآت املتغرية املكافآت الثابتة 

وع
جملم

ا

م 
)يت

ة 
وح

من
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م ا
ه
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ة 
وري

ت د
فآ

كا
م

وع
جملم

ا
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عين

يا 
مزا

ت
دال

ب

ب
وات

ر

- 937٫500 - 150٫000 - - - - 150٫000 787٫500 - 157500 630٫000 الع�سو املنتدب

- 390٫000 - - - - - - 0 390٫000 - 105003 284٫997
الرئي�س التنفيذي مت تعيينه يف

 11 /4/ 2021م 

- 172٫600 - - - - - - 0 172٫600 - 72600 100٫000

الرئي�س التنفيذي-املكلف-نائب الرئي�س 

التنفيذي لل�سئون املالية والعمليات انتهت 

خدماته يف 11/ 2021/5م

- 226٫800 - 0 - - - - 0 226٫800 - 58800 168٫000 املدير املايل

- 314٫390 - 54٫521 - - - - 54٫521 259٫869 - 127٫605 132٫264
نائب الرئي�س التنفيذي مت تعيينه 

يف 2021/4/26م

- 2٫041٫290 - 204٫521 - - - - 204٫521 1٫836٫769 - 521٫508 1٫315٫261 املجموع

• ب�سفتهم تنفيذيني ول يدخل فيها خم�س�سات جمل�س الدارة
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10 - نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة 
إىل راي جلنة املراجعة يف مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة.

اواًل: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

امل�سروعات  ل�سركة  ال�سركات ولئحة احلوكمة  التي ن�ست عليها لئحة حوكمة  الإدارة  الأ�سا�سية ملجل�س  الوظائف  اإطار  يف 

ال�سياحية )�سم�س( واخلا�سة بنظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة فقد قام جمل�س الإدارة باعتماد اأحكام وقواعد احلوكمة 

باتباع  ال�سركة  وقيام  ال�سلة،  واللوائح ذات  بالأنظمة  التقيد  النظام  يراعي هذا  لديها، بحيث  واملعتمدة  بال�سركة  اخلا�سة 

معايري وا�سحة للم�سوؤولية يف جميع امل�ستويات التنفيذية.

التي تخت�س  املراجعة  مل�سئوليات جلنة  ونظام احلوكمة  لل�سركة  الأ�سا�سي  والنظام  ال�سركات  ما ن�س عليه نظام  اإطار  ويف 

التقارير والقوائم املالية واأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث ت�سمل  اأعمال ال�سركة والتحقق من �سالمة ونزاهة  مبراقبة 

مهام اللجنة ب�سفة خا�س متابعة التقارير املالية، واملراجعة الداخلية، ومراجع احل�سابات، والية �سمان اللتزام.

ويف هذا الإطار مل ترى جلنة املراجعة ال�سابقة واحلالية حتى تاريخ ا�سدار هذا القرار حاجة اىل ق�سم املراجعة الداخلية اأو 

تعيني مراجع داخلي ، واأنه �سيتم تطبيق ذلك متى ما كان مطلبا هاما ويف �سوء تو�سع اأن�سطة ال�سركة وا�ستثماراتها. 

مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:

كما تقوم جلنة املراجعة ب�سكل دوري - يف اإطار املهام وال�سالحيات املنوطة بها التي ن�ست عليها لئحة حوكمة ال�سركات   •
ونظام احلوكمة املعتمد من اجلمعية العامة - وفق الأ�س�س التالية:

ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.  يف  املتبعة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  درا�سة    •
التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية. من  •  التحقق 

ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية واإدارة املخاطر يف ال�سركة. درا�سة   •
من التزام ال�سركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة. التحقق   •

اإىل  ذلك  حيال  مرئياتها  وتقدمي  العالقة،  ذوي  الأطراف  مع  ال�سركة  جتريها  اأن  املقرتح  والتعامالت  العقود  مراجعة   •
جمل�س الإدارة.

 ثانيًا: رأي جلنة املراجعة يف مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة كما يف 31/12/2020م:       

املهام  بال�سركة، يف حدود  املعتمد  امل�سمول يف نظام احلوكمة  الداخلي  الرقابة  اإجراءات نظام  املراجعة على  اطلعت جلنة 

والأعمال املخططة واملحدودة التي اعتمدت ومت اختبارها من قبل اأع�ساء جلنة املراجعة، وبعد املناق�سات مع مراجع احل�سابات 

اخلارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الربع �سنوية وال�سنوية للعام 2021م، ووفقًا لذلك فاإن جلنة املراجعة ميكنها 

اإعطاء  تاأكيد معقول عن اأنظمة الرقابة الداخلية يف ال�سركة، و مل يتبني للجنة املراجعة وجود ما ينبغي الإ�سارة اليه اأو يعتقد 

معه وجود اأي �سعف اأو خلل جوهري يف اأنظمة و�سيا�سات نظام الرقابة الداخلية، حيث ل ميكن اإعطاء تاأكيد لفاعلية اأي نظام 

و�سيا�ساته لل�سبط واملراجعة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة. 
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11- توصية جلنة املراجعة بشأن مدي احلاجة إىل تعيني مراجع داخلي يف الشركة 
يف حال عدم وجوده.

تو�سى جلنة املراجعة بتعيني مراجع داخلي مع التو�سعات وامل�ساريع املقبلة لل�سركة.

12 - توصيات جلنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة 
الشركة  حسابات  مراجع  تعيني  بشأن  بها  األخذ  اجمللس  رفض  التي  أو 
وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي ومسوغات تلك 

التوصيات وأسباب عدم األخذ بها.
ل يوجد اأي تعار�س بني تو�سيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�س الإدارة.

13 - تفاصيل املساهمات االجتماعية
ا�ست�سافة اجلمعيات اخلريية باملنطقة.  -1

ا�ست�سافة دور اليتام باملنطقة.  -2

ال�ست�سافة والتعاون مع م�ست�سفى الظهران لق�سم الع�ساب وا�سابات حوادث ال�سري.  -4

امل�ساهمة والتفاعل يف برامج ال�سواطئ.  -5

ا�ست�سافة عدد من املدارس لكال اجلنسني.  -6

بيان بتواريخ اجلمعيات العامة للمساهمني املنعقدة خالل السنة املالية   -14
2021م وأسماء أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين لهذه اجلمعيات.
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اجتماع3اجتماع 2اجتماع1املنصباالسم 

اجلمعية العامة العادية 
رقم 1

2021/05/27م

اجلمعية العامة العادية
 رقم 2

2021/08/01

اجلمعية العام
ة غري العادية 

رقم 1 2021/12/09

ل ينطبقرئي�س جمل�س الإدارة عبدالله بن نا�سر الزرعه

عبداهلل بن عمر ال�سويلم

 نائب الرئي�س – الع�سو 

املنتدب

ل ينطبق

ل ينطبقع�سو جمل�س الإدارةخالد بن منيف ال�سور

ل ينطبقع�سو جمل�س الإدارة فهد بن عبداهلل ال �سميح

ل ينطبقع�سو جمل�س الإدارة ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

احمد بن عبداللطيف 

الرباك

ل ينطبقع�سو جمل�س الإدارة 

ل ينطبقع�سو جمل�س الإدارةفي�سل بن حممد احلربي

جمل�س الإدارة للدورة ال�سابقة املنتهية يف 2021/5/27م

ل ينطبقل ينطبقxرئي�س جمل�س الإدارة الأمري م�سعل بن �سعود

ل ينطبقل ينطبق نائب الرئي�سه�سام احمد ابوالعال

ل ينطبقل ينطبقع�سو جمل�س الإدارةنا�سر �سالح ال�سريع

ل ينطبقل ينطبقع�سو جمل�س الإدارة بدر خلف ال�سمري

ل ينطبقل ينطبقع�سو جمل�س الإدارة نادر را�سد النا�سر

اجتماعات اجلمعية العامة لشركة شمس خالل عام 2021م
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 15-  وصف ألنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط 
وتأثريه يف حجم أعمال الشركة وإسهامها يف النتائج: 

ملخص االنشطة الرئيسية للشركة 

تتمثل اأن�سطة ال�سركة كما يف 2021/12/31م يف ت�سغيل منتجع �ساطئ النخيل ومرافقه الرتفيهية وال�ستثمار العقاري للربج 

ال�سكني اململوك لل�سركة املكون من معار�س و�سقق �سكنية وذلك وفقًا لأغرا�س ال�سركة املتمثلة يف .:

اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املراكز الرتفيهية واملنتجعات ال�سياحية وال�سحية  -1

اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املطاعم واملقاهي واحلدائق  -2

اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة الفنادق وال�سقق الفندقية  -3

اإقامة واإدارة وت�سغيل و�سيانة املراكز التجارية واملراكز التدريبية والتعليمية وال�سكنية  -4

اأ( قطاعات األنشطة:

إيرادات النشاطالبيان

الن�سبةالإيرادات

98٫87%15٫795٫723منتجع �ساطئ النخيل

1٫13%180٫000ال�ستثمار العقاري 

100%15٫975٫723الإجمايل

الهيكلية  التغريات  ذلك  يف  مبا   ( املهمة  الشركة  وقرارات  خلطط  وصف    -16
للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها( والتوقعات املستقبلية ألعمال 

الشركة.

أواًل: اخلطط املستقبلية واسرتاتيجية الشركة:

)�سياحة  الداخلية  ال�سياحة  والتو�سع يف قطاع  الرتكيز  اىل  الهادفة  ال�سركة احلالية  اإ�سرتاتيجية  تطوير  اىل  �سم�س  ت�سعى  أ( 

املنتجعات – ال�سياحة البحرية(. 

تخطط �سم�س اإىل ال�سراكة مع �سركات حملية يف ال�سياحة لتو�سيع نطاق العمليات وتكون يف ريادة هذا القطاع املتنامي وزيادة  ب(  

اإيرادات ال�سركة.

ال�سياحة  م�ستمر يف جمال  و  دائم  ب�سكل  قدراتها  وتنمية  الت�سغيلية  الكفاءة  عالية متكنها من حتقيق  بخربة  �سم�س  تتمتع  ت(  

الداخلية كما تهدف ال�سركة اإىل زيادة ن�سبة ح�ستها يف الأ�سواق املحلية و تعزيز نتائجها املالية مبا فيه امل�سلحة مل�ساهميها 

و لالقت�ساد الوطني.

لتحقيق اأهداف ا�سرتاتيجيتها تركز �سم�س با�ستمرار على اأن�سطة البحث والتطوير التي تعترب حجر الزاوية يف التطوير الذي  ث(  

يعزز من �سمعتها يف ال�سوق.

كما ت�سعى �سم�س اإىل تطوير منتجعها القائم وتطوير البنية التحتية ليواكب اأحدث التطورات يف جمال ال�سياحة و بالتايل  ج(  
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اإيجاد فر�س عمل جديدة وحتقيق اأكرب ن�سبة من توطني الوظائف، كما تقوم ال�سركة 

وال�ستفادة من اخلربات  املخاطر  اإدارة  الرتكيز على  و  اآمنة  اأعمال  بتطوير  دائما 

العاملية يف جمال اأعمالها لت�سبح من ال�سركات املتقدمة يف جمالها. 

ح(  اإن �سيا�سات �سم�س يف التعامل مع موظفيها، وعمالئها، ومورديها هي العامل الأول 

لنجاحها، وتقوم هذه التعامالت على مبداأ ال�سفافية، والأمانة، وامل�سلحة املتبادلة، 

املهني  ال�سلوك  وقواعد  اجلماعي  والعمل 

وغري ذلك من الركائز الأ�سا�سية التي تقوم 

ال�سرتاتيجية  واخلطط  الأهداف  عليها 

لل�سركة والتوقعات امل�ستقبلية.

اأنظمتها  بتطوير  �سم�س  �سركة  تقوم  خ(  

الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير 

اأنظمة احلوكمة لرفع امل�ستوى الرقابي وحتقيق 

ال�سفافية والتاأكد من تعار�س امل�سالح وحفظ احلقوق 

وال�ستمرارية  وال�ستدامة  بال�سركة  العمل  كفاءة  ورفع 

وامل�ساهمني  امل�سلحة  وذوي  الإدارة  جمل�س  بني  الثقة  وتعزيز 

وامل�ستثمرين.

ثانيًا: القرارات املهمة والتوقعات املستقبلية:

وال�سيافة كجزء من أ(  الفندقة  الفر�س ال�ستثمارية اجلديدة يف جمال  البحث عن 

الن�ساط القائم بال�سركة.

اإ�سافة فر�س ا�ستثمارية يف جمال ال�سياحة البحرية ب(  

التطوير امل�ستمر للبنية التحية واخلدمات امل�ساندة   ج(  

وغري  املبا�سرة  التكاليف  لتخفي�س  الإجراءات  من  عدد  اتخاذ  يف  ال�ستمرار  د(  

املبا�سرة.

و  الداخلية  املراجعة  تطوير  خالل  من  الداخلية  الرقابة  واإجراءات  نظم  تطوير  هـ(  

اللتزام و املخاطر و ال�سئون القانونية مبا يعزز دور احلوكمة يف ال�سركة.

ثالثًا: نواحي القوة واملزايا التنافسية للشركة:
ال�سركة بنواحي القوة واملزايا التناف�سية التالية:

فر�س قوية ملواكبة النمو القت�سادي والرتفيهي. أ(( 

 ب(  مقومات جذب طويلة املدى للم�سروعات ال�سياحية والرتفيهية.

 ج(  فريق اإدارة ذو خربة وا�سعة يف اإدارة الفعاليات.
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تنوع الأعمال ال�سياحية والفندقية واملنتجعات. د( 

عالقات قوية مع �سركات ال�سياحة الرئي�سية داخل و خارج اململكة. ه( 

و(  ال�ستفادة املتبادلة والرتابط بني ال�سركات يف نف�س املجال.

ز(  ا�ستخدام اأحدث و�سائل الرتفيه والربامج ال�سياحية وجذب الزوار .

ح�سة �سوقية منا�سبة يف �سوق املنطقة ال�سرقية. ح(  

عالقات طويلة وم�ستقرة مع العمالء وزوار املنتجع.  ط(  

الدعم احلكومي لتنمية ال�سياحة الداخلية . ي(  

توفري التمويل احلكومي  ك(  

ل(  خربة ال�سركة التي تزيد عن 30 �سنة يف قطاعات ال�سياحة و ال�سيافة والرتفيه

  يف تاريخ 27 فرباير 2022 اعلنت  �سركة امل�سروعات ال�سياحية »�سم�س« عن توقيع مذكرة تفاهم غري ملزمة مع �سركة �سعاع 

كابيتال العربية ال�سعودية » �سعاع كابيتال » ، يف مايتعلق بال�ستحواذ املحتمل على ن�سبة 100% لعدد )3( فنادق )» الفنادق«( 

�سريبة  �ساملة  غري  ريال   735،000،000 تبلغ  اجمالية  وبقيمة   ، كابيتال  �سعاع  تديرها  التي  ال�سيافة  ل�سناديق  واململوكة 

الت�سرفات العقارية .وت�سمل الفنادق الثالثة :

�سنرتو واحة من روتانا يف الريا�س )»�سنرتو واحة«(، فندق 4 جنوم متثل �سندوق �سعاع ال�سعودية الفندقي 1، ويتكون من   .1

290 غرفه فندقيه بالإ�سافه اإىل غرف اإجتماعات ومنا�سبات ومطاعم ومرافق ريا�سيه )مت اإفتتاحة ر�سميا يف �سهر اأكتوبر 

2017م(.

�سنرتو �ساهني من روتانا يف جدة )»�سنرتو �ساهني«(، فندق 4 جنوم متثل �سندوق جدة �سنرتو 1، ويتكون من 252 غرفه   .2

فندقيه بالإ�سافه اإىل غرف اإجتماعات ومنا�سبات ومطاعم ومرافق ريا�سيه )مت اإفتتاحة ر�سميا يف �سهر اأكتوبر 2016م(

فندقيه  غرفه   285 من  ويتكون   ،1 ريحان  الدمام  �سندوق  متثل  جنوم   5 فندق  ريحان«(،  )»دانة  الدمام  يف  ريحان  دانة   .3

بالإ�سافه اإىل غرف اإجتماعات ومنا�سبات ومطاعم ومرافق ريا�سيه و يتوقع اأن يتم اإفتتاحة خالل الفرتة القريبة القادمة.

وجتدر الإ�سارة باأن الفنادق ت�سغل وتدار من قبل �سركة روتانا لإدارة الفنادق املحدودة )»روتانا«( . وتاأ�س�ست روتانا عام 1992م 

وتعترب من اأحد اأبرز ال�سركات الرائدة يف اإدارة الفنادق يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا . وت�سم �سركة روتانا اأكرث من 

106 فندق يف 24 مدينة يف منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأوروبا ال�سرقية وتركيا . وتدير روتانا عملياتها من 

خالل عالمتها التجارية )»فنادق �سنرتو، فنادق ومنتجعات روتانا ، اأرجان لل�سقق الفندقية ، فنادق ومنتجعات ريحان ، و ذ 

ريزدن�سز من روتانا »( .

ويهدف الإ�ستحواذ اىل تنويع اأعمال ال�سركة بالإ�سافة اىل العمل على الإ�ستفاده من الفر�س املوجودة يف القطاع ال�سياحي متا�سيًا 

مع خطة الدولة وروؤية 2030 التي تهدف اىل تطوير القطاع ال�سياحي ورفع عدد الزيارات ال�سنوية ال�سياحية للمملكة اىل 100 

مليون زائر بحلول عام 2030م ودعمًا خلطط جمل�س اإدارة ال�سركة والتي متثل اأحد اأهدافها اىل بناء �سراكات وحتالفات مع 

�سركات عاملية ت�ساهم يف تو�سيع اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية وتعظيم العائد مل�ساهمي �سركة �سم�س.

كما انه يف تاريخ 24-3-2022 اعلنت ال�سركة عن اأنها قدمت ملف طلب املوافقة على زيادة راأ�س املال عن طريق طرح حقوق 

الأولوية اإىل هيئة �سوق املالية وذلك يوم اخلمي�س املوافق 21-08-1443ه� املوافق 24-03-2022م.
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خماطر  أكانت  )سواء  الشركة  تواجهها  خماطر  بأي  املتعلقة  املعلومات   -17
هذه  إدارة  وسياسة  السوق(  خماطر  أم  متويلية  خماطر  أم  تشغيلية 

اخملاطر ومراقبتها: 
اخلدمات  قطاع  �سمن  مدرجة  �سياحي  ا�ستثمار  �سركة  �سم�س  �سركة  اأن  اعتبار  وعلى  اخلارجية  واملتغريات  الظروف  ظل  يف 

ال�ستهالكية قد يتاأثر ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�سورة �سلبية جوهرية يف حال حدوث 

اأو حتقق اأي من عنا�سر املخاطر امل�سار اليها يف هذا التقرير اأو بحدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سن حتديدها، اأو تلك التي تعترب 

اأنواع املخاطر التي قد تواجه ال�سركة طبقًا لعملياتها  اأ�سبحت هذه الأخرية خماطر جوهرية. وفيما يلي  اإذا  اأو  غري جوهرية، 

الت�سغيلية ولطبيعة ن�ساطها والتي تت�سمن املخاطر الت�سغيلية واملخاطر التمويلية وكذلك خماطر ال�سوق وكذلك يت�سمن التقرير 

�سيا�سة اإدارة ال�سركة لتلك املخاطر ومراقبتها. وفيما يلي املخاطر املتعلقة بن�ساط ال�سركة وعملياتها:

املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ ال�سرتاتيجية   -1

تعتمد قدرة ال�سركة على زيادة اإيراداتها وحت�سني ربحيتها على مدى التنفيذ خلطط اأعمالها وحتقيقها ا�سرتاتيجيتها بنجاح   

على �سبيل املثال ل احل�سر، حت�سني الن�سطة احلالية التي تعمل فيها ال�سركة اأوالدخول يف اأن�سطة جديدة. اإن قدرة ال�سركة 

على التو�سع يف اأعمالها يف امل�ستقبل تعتمد على قدرتها على موا�سلة تنفيذ وحت�سني نظم املعلومات الت�سغيلية والدارية بكفاءة 

ت�ستطيع  وقد ل  واملحافظة عليها.  وتدريبها وحتفيزها  العاملة  قواها  زيادة  املنا�سب، وكذلك على قدرتها على  الوقت  ويف 

ال�سركة زيادة اإيراداتها وفق خططها ويف التوقيت املنا�سب مما قد يوؤثر �سلبًا على حتقيق خطط ال�سركة ومبيعاتها واأدائها 

املايل.

2-  املخاطر املتعلقة بعدم ا�ستخراج اأو عدم جتديد الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات

باأن�سطتها واملحافظة  يتعلق  النظامية املختلفة فيما  واملوافقات  الت�ساريح والرتاخي�س  ال�سركة احل�سول على  يتعني على    

عليها. وت�سمل هذه الرتاخي�س على �سبيل املثال ل احل�سر: تراخي�س وزارة ال�سياحة ورخ�س البلدية ورخ�س الدفاع املدين 

و�سهادات  ال�سعودة  و�سهادات  التجارية  الغرفة  ع�سوية  و�سهادات  التجارة  وزارة  من  ال�سادرة  ال�سركة  ت�سجيل  و�سهادات 

الزكاة و�سهادة الت�سجيل يف �سريبة القيمة امل�سافة. وقد ل ت�ستطيع ال�سركة اأو تتاأخر يف احل�سول على اأي من تلك الرخ�س 

يف التوقيت املنا�سب مما قد يوؤثر �سلبًا على حتقيق خطط ال�سركة واأدائها املايل.

املخاطر املتعلقة بال�سيولة  -3

حال  املتداولة  املالية  باملطلوبات  املتعلقة  التزاماتها  مقابلة  على  ال�سركة  قدرة  عدم  احتمالية  يف  ال�سيولة  خماطر  تتمثل   

ا�ستحقاقها، وتتكون املطلوبات املتداولة لل�سركة من دائنون ومطلوبات متداولة اأخرى والتزامات عقود اإيجار، وقد بلغ معدل 

3٫5 مرة، ويف حال تعر�س ال�سركة لعجز يف ال�سيولة مقابل التزاماتها قد يوؤثر �سلبًا على حتقيق خطط  ال�سيولة لل�سركة 

ال�سركة واأدائها املايل.

املخاطر املتعلقة بالئتمان  -4

تن�ساأ خماطر الئتمان عندما يعجز اأحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مايل معني للطرف الأخر.وقد تواجه ال�سركة خماطر   

الئتمان يف عدة حالت موؤقتة اأودائمة منها وجود اأر�سدة مدينة من العمالء، وف�سل اأطراف اأخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها 

جتاه ال�سركة،وغريها من احلالت التي تكون فيها ال�سركة معر�سة ملخاطر الئتمان، ويف حال مل يتمكن عمالء ال�سركة من 

ت�سديد ديونهم،فاإن ذلك �سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة خم�س�س الذمم املدينة، ويف مثل هذه احلالت �ستلجاأ ال�سركة 

اإما اإىل الق�ساء اأو �سرتفع قيمة املخ�س�سات التي يتوجب عليها جتنيبها لتغطية النخفا�س يف قيمة الذمم املدينة.مما قد 

يوؤثر �سلبا على اأداء ال�سركة املايل.

املخاطر املتعلقة بالعتماد على املوظفني الرئي�سيني والدارة التنفيذية   -5 
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تعتمد ال�سركة وخططها امل�ستقبلية للنجاح على خربات وكفاءات اإدارتها التنفيذية واملوظفني الرئي�سيني، وتهدف ال�سركة    

اإىل ا�ستقطاب وتوظيف ال�سخا�س املوؤهلني ل�سمان كفاءة وجودة العمال من خالل الدارة الفعالة والت�سغيل ال�سليم. كذلك 

�ستحتاج ال�سركة اإىل زيادة رواتب موظفيها لكي ت�سمن بقاءهم اأو ل�ستقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت وخربات منا�سبة. 

وقد ل تتمكن ال�سركة من الحتفاظ ببع�س الكفاءات للمناف�سة العالية ول ت�ستطيع اإيجاد البديل يف التوقيت املنا�سب مما 

قد يوؤثر �سلبا على الأداء املايل لل�سركة.

ملخاطر املتعلقة باأنظمة الت�سغيل وتقنية املعلومات  -6

 )System ERP( الرئي�سي(  املعلومات  )كنظام  ومرافقها  اأعمالها  لإدارة  املعلومات  تقنية  اأنظمة  على  ال�سركة  تعتمد   

واأنظمة احلجوزات اللكرتونية، مما يعر�س ال�سركة ملخاطر تعطل هذه النظمة، كانهيار النظام اأوف�سل اأنظمة احلماية اأو 

اخرتاق اأنظمة ال�سركة اأو الفريو�سات اللكرتونية اأوالكوارث الطبيعية اأو احلرائق اأو اأخطاء الت�سال اأو عدم توفر العمالة 

اأو يف حال  املاهرة لت�سغيل هذه النظمة واإدارتها، فاإن ف�سلت ال�سركة يف احلفاظ على اأنظمة تقنية املعلومات وتطويرها 

وجود اأي اأعطال يف وظائفها اأو حدوث عطل كبرياأواإخفاق متكرر، �سيوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي علىاأعمال ال�سركة ونتائجها 

املالية والت�سغيلية.

املخاطر املتعلقة بوجوداأ�سول ال�سركة على اأرا�سي م�ستاأجرة:  -7

اإن �سروط عقد اليجار تخ�سع لال�ستغالل الأمثل للم�ساحة القائم عليها املنتجع، اإن اخفاق الإدارة يف تنفيذ �سرط عقد   

الإيجار قد يوؤدي اىل عدم جتديد العقد عند انتهاء مدة العقد ، اأويف حال عدم قدرة ال�سركة على املحافظة على ا�ستمرارية 

هذا العقد اأوجتديده �سواء بنف�س ال�سروط احلالية اأو �سروط تف�سيلية، فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة 

ونتائج عملياتها.

املخاطر املتعلقة بالداء القت�سادي للمملكة  -8 

يعتمد الداء امل�ستقبلي املتوقع لل�سركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالو�ساع القت�سادية يف اململكة ب�سكل عام وت�سمل،   

على �سبيل املثال ل احل�سر، عوامل الت�سخم ومنو الناجت املحلي ومتو�سط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقت�ساد اململكة 

الكلي واجلزئي ب�سكل اأ�سا�سي على النفط وال�سناعات النفطية والتي ل تزال ت�سيطر على ح�سة كبرية من الناجت املحلي 

الجمايل، وعليه فاإن اأي تقلبات غري مواتية حتدث يف اأ�سعار النفط �سيكون لها اأثرها املبا�سر واجلوهري على خطط ومنو 

اأداء ال�سركة املايل، نظرا  التاأثري �سلبا على  اقت�ساد اململكة ب�سكل عام وعلى معدلت النفاق احلكومي،والذي من �ساأنه 

لعملها �سمن منظومة اقت�ساد اململكة وتاأثرها مبعدلت النفاق احلكومي. كما يعتمد ا�ستمرار منو اقت�ساد اململكة على 

عدة عوامل اأخرى مبا فيها ا�ستمرار النمو ال�سكاين وا�ستثمارات القطاعني احلكومي واخلا�س يف البنية التحتية، لذا فاإن 

اأي تغيري �سلبي يف اأي من هذه العوامل �سيكون له تاأثري كبري على القت�ساد. 

املخاطر املتعلقة بالعوامل املو�سمية والظروف املناخية:  -9

واأن  العوامل املو�سمية خالل فرتة ال�سيف والظروف املناخية وفرتات العطالت،  الت�سغيلية ب�سبب  ال�سركة  تتاأثر عمليات   

تغيري املناخ يوؤثر ب�سكل مبا�سر على زيادة اأو خف�س عدد الزائرين ملنتجعات ال�سركة مما قد ي�سطر ال�سركة اىل التخفي�س 

الكبري على اأ�سعارها للمناف�سة القائمة يف قطاع ال�سيافة �سواء بالتخفي�سات على اأ�سعار الغرف اأو منح ليال اإ�سافية جمانية 

وتقدمي خدمات جمانية ل�سمان ن�سب ا�سغال م�ستهدفة، مما قد يوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

10- املخاطر املتعلقة مبتطلبات ال�سحة وال�سالمة 

هناك خماطر تتعلق بال�سحة وال�سالمة يف قطاع الرتفيه بال�سركة، حيث يتواجد بال�سركة األعاب ترفيهية تعد من اللعاب   

املثرية والعاب مائية وو�سائل ترفيه بحرية متعددة، وهناك خماطر م�ساحبة لتلك اللعاب قد ينتج عنها حوادث اأواإ�سابات 

ل قدر اهلل يف اأي من مواقع الرتفيه اخلا�سة بال�سركة.وقد تت�سبب تلك احلوادث يف خف�س زيارة مواقع الرتفيه اخلا�سة 

بال�سركة، بال�سافة قد توؤدي اإىل خ�سوع ال�سركة اإىل مطالبات ق�سائية،مماقد �سيكون لها تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 
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ال�سركة امل�ستقبلية. وجتدر ال�سارة اإىل اأن اأعمال ال�سركة تخ�سع للرقابة والفح�س من قبل اإدارة الدفاع املدين امل�سوؤولة عن 

جوانب ال�سالمة للممتلكات العامة، ومن جانب اإدارة �سالح احلدود امل�سئول عن و�سائل الرتفيه البحري، ويف حال اإخالل 

اإجراءات  باأي من متطلبات ال�سحة وال�سالمة ملواقعها الرتفيهية، فاإنها �ستكون عر�سة لفر�س غرامات واتخاذ  ال�سركة 

قانونية �سدها.، وقد ينعك�س ذلك بال�سلبية على نتائجها.

11 -  خماطر فروقات يف مبالغ الزكاة وال�سرائب امل�ستحقة: 

وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فاإن ال�سركة تخ�سع للزكاة يف اململكة ويتم تقدمي الإقرار الزكوي �سنويا، كما   

تلتزم ال�سركة باأنظمة �سريبة القيمة امل�سافة. ت�ستحق الزكاة و�سريبة الدخل وحُتّمل املخ�س�سات اخلا�سة بها على القوائم 

املالية ال�سنوية، ويتم احت�ساب اأية مبالغ اإ�سافية م�ستحقة اإن وجدت، عند النتهاء من الربوطات وحتديد تلك املبالغ. ل 

ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن بقاء اأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها يف امل�ستقبل، واأي زيادة يف الن�سب احلالية 

ل�سريبة القيمة امل�سافة قد توؤثر على ربحية ال�سركة، كما ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب 

بدفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل ويف حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، �سيكون لذلك اأثر �سلبي على اأعمال 

ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

12- خماطر عدم فاعلية ال�سوابط الداخلية يف مكافحة اإ�ساءة الأمانة وال�سرقة والحتيال:

قد تواجه ال�سركة عددًا من املخاطر الناجمة عن اإ�ساءة الأمانة وال�سرقة والحتيال وال�ستغالل الوظيفي على الرغم من   

هذه  خمالفة  عدم  ت�سمن  ل  ال�سركة  اأن  اإل  الأفعال،  هذه  مثل  حدوث  متنع  التي  الداخلية  والإجراءات  ال�سيا�سات  وجود 

ال�سيا�سات والإجراءات الأمر الذي يرتتب عليه حدوث هذا النوع من املخاطر.

13-  اأثر مبادرة حت�سني العالقة التعاقدية بني العامل و�ساحب العمل

الكفالة وق�سر  اإلغاء نظام  العمل على  2020م قرارات ت�سري اىل  ال�سعودي خالل �سهر نوفمرب  الوزراء  �سدر عن جمل�س   

العالقة بني �ساحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد احلقوق والواجبات بني الطرفني«. ووفقا ملا مت الإعالن عنه 

فاإن القواعد اجلديدة والتي دخلت حيز التنفيذ يف 14 مار�س 2021 وتطبق على جميع العمال الأجانب يف القطاع اخلا�س 

بغ�س النظر عن الرواتب. وقد يوؤدي هذا اىل انتقال عدد من العمالة الفنية واملاهرة )�سعودي اأو غري �سعودي( اىل �سركات 

اأو غري  البدائل )�سعودي  اإحالل  ال�سركة  ال�سركة، وقد ل ت�ستطيع  اإدارة  انتهاء عقدهم دون الرجوع اىل  تاريخ  اأخرى يف 

�سعودي( يف التوقيت املنا�سب مما قد يوؤثر �سلبًا على انتاج ال�سركة ومبيعاتها واأدائها املايل.

 14- الدعاوى واملنازعات الق�سائية:

نزاع  وقوع  ال�سركة عدم  ت�سمن  ول  بعملياتها،  تتعلق  ودعاوى  لق�سايا  اأعمالها  �سياق ممار�سة  تتعر�س يف  قد  ال�سركة  اإن   

بينها وبني اأطراف اأخرى تتعامل معهم كاملوردين واملوزعني والعمالء و�سواهم، مما قد يوؤدي اإىل رفع دعاوى ق�سائية لدى 

ال�سركة ُعر�سة ملطالبات ق�سائية لدى جهات ق�سائية و�سبه ق�سائية.  الق�سائية املخت�سة. ونتيجة لذلك، تكون  اجلهات 

تاأثري  املطالبات  لتلك  يكون  األ  ت�سمن  ل  كما  املطالبات عند حدوثها،  تلك  نتائج  توّقع  لل�سركة  وبطبيعة احلال، ل ميكن 

جوهري على اأعمالها ومركزها املايل ونتائج عملياتها. كما اأن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تتوقع ب�سكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى 

خا�سة اأنه �سدر نظام جديد لبدء تطبيق ر�سوم مالية تدفع للمحكمة عند رفع الدعوى يتحملها الطرف اخلا�سر وبامل�ساحلة 

يتحملها الطرفني بالت�ساوي والتي تتمثل يف ر�سوم قدرها 5% من قيمة املطالبة وحد اأق�سى مليون ريال والتي �سيبداأ تطبيقها 

من تاريخ 2022/03/13م، وقد تكون ال�سركة ُعر�سة لتلك الإجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها اأو 

النتائج النهائية لتلك الدعاوى اأو الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه من تعوي�سات وجزاءات، وبالتايل فاإن اأي نتائج 

�سلبية ملثل هذه الق�سايا �سوف توؤثر �سلبًا على ال�سركة.

:COVID19 « 15- املخاطر املتعلقة باجلائحة العاملية » كورونا

منذ اأن واجه العامل خالل الأ�سهر الأوىل من عام 2020 جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد COVID 19. والتي كان لها الأثر   



ANNUAL REPORT
202171الـتقـرير السنـوي

على معظم دول العامل والنغالق على نف�سها، ومن ذلك تطبيق احلجر املنزيل وحظر النتقال واإيقاف مظاهر واأن�سطة 

معظم الأعمال وال�سركات ، مما خلق اأزمات حقيقية يف خمتلف جوانب احلياة. ورغم ما بذلته اململكة العربية ال�سعودية 

للقادمني من اخلارج مما  املواطنني واملقيمني وو�سعت ا�سرتاطات �سحية عالية  اللقاح الالزم حلماية  لتوفري  من جهود 

�ساعد على احلد من تف�سي الوباء وقلل ن�سب الإ�سابة ب�سكل اأعاد احلياة العملية، اإل اأن خطر ظهور الوباء يف �سكله املتحور 

قد ت�سبب يف زيادة الحرتازات لتفادي الأزمات التي حدثت يف العام 2020م، واإن توفري اجلرعات الإ�سافية التن�سيطية 

وتوجيهات الدولة امل�ستمرة للتم�سك بالإجراءات الحرتازية للمحافظة على املجتمع وقطاع الأعمال وعدم العودة ملا حدث 

يف العام 2020م. 

ينتج  اأزمة  اإعادة  يخلق  قد  الأعداد  زيادة  عنها  وينتج  وتتف�سى  لأخر  وقت  من  تظهر  والتي  املتحورة  الأنواع  اإعادة  ولكن   

عنها العديد من املخاطر ميكن اأن تعيد ترتيب املجتمعات  ح�سب ما �سينبني م�ستقباًل على اأ�ساليب التعامل مع املخاطر 

واملتغريات التي �سوف تخلقها هذه الأزمة مما قد يوؤثر ب�سكل جوهري على اأعمال ونتائج ال�سركة.

وفيما يلي املخاطر املرتبطة بتلك اجلائحة وذات تاأثري على اأن�شطة �شركة �شم�س ال�شياحية والرتفيهية 

اأ( خماطر تتعلق بالعاملني الأفراد: 

يوؤدى  قد  املنزيل  العزل  مثل  اأمور  من  عليه  يرتتب  وما  العدوى  خطر  وا�ستمرار  وتبعاتها  وحتورها  اجلائحة  ا�ستمرار  اإن   

اإىل تغيري يف ا�ستجابات العاملني النف�سية للتفاعالت العادية فيما بينهم. واإعادة �سيطرة فكرة اخلوف من خطر انتقال 

واأن  والعمالء،.  الزائرين  مع  املبا�سر  والتعامل  ال�ستقبال  موظفي  خا�سة  املبا�سر  الجتماعي  للتوا�سل  نتيجة  الأمرا�س 

ا�ستمرار الوباء مع تلك ال�سغوط النف�سية قد تعك�س �سلبا على اأداء وانتاجية العامل يف كافة املجالت وايل اآثار فورية على 

نتائج ال�سركة املالية. 

ب( - خماطر تتعلق بت�شويق الغرف والأن�شطة والفعاليات: 

الوباء  تف�سي  من  للحد  لأخرى  فرتة  من  والزيارة  ال�سياحة  تاأ�سريات  اإغالق  يف  يت�سبب  قد  اجلائحة  تبعات  ا�ستمرار  اإن   

امل�سغلني  مع  التعاقد  ب�سروط  اللتزام  ال�سركة يف عدم  ي�سع  وقد  ال�سركة  ملنتجعات  الزوار  تخفي�س عدد  يت�سبب يف  وقد 

الت�سغيل وحت�سيل  امل�ستاأجر خل�سارته جراء عدم  اأو  امل�سغل  بها  يعرتف  ل  قد  التي  القاهرة  الظروف  رغم  وامل�ستاأجرين 

ايراداته يف املواعيد املحددة. واأن ا�ستمرار الوباء مع تلك الإغالقات وعدم التزام ال�سركة بعقود الت�سغيل وعدم حتقيق 

اليرادات امل�ستهدفة وبالتايل ينعك�س اآثار على نتائج ال�سركة املالية

ت( - خماطر تتعلق بتقنية املعلومات:

اإن ا�ستمرار انت�سار اجلائحة وتبعاتها والعتماد املتزايد على ال�سبكة العنكبوتية �سيزيد العديد من التحفظات والجراءات   

التنظيمية التي حتول دون اخرتاق معلومات ال�سركة وموظفيها، كما �ستزيد من و�سع و�سائل اأمن املعلومات العالية وزيادة 

تكاليف اإ�سافية ملقاومة تلك الخرتاقات – وقد ل ت�سمن ال�سركة ابتكارات املخرتقون لأ�ساليب احرتافية قد توؤدي لإخرتاق 

اأنظمة ال�سركة املبا�سرة اأو ال�سركات التي توفر اأنظمة التقنية لل�سركة مما قد يت�سبب يف خ�سائر مالية لل�سركة اإذا ما حدث 

مثل ذلك.

الأو�ساع  2021 على  العام  امل�ستجد واملتحور خالل  انت�سار فريو�س كورونا  تاأثري  التنبوؤ مبدى  ال�سعب حاليًا  قد يكون من   

انت�سار  تبعات  با�ستمرار  تاأثرت  عالقة  ذات  عوامل  عدة  ايل  الإ�سارة  ميكن  لكن  اأجمع،  والعامل  اململكة  يف  القت�سادية 

اجلائحة، ومنها )ا�ستمرارية التعديل على الثقافة ال�ستهالكية، وا�ستمرارية تخفي�س التكاليف – ا�ستمرارية تقييد بع�س 

الواردات وال�سادرات ب�سبب القيود الكبرية التي فر�ستها بع�س الدول على احلدود واملنافذ اجلمركية واإغالق بع�س املوانئ 

واملطارات ( اإن ذلك قد يقود  �سركة �سم�س اىل اآثار �سلبية على نتائجها املالية نتيجة تناق�س ايرادات ال�سركة واأن ا�ستمرار 

الوباء وزيادته قد يحدث �سرر كبري يف قطاعات ال�سياحة والرتفيه والفعاليات واحلفالت وكافة املنا�سبات ب�سكل عام. 

  كما اأن ا�ستمرار تف�سي الفريو�س وتخفي�س التكاليف خلق �سغًطا م�ساعفًا على ال�سركات من اأجل املوازنة بني كفاءة العمل 
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والعوائد والتي �ستظهر ب�سكل موجات من تخفي�س العمالة وبالتايل زيادة البطالة. ومع ا�ستمرار الزمة وحالة عدم اليقني 

اأخذ جميع الإجراءات الحرتازية كجزء من القت�ساد  يتاأثر قطاع �سركة �سم�س رغم  اأن  الذي �سببته، فاإنه من املحتمل 

املحلي والعاملي

ثانيًا: سياسة الشركة يف إدارة اخملاطر ومراقبتها:

نظرا” لالأهمية الكبرية لإدارة املخاطر ومراقبتها واإدراكا” من جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه لأهميتها فاإن جمل�س 

الإدارة يتابع خالل جلنة املراجعة تقييم عمليات املخاطر ليتم لحقا” اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة لإدارة املخاطر 

يف ال�سركة من قبل جمل�س الإدارة. 

وتتمثل اأهداف �سيا�سة املخاطر بال�سفافية يف ابراز املخاطر والتاأكد من و�سوحها وفهمها، وو�سع التو�سيات لتحديد حجم ونوع 

كل من املخاطر الرئي�سية املقبولة من قبل جمل�س الدارة والتاأكد من مواء مة املخاطر القائمة مع املخطط لها. وتعترب عملية 

التعرف والتقييم وادارة املخاطر م�سوؤولية م�سرتكة تبداأ بدوائر ووحدات ال�سركة املختلفة ح�سب موقعها ومهامها وتعترب خط 

الدفاع الول. وتقوم جلنة املراجعة بالتن�سيق مع الق�سم املخت�س بتقييم املخاطر والرقابة عليها والتو�سية ب�سبل تخفيفها ورفع 

التقارير الالزمة بهذا ال�ساأن اىل جلنة التطوير وال�ستثمار باعتبارها جزء من خط الدفاع الثاين. 

تتلخ�س �سيا�سة اإدارة املخاطر مبا يلي:

قبل اعتماده من املجل�س. املخاطر  ادارة  اإطار  مراجعة   •
تطوير �سيا�سات واإجراءات عمل لإجازة كافة انواع املخاطر. اىل  بالإ�سافة  املخاطر  ادارة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ    •

لتحديد وقيا�س ومراقبة و�سبط كل نوع من انواع املخاطر. منهجيات  تطوير    •
وحتليل كافة انواع املخاطر التي تواجهها ال�سركة. •  درا�سة 

لدى موظفي ال�سركة. باملخاطر  الوعي  ن�سر    •
تعترب �سيا�سة اإدارة املخاطر جزء ل يتجزاأ من منظومة احلوكمة املتبعة يف ال�سركة، ولدى ال�سركة نظام حوكمة حمدث يتطابق 

مع متطلبات اأنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية موافق عليه ومعتمد من جمل�س الإدارة.
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ونتائج  وخصومها  الشركة  ألصول  بياين  رسم  أو  جدول  شكل  على  خالصة   - 18
أعمالها يف السنوات املالية اخلمس األخرية:

البيــــــــــــــــــــــــــان

األعوام

20172018201920202021

16٫728٫03412٫425٫40612٫688٫59316٫056٫27515٫975٫723الإيرادات

16٫397٫44319٫468٫99722٫838٫63810٫622٫50512٫892٫512تكايف الإيرادات

3٫8268111٫591٫7011٫368٫5035٫433٫7703٫083٫211جممل الربح

)14٫036٫427()8٫195٫380(( 4٫185٫441 ))7٫043٫591(330٫591�سافى الربح )اخل�سارة(

فيما يلي بيان األصول واخلصوم والنتائج املالية للشركة عن السنوات اخلمس األخرية:

أ- نتائج األعمال للسنوات اخلمس االخرية:

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

اإليرادات تكايف اإليرادات مجمل الربح (الخسارة)صافى الربح 

M
ill

io
ns

نتائج األعمال للخمس سنوات األخيرة

2017 2018 2019 2020 2021



ANNUAL REPORT
202175الـتقـرير السنـوي

البيان

األعوام

2017201820192020
2021

16٫632٫321 19٫641٫291 32٫932٫61128٫490٫58720٫100٫744 جمموع املوجودات املتداولة

53٫851٫588 56٫849٫836 66٫664٫82661٫694٫492 75٫076٫119 جمموع املوجودات غري املتداولة

70٫483٫909 76٫491٫127 95٫155٫41381٫795٫236 108٫008٫730 جمموع املوجودات

13٫701٫559 5٫643٫504 2٫722٫767 11٫678٫453  10٫418٫337 جمموع املطلوبات املتداولة

1٫342٫866 1٫204٫872 1٫179٫651 1٫278٫758  1٫184٫687 جمموع املطلوبات غري املتداولة

55٫439٫484 69٫642٫751 82٫187٫42777٫892٫818 96٫405٫706 جمموع حقوق امل�ساهمني

70٫483٫909 76٫491٫127 108٫008٫73095٫144٫63881٫795٫236جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

 ب( املركز املايل )األصول واخلصوم( للسنوات اخلمس األخرية:
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التحليل اجلغرايف إلجمايل إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:   -19
اأ( اإجمايل اإيرادات ال�سركة املوحدة حتى تاريخ 2021/12/31م توجد يف منطقة جغرافية واحدة حتى تاريخه وهي املنطقة 

ال�سرقية باململكة العربية ال�سعودية.

أي  أو  السابقة  السنة  نتائج  عن  التشغيلية  النتائج  يف  اجلوهرية  الفروقات    -20
توقعات أعلنتها الشركة:

نسبة التغيري %التغيري + أو-2021م2020العملة: ألف ريال

-0٫50 %)80٫552(16٫056٫27515٫975٫723املبيعات

21٫37 %2٫270٫007)12٫892٫512()10٫622٫505(تكلفة املبيعات

- 43٫25 % ) 2،350٫559(5٫433٫7703٫083٫211الربح الإجمايل

- 10٫17 %)1٫039،405()9٫183٫520()10٫222٫925(م�سروفات عمومية واإدارية

 37٫78 %292٫532)1٫066٫925()774٫393(م�سروفات بيع وت�سويق

 194٫93 %3٫832٫934)5٫799٫234()1٫966٫300(م�سروفات خم�س�سات ق�سائية

12٫18 %75٫28984٫4609٫171ايرادات اخرى

72٫81 %)5٫427٫449()12٫882٫008()7٫454٫559(ربح )خ�سارة( الت�سغيل

----م�سروفات متويلية

----.)م�سروفات(/اإيرادات اأخرى، ال�سايف

72٫81 %)5٫427٫449()12٫882٫008()7٫454٫559(�سايف )اخل�سارة(/الربح قبل الزكاة ال�سرعية

 55٫83 %)413٫598()1٫154٫419()740٫821(الزكاة ال�سرعية

71٫27 %)5٫841٫047()14٫036٫427()8٫195٫380(�سايف )اخل�سارة(/الربح
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شرح األسباب من واقع اعالن القوائم املالية السنوية عند النشر

لإطفاء  وذلك  ال�سركة  مال  راأ�س  تخفي�س  قرار  واتخذت  2021/12/09م  تاريخ  لل�سركة يف  العادية  العامة غري  انعقدت اجلمعية 

اخل�سائر املرتاكمة والتي بلغت48،933،070 ريال �سعودي اأي ما ن�سبته )48٫21% ( من راأ�سمال ال�سركة البالغ 101،500،000ريال 

�سعودي لي�سبح راأ�سمال ال�سركة بعد التخفي�س 52،566،930 ريال �سعودي.

بلغت اخل�سائر املرتاكمة بنهاية العام 2021 ن�سبة 0٫07 % من راأ�س مال ال�سركة املعدل بعد التخفي�س و الذي اأ�سبح 52،566،930 

 101،150،000 والبالغ  التخفي�س  قبل  ال�سركة  مال  راأ�س  من   %34٫26 متثل   2020 العام  بنهاية  املرتاكمة  اخل�سائر  كانت  فيما 

ريال. كما ن�سري اىل انه مت احت�ساب ن�سيب ال�سهم من )اخل�سارة( بق�سمة �سايف )اخل�سارة( على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

التحتية.  والبنية  املرافق  تهيئة  من  النتهاء  مبجرد  ال�سركة  اعمال  لتطوير  املايل  الثر  ينعك�س  و�سوف  ال�سنة.  خالل  القائمة 

السعودية  الهيئة  من  املعتمدة  احملاسبة  معايري  عن  اختالف  ألي  21-  إيضاح 
للمحاسبني القانونيني:

ل يوجد اأي اختالف يف اإجراءات اإعداد القوائم املالية لل�سركة عن املعايري املحا�سبية املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونيني وقد التزمت ال�سركة باإعداد القوائم املالية عن ال�سنة املنتهية يف 2021/12/31م طبقًا للمعايرياملعتمدة من الهيئة 

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .

22- -اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها 
الرئيس والدولة احملل الرئيس  لعملياتها والدولة حمل  تأسيسها:

ل بنطبق 

23-تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
ل بنطبق 

24- وصف لسياسة الشركة يف توزيع أرباح األسهم:
تن�س املادة )46( و )47( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على:

املادة السادسة واالربعون: توزيع االرباح

توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سرفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:

يجنب 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي ٫ ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ   -1

الحتياطي املذكور )30%( من راأ�س املال.

جتنب من الباقي ن�سبة 20% كاحتياطي اتفاقي يخ�س�س لتدعيم املركز املايل لل�سركة باقرتاح من جمل�س الدارة اىل   -2

اجلمعية العامة العادية.

او يكفل توزيع  ال�سركة  ٫ وذلك بالقدر الذي يحقق م�سلحة  اأن تقرر تكوين احتياطات اخرى  العادية  العامة  للجمعية   -3

ارباح ثابتة قدر المكان على امل�ساهمني وللجمعية املذكورة ان تقتطع من �سايف الرباح مبالغ لإن�ساء موؤ�س�سات اجتماعية 

لعاملي ال�سركة او ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املوؤ�س�سات.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اوىل للم�ساهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع.  -4

مع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة )الع�سرون( من هذا النظام٫ واملادة )ال�ساد�سة وال�سبعون( من نظام ال�سركات   -5

يخ�س�س بعد ما تقدم ما ل يجاوز 10% من الباقي كمكافاأة ملجل�س الإدارة بحد اأق�سى قدره 500٫000 ريال ) خم�سمائة 

األف ريال ( لكل ع�سو �سامله املزايا املالية والعينية اإ�سافة اإىل بدل ح�سور اجلل�سات ي�ستحقها الع�سو قدرها 5٫000 

ريال ) خم�سة اآلف ريال ( عن كل جل�سة من جل�سات املجل�س بالإ�سافة اإىل املبيت وبدل النتقال للع�سو غري املقيم ويوزع 

الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف الرباح وفقا ملا تقرره اجلمعية اأو يرحل لالأعوام التالية وتقدر مكافاأة 

الع�سو بقدر التزامه باحل�سور يف جل�سات املجل�س واللجان على ان ي�سمن تقرير جمل�س الدارة ال�سنوي للجمعية العامة 

قب�سوه  وما  ومزايا  وبدل م�سروفات  ال�سنة من مكافاآت  الدارة خالل  اع�ساء جمل�س  عليه  ما ح�سل  لكل  �سامل  بيان 
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بو�سفهم عاملني او اداريني او ما قب�سوه نظري اعمال فنيه او اداريه او ا�ست�سارية وبيان بعدد اجلل�سات التي ح�سرها كل 

ع�سو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

املادة السابعة واالربعون: استحقاق االرباح

ي�ستحق امل�ساهم ح�سته يف الرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة ال�سادر يف هذا ال�ساأن ويبني القرار تاريخ ال�ستحقاق وتاريخ 

التوزيع وتكون احقية الرباح ملالكي ال�سهم امل�سجلني يف �سجالت امل�ساهمني يف نهاية اليوم املحدد لال�ستحقاق. وحتدد اجلهة 

املخت�سة احلد الق�سى للمدة التي يجب على جمل�س الدارة ان ينفذ اثناءها قرار اجلمعية العامة العادية يف �ساأن توزيع 

الرباح على امل�ساهمني.

وصف ألي مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص    -25
)عدا أعضاء جملس إدارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم( أبلغوا الشركة 
بتلك احلقوق مبوجب املادة )67( من قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

املستمرة وأي تغيري يف تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية:
ل يوجد خالل عام 2021م

ألعضاء  تعود  اكتتاب  وحقوق  تعاقدية  مالية  وأوراق  مصلحة  ألي  وصف    -26
جملس ادارة الشركة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف أسهم أو أدوات دين 
الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيري يف تلك املصلحة أو تلك احلقوق 

خالل السنة املالية األخرية:

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

االسم
عدد األسهم 

يف  بداية 
الفرتة

نسبة امللكية 
يف  بداية 

الفرتة

صايف التغري 
خالل الفرتة

نسبة التغري 
خالل الفرتة

عدد األسهم 
يف نهاية 

الفرتة

نسبة امللكية 
يف نهاية 

الفرتة

0٫009852%517--0٫009852%1000عبدالله بن نا�سر الزرعه

0٫009852%517--0٫009852%1000عبداهلل بن عمر ال�سويلم

------خالد بن منيف ال�سور

0٫0000951%5--0٫0000951%10 فهد بن عبداهلل ال �سميح

0٫0000951%5--0٫0000951%10 ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

------ احمد بن عبداللطيف الرباك

----في�سل بن حممد احلربي

اجمللس املعني من تاريخ 2021/05/28 اىل 2021/12/31م
يبني اجلدول التايل عدد األسهم التي ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف الشركة:
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أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني

االسم
عدد األسهم 

يف  بداية 
الفرتة

نسبة امللكية 
يف  بداية 

الفرتة

صايف التغري 
خالل الفرتة

نسبة التغري 
خالل الفرتة

عدد األسهم 
يف نهاية 

الفرتة

نسبة امللكية 
يف نهاية 

الفرتة

-�سفر---�سفر  الأمري م�سعل بن �سعود

-�سفر---�سفره�سام احمد ابوالعال

-�سفر---�سفرنا�سر �سالح ال�سريع

-�سفر---�سفر بدر خلف ال�سمري

-�سفر---�سفر نادر را�سد النا�سر

با�ستثناء ما ذكر اأعاله ل يوجد اأي م�سلحة واأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار 

التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�سهم اأو اأدوات دين ال�سركة خالل عام 2021م

اجمللس السابق من تاريخ 2021/01/01 اىل 2021/05/27م
يبني اجلدول التايل عدد األسهم التي ميلكها أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأقربائهم يف الشركة:
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املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد   -27 
والشركات  للشركة  اإلجمالية  باملديونية  وكشف  ذلك(  غري  أم  الطلب  عند 
التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ 

أصل القرض واسم اجلهة املانحة لها ومدته واملبلغ املتبقي:
يقر جمل�س اإدارة �سركة �سم�س اأنه ل يوجد اأي قرو�س على �سركة امل�سروعات ال�سياحية » �سم�س« )�سواء كانت واجبة ال�سداد 

عند الطلب اأم ذلك( كما يف 2021/12/31م.   

28 -  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية 
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خالل 
السنة املالية املنتهية يف 31/12/2021م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه 

الشركة مقابل ذلك:
 با�ستثناء ما اأف�سحت ال�سركة عنه، مل متنح ال�سركة اأو ت�سدر خالل عام 2021م اأي اأدوات دين قابلة للتحويل

 واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة ومل حت�سل ال�سركة على اأي عو�س مقابل

ذلك.

وصف ألي حقوق حتويل او اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق   -29
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 

الشركة:
 با�ستثناء ما ف�سحت ال�سركة عنه، مل متنح ال�سركة اأو ت�سدر خالل عام 2021م اأي اأدوات دين قابلة للتحويل

واأي اأوراق مالية تعاقدية اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة.

وصف ألي اسرتداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة   - 30
املالية  األوراق  بني  التمييز  مع  املتبقية  املالية  األوراق  وقيمة  لالسرتداد، 

املدرجة التي اشرتتها الشركة وتلك التي اشرتتها شركاتها التابعة:
 ل يوجد اأي عمليات ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء من جانب ال�سركة لأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد خالل عام

2021م.

31 - عدد اجتماعات جملس اإلدارة التي عقدت خالل عام 2021م وتواريخ انعقادها 
وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء احلاضرين:
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أعضاء جملس اإلدارة
االجتماع1

2021/5/29

االجتماع 2

2021/6/3

االجتماع 3

2021/6/13

االجتماع 4

2021/9/30

االجتماع 5

2021/10/23

االجتماع 6

2021/12/30

نسبة 
احلضور

%100عبدالله بن نا�سر الزرعه

%100عبداهلل بن عمر ال�سويلم

x%80خالد بن منيف ال�سور

%100 فهد بن عبداهلل ال �سميح

%100 ر�سيد بن �سليمان الر�سيد

x%80  احمد بن عبداللطيف الرباك

x%80في�سل بن حممد احلربي

   املجل�س  ال�شابق من تاريخ 2021/01/01م اىل 2021/05/27م

نسبة احلضوراالجتماع 66 بتاريخ  03/15/ 2021أعضاء جملس اإلدارة

x%0الأمري م�سعل بن �سعود

%100ه�سام احمد ابوالعال

%100نا�سر �سالح ال�سريع

%100 بدر خلف ال�سمري

%100 نادر را�سد النا�سر

الدور احلالية التي بدأت يف 2021/05/28م اىل 2021/12/31م
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أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة لسجل املساهمني

اإجراءات ال�سركة2021/02/16م1

اجلمعية العامة2021/05/23م2

اجلمعية العامة2021/05/27م3

اجلمعية العامة2021/06/10م4

اإجراءات ال�سركات2021/07/15م5

اجلمعية العامة2021/08/01م6

اإجراءات ال�سركات2021/09/20م7

اإجراءات ال�سركات2021/11/01م8

اجلمعية العامة2021/12/08م9

اإجراءات ال�سركات2021/12/13م10

اإجراءات ال�سركات2021/12/28م11

32 - عدد طلبات الشركة لسجل املساهمني وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

1(  عدد طلبات ال�سركة ل�سجل امل�ساهمني وتواريخ تلك الطلبات واأ�سبابها.



ANNUAL REPORT
202183الـتقـرير السنـوي

33 - وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة:
ل يوجد اأي �سفقات اأو تعامالت جتارية لأطراف ذات عالقة مع ال�سركة حيث يلتزم جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة 

اللتزام وتقوم جلنة  واملكافاآت مبتابعة مدى  الرت�سيحات  ال�سركات وتقوم جلنة  بال�سركة مبا ورد بالئحة حوكمة  العاملني 

املراجعة من خالل اعمال التدقيق الداخلي مبتابعة مدى اللتزام بتجنب احلالت التي توؤدي اىل تعار�س امل�سالح مع م�سالح 

امل�سالح  تعار�س  التو�سيحية حلالت  الأمثلة  التنفيذية، ومن  ولوائحه  ال�سركات  وفقًا لأحكام نظام  والتعامل معها  ال�سركة 

العمل يف ن�ساط �سياحي مناف�س لل�سركة �سواء املنتجعات او مرافق اليواء والفنادق، بالإ�سافة اىل التزام املجل�س والإدارة 

لغر�س  امل�سالح  يف  تعار�س  عنها  ينتج  قد  التي  العمال  يف  للم�سالح  تعار�س  حالت  اأي  عن  الفوري  بالإف�ساح  التنفيذية 

ما ن�ست عليه لئحة احلوكمة  التنفيذية ح�سب  والإدارة  املجل�س  يلتزم  كما  الالزمة.  املوافقة  او  الرتخي�س  احل�سول على 

ونظام ال�سركة الأ�سا�سي بالمتناع عن الت�سويت او امل�ساركة يف اتخاذ القرار عند وجود تعار�س يف امل�سالح. ويف حال مت 

التعامل مع طرف ذي عالقة يلتزم جمل�س الإدارة وال�سركة بالإجراءات ح�سب ما جاء يف لئحة حوكمة ال�سركات من خالل 

اإيرادات  1% من اجمايل  اأو يزيد على  اأي تاأخري بذلك التعاقد او التعامل اذا كان م�ساويًا  ابالغ الهيئة واجلمهور من ذون 

ال�سركة وفقًا لآخر قوائم مالية �سنوية مراجعة. واتخاذ املجل�س الإجراءات النظامية يف حال تبني له الخالل بتلك الأنظمة.

أو  أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها  بأي أعمال  تتعلق  34 - معلومات 
كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيني أو 
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم بحيث تشمل اسماء املعنيني باألعمال أو 

العقود وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:
اأية تعامالت جتارية مع اأي من اأع�ساء جمل�س  اأنه ل يوجد حاليًا  يقر جمل�س اإدارة �سركة امل�سروعات ال�سياحية » �سم�س » 

اأو اأي من اأقاربهم ممن له اأو لهم م�سلحة مادية مبا�سرة اأو  اإدارتها اأو مدراءها التنفيذيني اأو من كبار م�ساهمي ال�سركة 

غري مبا�سرة من هذه التعامالت، ول توجد اأية �سالحيات تعطي اأي منهم حقًا للت�سويت على هذه التعامالت. مبوجب ن�س 

املادتني )71 و 72( من نظام ال�سركات ومتا�سيًا مع �سيا�سة الإف�ساح عن تعار�س امل�سالح التي تتبناها ال�سركة يف جمال 

تنظيم العالقة بني ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها وكبار التنفيذيني والذي اأو�سحته املادة التا�سعة ع�سر من لئحة احلوكمة 

ل�سركة امل�سروعات ال�سياحية )�سم�س(.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو   - 35
أحد كبار التنفيذيني عن أية مكافآت:

 36- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق 
يف األرباح:

ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل خالل عام 2021م.
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ببيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة   - 37
الفرتة  نهاية  حتى  تسدد  ومل  أخرى  مستحقات  أي  أو  رسوم  أو  ضرائب  أو 

املالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

البيان
2021

بيان األسبابوصف موجز لها 
املستحق حتى املسدد

2021/12/31

 ل يوجد زكاة م�ستحقة993٫431759٫978الزكاة 

زكاة عام2020 

وفروقات  2019  و2020م

�سريبة القيمة امل�سافة1٫493٫672199٫416ال�سريبة
�سريبة الربع  الرابع2020والول 

والثاين والثالث2021م

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

الجتماعية 

312٫80638٫380

ا�سرتاكات العاملني يف 

التاأمينات

معا�س واأخطار مهنية للعام 2021

تكاليف تاأ�سريات 

وجوازات

ر�سوم حكوميةر�سوم خروج وعودة-8٫750

-233٫347ر�سوم مكتب العمل 

الفاتورة املجمعة ور�سوم عن 

العمالة 

ر�سوم حكومية 

ال�سوق املالية ال�سعودية – 

تداول

332٫497-

ر�سوم حفظ �سجل 

امل�ساهمني 

ر�سوم خدمات مبوجب 

نظام ال�سوق ال�سعودي
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بيان بقيمة أي استثمارات  أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة:   -38
ل يوجد اأي ا�ستثمارات اأو احتياطيات ان�سئت مل�سلحة املوظفني خالل عام 2021م.

إقرارات الشركة:   -39
يقر جمل�س اإدارة �سركة امل�سروعات ال�سياحية » �سم�س » مبا يلي:

اأن �سجالت احل�سابات اأعدت بال�سكل ال�سحيح. اأ( 

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية. ب( 

اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. ت( 

املالية  القوائم  على  حتفظات  أية  القانوين  احملاسب  تقرير  يتضمن  40-  مل 
السنوية عن السنة املالية املنتهية يف 31/ 12 /21 20م 

ال توجد توصية من جملس اإلدارة بتغيري مراجع احلسابات قبل انتهاء الفرتة   -41 
املعني من أجلها.



ANNUAL REPORT
202186الـتقـرير السنـوي

يطيب ملجل�س الإدارة اأن يتقدم بوافر ال�سكر والعرفان اإىل مقام خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو 

ويل عهده الأمني ،  وحكومتنا الر�سيدة واإىل كافة موؤ�س�سات الدولة التي ت�ساهم ب�سكل فاعل يف 

عجلة التنمية القت�سادية ململكتنا الغالية مبا تقدمه من دعم وموؤازرة مل�ساريع التنمية ال�سياحية 

التي تعد �سركة �سم�س واحدة منها.

كما ي�سر جمل�س الإدارة تقدمي �سكره جلميع م�ساهمي ال�سركة وامل�ستثمرين فيها على الثقة التي 

اأولوها لنا خلدمة ال�سركة، وال�سكر مو�سول لكافة العاملني بال�سركة على جهودهم املخل�سة التي 

بذلوها يف تاأدية مهامهم وواجباتهم.

واهلل املوفق،،،

جمل�س الدارة

اخلامتة:
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