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كلمة رئيس جملس االدارة
السادة  /مساهمي شركة املشروعات السياحية ( مشس )
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته,,,
يطيب لي باألصاالة ع فسساي وبالايابة ع الئال ي ضعءاال

لد رةارر ةاركة اعااروعاي السايا ية

(مشد) ضن ضر ب بكم يف اجتماع اجلمعية العموئية للااااركة وضن ض لم لكم التررير السااااو

والروا م

اعالية ع العام اعالي للسرتر اعاتهية يف تاريخ 4112/14/31م عاا اته واعوافرة عليه والذ يتءم
ضهم فتا ج ضعمال ال اركة وف ااطاتها ورجناالاتها والبيافاي اعالية و ل مت رعلاة هذا التررير وفراً عتطلباي
واعل التسااا يا وااةراو وال حة

وكمة الااااركاي الرااااةرتي ئ هيوة الساااو اعالية وال حة

احلوكمة اخلاصة بالاركة.
ويأئا

لد رةارر الااااركة ضن يعكد هذا التررير ضةال الااااركة الل السرتر اةلةروووويسااارفي

والئال ي ضعءااال

لد ااةارر ضن فترلم لكم يليا الاااكر علت مرتكم الح ئاحتموها للم لد ئلي

ئ اهلل عل وجا التوفيق لتحريق طمو اتكم بالاهوض بالاركة رىل ضعلت ئستوياي الا اح.
واهلل ولي التوفيق ،،،

رئيس جملس اإلدارة
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تقرير جملس إدارة الشركة عن نتائج األعمال لعام 4102م
تعريف بالشركة:
ةركة اعاروعاي السيا ية ةركة ئساهمة سعوةية تت اعوافرة علت الرت يص بتأسيد الاركة وفراً
للررار الوالار ر م ( )908بتاريخ 0200/18/42ها ومت رعالن تأسيسها مبوجب رار ئعالي والير
الت ااارر ر م ( )01بتاااريخ 0204/10/12هاااااااا و راااالاات علت ساااا ااا

ااار ر م

 4151140514صاةر ئ فرع والارر الت ارر باللئام بتاريخ 0204/10/41ها.
اعركل الر ي سي لل اركة  :اللئام – ةاطئ ف رف الرمر وجيوال جمللد ااةارر فتح فروع وئكاتب ةا ا
اعملكة و ارجها.

تعريف بأعضاء جملس اإلدارة:
يتألف

لد ااةارر احلالي ئ مخسااة ضعءااال مت افتخابهم باجلمعية العموئية العاةية اعاعرلر بتاريخ

4104/12 /19م علر مالمة ساواي تبللا ئ تاريخ4104/15/49م.

أمساء أعضاء جملس اإلدارة:
لد ااةارر.

 -األستاذ  /عبل الرؤف عبل الرالا الباري ر يد

 األستاذ  /عبل احلميل عبل اهلل الطريف العءو اعاتلب – الر يد التاسيذ . -اعهالس  /عبل اهلل عمر السويلم عءو

لد ااةارر – ر يد جلاة اعراجعة.

 -األستاذ  /عبل االله فاصر اللرعه عءو

لد ااةارر – ر يد جلاة الرتةيحاي واعكافآي.

 -األستاذ  /يوسف حممل اخلان عءو

لد ااةارر – ر يد جلاة التطوير واالستثمار.
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قيم ومفاهيم ورؤية ورسالة الشركة:
قيمنا- :اعرلا ية والاسافية والل ة واالجناال والعما بروح السريق وتا يع روح اعباةرر واالبلاع.
رؤيتنا :تلتلم الاركة بالتميل يف األةال ورتباع ضفءا اعمارساي الرياةية يف

ال ضعماهلا.

رسالتنا- :ترليم ضفءا لئة ويوةر عاليه للعمالل والعما علت تعظيم العا لاي للاهوض بالاركة
ولراحل اعساهمي.
شعارنا ( مشس ) - :مشد ئءيوة يف

ال التامية السيا ية و لئاي اايوال والسااة واعات عاي

حمليا وعاعياً.
 -1النشاط الرئيسي للشركة وتأثريه يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج:
مت تأساايد ةااركة اعاااروعاي الساايا ية كاااركة ئساااهمة عائااة سااعوةية اعااااار ويتمثااا الااااا
الر يسي للاركة يف اآلتي:
ر ائاااة ورةارر اعات عااااي واعاااااآي السااايا ية ويااااما ذلاااا الاااااليهاي واعاااوتيالي والساااااة
واحلااالا ق واعطااااعم واعااالن الرتفيهياااة واعالعاااب الريا اااية واعساااابح و االسااارتا اي وحمطااااي
اخللئة وألسوا اعركلية وكافة اخللئاي الح حتتاجها اعات عاي السيا ية.
ويتمثا الااا الر يسي احلالي للاركة يف:
ض -رةارر وتاااليا ئات ااع ةاااطئ الاخيااا مباطرااة ةاااطئ فرااف الرماار مبلياااة اخلاا ويعتاا
الااا الر يسي للاركة يف الو ت احلالي و تتأمر كا فتا ج ضعمال الاركة به.
ب -ائااتالب باارو سااك مباطرااة العليااا مبلياااة اخل ا و اال مت تااأجريه علاات ةااركة ئتخررااة يف
رةارر وتاليا السااة والارق اعسروةة مببلغ و لره  001110111ريال ساويا.
 -2اهم االعمال الرئيسية التى قام جملس االدارة باعتمادها واالشراف عليها:
ض -القرارات املهمة:
 ااارر

لاااد ااةارر يف اجتماعاااه اعاعرااال بتااااريخ  4102-10-10التوصاااية لل معياااة

العائة غاري العاةياة بليااةر رضس ئاال الااركة ئا

االل طارح ضساهم راو ضولوياة بريماة

 001ئليااون ريااال سااعوة  ,ئاااروطة بأ ااذ ئوافرااة اجلهاااي الر يااة وذلااا بعاال رفهااال
كافااة اعتطلباااي وااجاارالاي الرافوفيااة والتاظيميااةو وترتراار اللياااةر علاات ئااالب األسااهم
اعرياالي يف فهايااة تاالاول يااوم افعراااة اجلمعيااة العائااة غااري العاةيااة الااح تراارر الياااةر رضس
اعااال .وتهاالف الاااركة ئاا رفااع رضس اعااال رىل الياااةر فااااطاي الاااركة سااب طااة
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الاااركة ااساارتاتي ية للساارتر الراةئااة ئاا
واساااتلالل

ااالل اسااتلالل الساار

االسااتثمارية اعتا ااة

اتهاااا يف اجملاااال السااايا ي و ااال مت تعااايي ةاااركة االساااتثمار كابيتاااال

ئستاارا ئاليا وئليرا لالكتتاب يف ضسهم رو األولوية اخلاصة بلياةر رضس اعال.
 مت رباارام العراال اعتعلااق بتطااوير ئرفااق اعاريااا مبات ااع ةاااطئ الاخيااا ئااع ةااركة فاجنااارة
السااعوةية وذلااا للاهااوض بهااذا اعرفااق ااا ياا ة رىل ةعاام بريااة اعرافااق واألفاااطة
واعااريع باعات ع.
 مت رباارام عراال ئااع ئ سسااة باا هااال لترايااة اععلوئاااي فيمااا ااص تطااوير الاظااام
االلكرتوفااي للاااركة وذلااا جلعااا كااا ئعااائالي الاااركة علاات الاظااام االلكرتوفااي ااا
يساااعل يف تسااهيا األعمااال وربااك كافااة األ سااام والتاساايق فيمااا بياهااا و سااا اععلوئاااي
وضرةستها.


راالت الاااركة علاات الرت اايص ئا هيوااة الساايا ة العليااا عات ااع ةاااطئ الاخيااا وذلااا
بعاال اسااتكمال كافااة اعتطلباااي مبااا فيهااا تاار يص الاالفاع اعاالفي وتاار يص األئافااة ويعاال
اعات ااع ئاا اكاا اعات عاااي الااح اسااتكملت احلرااول علاات تاار يص هيوااة الساايا ة
باعملكة العربية السعوةية.

كمااا جياار العمااا علاات ةراساااي فيمااا

ااص الاهااوض وتطااوير ئات ااع ةاااطئ الاخيااا وذلااا

ااام ااسااارتاتي ية اعو اااوعة وئواجهاااة اعاافساااة اللا لياااة واخلارجياااة وئاا ذلاااا اساااتكمال
اللراساااي الفاااال العاااب ئا يااة ئراالرر وةراساااي لتوساايع الو االاي السااكاية باااعات ع والبح ا
ع ةركاي ئتخررة لتطوير كا ئ االفلية والتسويق واعرافق العائة كاعطاعم وغريها.
ب -التوقعات املستقبلية واإلسرتاتيجية الشاملة للشركة:
رن ئ ضهم السماي العائة الح تتءماها ااسرتاتي ية الاائلة للاركة:
 رةارر واسااتثمار ئااوارة الاااركة بأفءااا وائثااا الطاار واةافظااة علاات تلكاااي الاااركة
وحتريق اك

لر ئ العا لاي اعالية.

 حتسااي ئسااتود اخللئااة يف ئاااروع ئات ااع الاخيااا وئااااريع الاااركة برااورر ئسااتمرر
وةعم طك التوسع ور افة ئرافق جليلر للمااريع الرا مة.
 التواصااا وتعميااق الراالة بااالعمالل ئاا

ااالل احلمااالي اللعا يااة الرتوجييااة والعااروض

اجلاذبة .
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 رتباااع ضساالوب التاالريب وتطااوير االراي اعااو سي وحتسااي ئسااتود األةال وحتاالي
الوسا ا اعستخلئة ألةال العما.
و -املخاطر التى تواجه الشركة وكيفية التعامل معها:
أهم املخاطر اليت تواجه الشركة:
 انتهاء عقد إجيار ارض املنتجع يف مشروع منتجع النخيل يف العام 2222م:
ياتهااي عراال رجيااار ارض اعات ااع اعسااتأجر ئاا ضئافااة ئلياااة الاالئام باهايااة العااام 4140م
وتسااعت رةارر الاااركة حلااا هااذه اعاااكلة بالتواصااا ئااع اجلهاااي اععايااة اجياااة ضفءااا احللااول
واخلياااراي كمااا تاااتهج رةارر الاااركة سياسااة توساايع ئااااريعها وتاويعهااا و ائاات الاااركة يف
العام 4100م بارال برو سك مباطرة العليا مبلياة اخل .
 قلة رأس املال العامل:
يعتا رضس اعااال العائااا لاالد الاااركة ئ ا ضهاام اععو اااي الااح ترااف ضئااام التوسااعاي والطمو اااي
الااح تسااعت ااةارر التاسيذيااة لتحريرهااا و اال ائاات ااةارر ثلااة يف
طااواي جاااةر لعمااا ةراساااي للياااةر رضس ئااال الاااركة ئ ا

لااد ااةارر ئاا اذاااذ

ااالل طاارح ضسااهم رااو ضولويااة

للياةر رضس اعال بعل ئوافرة اجلهاي الر ية.
 التغيريات املناخية:
ومبااا ضن ئاااروع الاااركة األساسااي هااو ئاااروع ئات ااع الاخيااا يف الو اات احلااالي فااان الترلباااي
اعاا يااة ت ا مر باااكا ئباةاار علاات ر بااال ضو عاالوف العمااالل وتعماال ااةارر باحلاال ئ ا تااأمري هااذه
الترلباااي باسااتلالل اااالي الطرااد اجلياالر يف جااذب العمااالل بوسااا ا علياالر لإل بااال علاات
اعات ااع وتهيوتااه ليكااون جاذبااً للعمااالل يف اغلااب ضو اااي الساااة وكااذلا تاويااع االسااتثماراي تاات
ال تتأمر العا لاي و اايراةاي يف ال سالي األ وال اعاا ية.
 املنافسة:
تااااكا ئاافساااة اعاااااريع اعماملاااة ا ااال ضهااام التهليااالاي وتعماااا الااااركة جاهاااله للتميااال يف
اخلاالئاي اعرلئااة ورتباااع ضفءااا اععااايري اللوليااة للوصااول رىل اجلهاااي اعسااتهلفة وجااذب العمااالل
وتروم الاركة اليا خبطواي ئهمة لتمييل ئرافق ئات ع الاخيا.
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 -0حتديددد اكي ددل الرامسددالي األمشددل للشددركة واسددرتاتيجيتها و أهدددافها املاليددة وإقددرار
امليزانيات السنوية:
مت حتلياال اهليكااا الرض ااالي للاااركة يف اخلطااة ااساارتاتي ية الااح مت عر ااها علاات

لااد

رةارر الاااركة ئعتماالر علاات التاالفراي الارليااة اعتو عااة ااالل الساااواي اعربلااة وكااذلا يااتم رطااالع
الساةر ضعءال

لد ااةارر علت اعيلافية الترليرية والروا م اعالية والترارير الالالئة يف ذلا.

 -4اإلشددراف علددى النفقددات الرأمساليددة الرئيسددية للشددركة وصلددا األبددول الشابتددة والت ددرف
فيها:
وفرا ا ًا للاظاااام األساساااي للااااركة وكماااا ورة باعااااةر ( )81ئا ا البااااب (الثالا ا ) والراااال ياي
اععتمااالر ئا ا

لاااد ااةارر يكاااون جمللاااد ااةارر السااالطة الكائلاااة لعةاااراف علااات الاسرااااي

الرض الية وتلا األصول والتررف فيها وذلا عا فيه ئرلحة الاركة.
-5وضع أهداف اإلدارة ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل للشركة:
يااتم و ااع ضهاالاف ااةارر والاتااا ج اعسااتهلفة باعيلافيااة الترليريااة للاااركة و طااة الاااركة ويااتم
عاارض تلااا الاتااا ج علاات

ويااتم ئتابعتهااا باسااتمرار

لااد ااةارر والل ااان سااب اال ترااا

وئرارفتها ئع الاتا ج السعلية وئعرفة ةرجاي االحنراف.
 -6سياسة تعارض امل احل :
مت رعاالاة واعتماااة السياسااة اعكتوبااة الااح تاااظم تعااارض اعراااحل وئعاجلااة اااالي التعااارض
اةتملااة ألعءااال اجمللااد وااةارر التاسيذيااة واعساااهمي وياااما ذلااا رسااالر اسااتخلام ضصااول
الاااركة وئرافرهااا ورسااالر التراارف الااااتج عا التعائااا ئااع األةااخا

ذو العال ااة وكااذلا ياااما

العال ة ئع اعورةي والعمالل واعساوار فيما بياهم أل ضعمال تتعلق بالاركة.
 -7األنظمة املالية واحملاسبية:
مت التأكاال ئاا سااالئة األفظمااة اعاليااة واةاساابية مبااا يف ذلااا األفظمااة ذاي العال ااة بدعاالاة
الترارير اعالية.
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 -1تطبيق األنظمة الرقابية وإدارة املخاطر:
مت التأكال ئا تطبيااق ضفظماة ر ابياة ئااساابة اةارر اعخااطر ومت و ااع تراور عاام عا اعخااطر الااح
اال تواجااه الاااركة ومت طر هاا باااسافية وتعمااا رةارر الاااركة علاات التطااوير اعسااتمر ألفظمتهااا ومبااا
يءاام الر اباااة السعالااة لاااعةال ااةار واعاااالي وترااوم الااااركة الياااا بعمااا ضفظماااة الكرتوفياااة
بدة ال برفائج()ERPللعم توجهاي ر كام الر ابة السعالة.
 -9املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
ترااوم جلاااة اعراجعااة باااالطالع علاات الترااارير الساااوية اجاارالاي الر ابااة اللا ليااة و تررياار اعرا ااب
الاالا لي وترااوم بأ ااذ التوصااياي اعااساابة لءاامان فعاليااة رجاارالاي الر ابااة اللا ليااة وترااوم
باعتابعة وااةراف علت تاسيذ توصياتها .
 -81سياسة تعويض ابحاب امل احل:
مت و ااع سياساااي لتاظاايم العال ااة ئااع ضصااحاب اعراااحل ئاا اجااا محااايتهم و سااا رااو هم
حبي تاما:
 لياي التعويض يف الة افتهاب رو هم.
 لياي تسوية اخلالفاي والاكاو الح ل تااأ ئعهم.
 لياي ا ائة عال اي جيله ئع العمالل واةافظة علت سرية اععلوئاي.
 واعاال الساالوب اعهاا للمااليري والعااائلي يف الاااركة وتتوافااق ئااع اععااايري اعهايااة
واأل ال ية السليمة وتاظم العال ة ئع ضصحاب اعراحل.
-88مساهمات الشركة االجتماعية:
تاحرر ئساهماي الاركة االجتماعية فيما يلي-:
 اللوراي التلريبية للعائلي بالاركة لتحسي ضةا هم.
 توفري سك ال ق للعائلي ضو صرف بلل سك هلم.
 تطبيق فظام التأئي الطيب للعائلي.
 االلتاالام بأفظمااة اللولااة يف اعساااهماي االجتماعيااة كاالةاارتاب يف التأئيااااي االجتماعيااة
للمو سي والعائلي (ئعاةاي ضو ر طار وفظام سافل).
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-11خالبة ومقارنه البول وخ وم ونتائج االعمال للسنوات اخلمس االخرية السابقة:
املراكز املالية:

السنة

النقدية

الذمم املدينة

االلتزامات

االلتزامات

املتداولة

غري املتداولة

األبول الشابتة

حقوق املساهمني

0181م 7111561516 5116571805 811471111 110111118 815181464 8918911871
0188م 7418191411 6514781714 811611118 711111904 016041081 8117761741
0180م 7110411451 6410651698 810611465 411911117 814591178 8711971909
0181م 1116711155 5914191116 814761011 8811741517 111181911 1714901440
0184م 9115141565 5910481866 814761017 8018941151 415571544 1118511889
ميثا ئبلغ االلتلائاي غري اعتلاولة خمرص ئكافأر فهاية اخللئة اععالر للعائلي بالاركة.
قوائم الدخل:
امل روفات
السنة

إيرادات النشاط

امل روفات

العمومية

املباشرة

واإلدارية

االستهالك

أرباح النشاط أو

بايف أرباح أو

اخلسائر

خسارة العام

والتسويقية
0181م 815901775 011601951 119071608 119811481 419181497 8411151419
0188م 110971178 117041117 411471741 411681414 514761611 8716811664
0180م 410451590 416111451 414191071 411971714 711051117 0118611184
0181م 917101101 518111910 416641081 511011411 611781606 0818911119
0184م 411181081 511011151 419151609 611801111 611851601 0015571810
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-11الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة واملؤشرات املالية:
 نتائج أعمال العام:
ض هااري فتااا ج ضعمااال الاااركة ررباااح تاااليلية لعااام 4102م مببلااغ  .004001.0ريااال ئرابااا
رربااااح تااااليلية لعاااام 4100م مببلاااغ .000000.4رياااال بليااااةر ااالرها 0.00180رياااال
وفساااابة الياااااةر  %00..وض هااااري فتااااا ج األعمااااال صااااايف ضرباااااح لعااااام 4102م ئبلااااغ
 20.000401ريااال ئرابااا صااايف ررباااح لعااام 4100م مببلااغ  008.40140ريااال وفرااص
االره  200.10.00ريااال وفساابة الااارص االرها  %.10.0ويعااوة ساابب االخنساااض يف صااايف
الاااربح رىل تاااأمري األربااااح الرض الياااة واعمثلاااة يف بياااع طعاااة ارض بريماااة08040.0011رياااال
الل الربع األول ئ العام 4100م.
 املؤشرات املالية:
يتءااح ئ ا فتااا ج ضعمااال الاااركة هلااذا العااام اةافظااة علاات فساابة الساايولة بلياااةر االرها %0
ئرارفااة بالعااام 0181م رغاام األفسااا الااذ يااتم يف حتاالي وتطااوير ئاااروع ئات ااع الاخيااا
واخنسا ااض اخلساااا ر اعبراااار ألكثااار ئا ا  %09ئرارفاااة باخلساااا ر اعبراااار ئا ا العاااام 0181م
ويرجع ذلا فسبة لعرباح اةررة يف هذا العام..
-11ايضدداح الا اخددتالف عددن معددايري احملاسددبة ال ددادرة عددن اكي ددة السددعودية للمحاسددبني
القانونيني:
ال يوجااال ض ا تالفااااي باااي اععاااايري اةاسااابية الاااح تطبرهاااا الااااركة واععاااايري اةاسااابية
الراةرر ع اهليوة السعوةية للمحاسبي الرافوفيي.
-11أمساء الشركات التابعة ونشاطها الرئيسي:
ال يوجاال لاااركة اعاااروعاي الساايا ية ( مشااد ) ض ةااركاي تابعااة ومت ةاارال عرااار سااك
اسااتثمار باهايااة العااام 0188م يرااع هااذا العرااار يف ئلياااة اخل ا مباطرااة العليااا ويااتم تاااليله
بواسطة ةركة صحارد للارق اعسروةة بدجيار ساو
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لره  811111111ريال سعوة .

-11تفابيل االسهم وادوات الدين ال ادرة ل ل شركة تابعة:
ال توجل ض ةركاي تابعة وعليه ليد هااب ضسهم وال ضةواي ةي صاةرر أل ةركة.
-11وبف لسياسة توزيع األرباح وم افآت أعضاء جملس اإلدارة:
وفر ا ًا للماااةر  48و  40ئ ا الاظااام األساسااي فاادن سياسااة الاااركة يف تواليااع األرباااح تاااص علاات
ئا يلي:
اعاااةر  : 48تااوالع ضرباااح الاااركة الرااافية الساااوية بعاال راام ليااع اعرااروفاي العموئيااة
والتكاليف األ رد علت الوجه التالي  :ا
جياااب  %81ئ ا األرباااح الرااافية لتكااوي ا تياااطي فظااائي و وجيااوال لل معيااة العائااة العاةيااة
و ااف هااذا الت ايااب ئتاات بلااغ اال تياااطي اعااذكور فرااف رضس اعااال وجيااوال لل معيااة العائااة
العاةيااة ضن اااب ئاا البااا ي فساابة  %01كا تياااطي اتسااا ي

رااص لتاالعيم اعركاال اعااالي

للاااركة.ولل معية العائااة العاةيااة ضن تراارر تكااوي ا تياطياااي ض اارد .يااوالع ئ ا البااا ي بعاال ذلااا
ةفعااة ضوىل للمساااهمي تعاااةل  %5ئاا رضس اعااال اعاالفوع.

رااص بعاال ئااا تراالم ئااا ال جياااوال

 %81ئاا البااا ي كمكافااأر جمللااد ااةارر حباال ض راات االرر  8111111ريااال ( ئا ااة ضلااف
ريااال ) ر ااافة رىل باالل ءااور اجللساااي يسااتحرها العءااو االرها  81111ريااال ( ضلااف ريااال )
ع كا جلسة باا اافة رىل اعبيات وبالل االفتراال للعءاو غاري اعرايم وياوالع الباا ي بعال ذلاا علات
اعساهمي كحرة ر افية يف اارباح وفرا عا تررره اجلمعية ضو ير ا لععوام التالية.
اعاااةر : 40تاالفع األرباااح اعراارر تواليعهااا علاات اعساااهمي يف اعكااان واعواعياال الااح

االةها

لد ااةارر.
مت تعااليا باالل ءااور اجللساااي وذلااا يف اجتماااع

لااد ااةارر الرابااع عااار اعاعراال بتاااريخ

0188/15/05م ليرااابح  11111رياااال بااالل ءاااور اجتماعااااي

لاااد ااةارر وئبلاااغ

 01111ريااال باالل ءااور جلساااي الل ااان التابعااة و اال مت اافراااح ع ا هااذه السياسااة الطااالع
ئساهمي الاركة عليها واعساهمي احلا ري باجلمعية العموئية.
-11وبددف ألا م ددلحة يف قيمددة األسددهم ات األحقيددة يف الت ددويو تعددود ألشددخا عدددا
أعضدداء جملددس اإلدارة وكبددار التنفيددذيني وأبلغددوا الشددركة بددذلا وأا تغدديري يف تلددا ا قددوق
خالل السنة ا الية:
ال يوجاال ااالل عااام 0184م ض ئراالحة ئاا يمااة األسااهم ذاي األ ريااة يف الترااويت تعااوة
ألةخا

علا ضعءال

لد ااةارر وكبار التاسيذيي وضالواجهم وضوالةهم الررر.
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 -11وبدددف ألا م دددلحة وحقدددوق خيدددار وحقدددوق اكتتددداب ألعضددداء جملدددس اإلدارة أو كبدددار
التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم الق ر:
تاحرااار ئرااالحة ضعءاااال

لاااد ااةارر ضو كباااار التاسياااذيي وضالواجهااام الررااار اااالل العاااام

0184م فيما يلي  :اا
عدد
أسم العضو

األسهم

التغيري خالل

عدد األسهم يف

بداية

العام

1034/31/13

السنة
األستاذ /عبل الرؤف عبل الرالا الباري

8111

-----

8111

األستاذ  /عبل احلميل عبل اهلل الطريف

8111

-----

8111

األستاذ  /يوسف حممل اخلان

8111

-----

8111

اعهالس  /عبل اهلل عمر السويلم

8111

-----

8111

األستاذ  /عبل االله فاصر اللرعه

8111

-----

8111

-12املعلومات املتعلقة بالقروض القائمة ورهن العقارات وإبراء مديين الشركة:
مل يرم

لد ااةارر الل العام احلالي بأ ئ األتي :

 عراال الرااروض الااح اااوال جاهلااا مااال ساااواي وال توجاال يااة ااروض علاات الاااركة
تت فهاية العام 0184/80/18م ويرا ب هذا التررير ر رار بذلا.
 ترااليم ضيااة ااروض ئاا ض فااوع ضو رصاالار ض
االةارر ضو لإلةارر التاسيذية.
 بيع عراراي الاركة ضو رهاها.
 ربرال ئلي الاركة ئ التلائاتهم.
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اامافاي لرااروض أل اال ضعءااال

لااد

-11وبدددف لف دددات وأعدددداد أا أدوات ديدددن قابلدددة للتحويدددل وأا أوراق ماليدددة تعاقديدددة أو
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة مت إبدارها أو منحها خالل السنة املالية:
ال يوجاال ض ضةواي ةياا ابلااة للتحويااا وض ضورا ئاليااة تعا ليااة ضو ئااذكراي ااق اكتتاااب ضو
راااااو ئااااااابهة ضصااااالرتها الااااااركة ضو ئاحتهاااااا اااااالل السااااااة اعالياااااة اعاتهياااااة يف
0184/80/18م.
-11وبدددف ألا حقدددوق حتويدددل أو اكتتددداب مبوجدددد أدوات ديدددن قابلدددة للتحويدددل أو أوراق
مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أبدرتها او منحتها الشركة :
ال يوجااال ض

راااو حتوياااا ةيا ا ابلاااة للتحوياااا ضو ضورا ئالياااة تعا لياااة ضو ئاااذكراي اااق

اكتتاااب ضو رااو ئاااابهة ضصاالرتها الاااركة ضو ئاحتهااا ااالل الساااة اعاليااة اعاتهيااة يف 18
ةيسم 0184م.
-11وبددف ألا اسددرتداد أو شددراء أو إلغدداء ألا أدوات ديددن قابلددة لالسددرتداد أو أوراق ماليددة
متبقية قامو الشركة بشرائها أو الشركات التابعة:
ال توجااال اااالل السااااة اعالياااة اعاتهياااة يف  18ةيسااام 0184م ض اسااارتةاة ضو رللاااال ئا ا
جافاااب الااااركة أل ضةواي ةيا ا اباااا لالسااارتةاة ضو ضورا ئالياااة ئتبرياااة وال توجااال ةاااركاي
تابعة.
-11اجتماعات جملس االدارة وسجل حضور كل اجتماع يف العام :1034
فاااااري رىل ضن ضعءااااال

لااااد ااةارر لال ااااطالع مبساا ا ولياتهم يولااااون اهتمائااااا بالتحءااااري

الجتماعاااي اجمللااد واجتماعاااي الل ااان وذلااا بالتحءااري لالجتماعاااي بااا و اات كاااف ويااتم
ذلااا بالتااااور بااي ر اايد اجمللااد وااةارر التاسيذيااة اعاالاة جاالاول االجتماعاااي وئراجعااة
الترااارير واعسااتالاي الااح تتعلااق بباااوة االجتماااع والااح يااتم ررساااهلا لععءااال بااا االجتماااع
بو ااات كااااف وبعااال االجتمااااع ياااتم رعااالاة حمءااار لكاااا اجتمااااع

اااو ئااالاوالي االجتمااااع

واعاا ااااي الااح تاات وعملياااي الترااويت ويااتم سظهااا يف ئلااف اجتماعاااي
وفاااري رىل ضن ر اايد اجمللااد مل

لااد ااةارر

رااا علاات ض طلااب ئكتااوب ئاا األعءااال لعراال اجتماعاااي

طار ااة ااالل العااام 0184م و اال اجتمااع

لااد ااةارر عاالة ساابعة اجتماعاااي وكااان احلءااور

علت الاحو التالي:
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جدول يوضح سجل حضور اجتماعات جملس االدارة للعام 1034م
أرقام االجتماعات وتاريخ االنعقاد

اسم
رقم3

رقم3

ارقم3

3
3/ 9

1
1/ 6

6
5
4
1
33/6
1/30 4/10 1/31 1/10

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

 1األستاذ  /يوسف اخلان
 4اعهالس  /عبل اهلل السويلم

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

 5األستاذ  /عبل االله اللرعه

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

رقم

العضو

 8األستاذ /عبل الرؤوف الباري
 0األستاذ  /عبل احلميل الطريف

رقم3

رقم3

رقم3

رقم31

العدد

ءر

ءر

ءر

ءر

7

ءر

ءر

ءر

7

ءر

ءر

7

ءر

7

ءر

7

-11وبف الا بفقة بني الشركة وطرف ا عالقة:
فاااري رىل افااه ال يوجاال ااالل الساااة اعاليااة 0184م ض صااسرة تاات بااي الاااركة وطاارف ذ
عال ة .
-11معلومددات عددن االعمددال والعقددود امل مددة وتوجددد أو كانددو توجددد فيهددا م ددلحة ألحددد
أعضدداء جملدددس اإلدارة أو الدددرئيس التنفيددذا أو املددددير املدددالي أو ألا شددخ

و عالقدددة بدددأا

منهم ومعلومات عن اإلعمال املنافسة للشركة يف نشاطاتها:
تراار الاااركة بأفااه ال توجاال ض ضعمااال ضو عرااوة ئ ئااة ااالل العااام 0184م كااان فيهااا ئراالحة
أل اال ئ ا ضعءااال

لااد ااةارر ضو الاار يد التاسيااذ ضو اعاالير اعااالي ضو أل ةااخص ذ عال ااة

بااأ ئاااهم .وتراار الاااركة بااأن ض ئ ا ضعءااال
ةأفه ئاافسة الاركة يف فااطها.
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لااد رةارر الاااركة مل ياااارب يف ض عمااا ئ ا

-11بيدداأل ألا ترتيبددات أو اتفاقددات تنددازل مبوجبدده أحددد أعضدداء جملددس اإلدارة أو احددد كبددار
التنفيذيني عن راتد أو تعويض:
ال يوجاال ااالل الساااة اعاليااة اعاتهيااة يف  18ةيساام 0184م ض ترتيباااي ضو ضتسااا تااااالل
مبوجبااه ض ئاا ضعءااال
يوجاال ئاا ضعءااال
اجتماعااااي

لااد ااةارر ضو كبااار التاسيااذيي عاا ض راتااب ضو تعااويض كمااا ال

لااد ااةارر ضو كبااار التاسيااذيي ئاا مل يترا ااوا ض باالالي ئرابااا ءااور

لاااد ااةارر ضو ض ئرااااريف ساااسر ضو تاااارالي ضو بااالالي ض ااارد ضو تااااااللوا عاا

ئكافآتهم وتعويءاتهم ع العام اعذكور.
-11بياأل ألا ترتيبات أو أتفاق تنازل مبوجبه أحد املساهمني عن أا حقوق يف األرباح:
ال يوجاال ااالل الساااة اعاليااة اعاتهيااة يف  18ةيساام 0184م ض ترتيباااي ضو ضتسااا تااااالل
مبوجبه ض ل اعساهمي ع ض

رو يف األرباح.

-11املدفوعات النظامية املستحقة ووبف مؤجر وأسبابها:
تاحرر اعلفوعاي الاظائية فيما يلي:
البياأل
رجيار ضرض اعاروع.

الوبف
يمة رجيار ارض
اعات ع ئ األئافة

اللكار الارعية.

الكار العام 0184

التأئيااي االجتماعية

رسوم اةرتاكاي

رسوم االةرتاب بتلاول

اةرتاب ساو

األسباب

املبلغ (بالريال)

رجيار ساو

111111

سب وعال اللكار للعام

810911989

اةرتاكاي ئعاةاي وفظام
سافل للسعوةيي وض طار

8901906

علت ليع اعو سي

اجلواالاي واا ائاي
ورسوم كوئية

اتسا ية رةارر س ا
ئساهمي الاركة

0011111

رسوم ئكتب العما
رسوم ساوية

واجلواالاي و اللرفة
الت ارية
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8801409

-12بياأل بقيمة أا استشمارات أو احتياطيات مت إنشاؤها مل لحة موظفي الشركة:
مل تراام الاااركة بدفاااال ض اسااتثماراي ضو ض ا تياطياااي عراالحة ئااو سي الاااركة ااالل الساااة
اعالية اعاتهية يف  18ةيسم 0184م.
-11التحفظات على القوائم املالية وتقرير احملاسد القانوني لعام 1211م:
فاااري رىل ضن تررياار اةاسااب الرااافوفي مل يتءاام ض حتسظاااي ضو تابيهاااي ضو رض

تاااع ضو

رض ئااتحسا علاات الرااوا م اعاليااة الساااوية الراااةرر عاا الساارتر اعاليااة اعاتهيااة يف 18ةيساام
0184م وكااان رضيااه ئطلااق – بااان الرااوا م اعاليااة تظهاار بعاالل اعركاال اعااالي للاااركة وفتااا ج
رعماهلااا وتاالفراتها الارليااة يف ااول العاارض واافراااح للمعلوئاااي الااح حتتااو عليهااا الرااوا م
اعالياة وفرا ًا ععااايري اةاسابة اعتعااارف عليهاا واعال مااة لظاروف الاااركة وضفهاا تتسااق ئاع ئتطلباااي
فظام الاركاي والاظام األساسي للاركة فيما يتعلق بدعلاة وعرض الروا م اعالية.
-11استبدال احملاسد القانوني:
فاااري رىل ضن

لااد ااةارر مل تراالر ئاااه ضيااة توصاايه باسااتبلال اةاسااب الرااافوفي بااا افتهااال

السرتر اععي ئ اجلها.
-11املعلومددات الواجددد اإلف دداح عنهددا مبوجددد الئحددة حوكمددة الشددركات واإلف دداح عددن
املعلومات اجلوهرية:
تلتاالم الاااركة بالسياساااي الااح تءاام ا رتائهااا لعفظمااة واللااوا ح بالتلائهااا باافراااح عاا
اععلوئاااي اجلوهريااة للمساااهمي والاالا اي وضصااحاب اعراااحل وئاهااا اافراااح ع ا الرااوا م اعاليااة
اعل رة واللري ئل رة واافرااح عا ضياة اراراي يكاون هلاا تاأمري علات ئسارير ضعماال الااركة وتهام
اعساااهمي والاالا اي وضصااحاب اعراااحل وتلتاالم الاااركة باافرااا اي اعطلااوب اافراااح عاهااا
مبوجااب كوئااة الاااركاي سااب اعاااةر عالتاسااعة عوكااذلا واعاال التساا يا وااةراو اعاااةر
عالثالثة واألربعون عكما هو وارة اافراح عاهما بهذا التررير.
-11نظام ا وكمة:
مت اعتمااااة فظاااام احلوكماااة اخلاااا

بالااااركة يف اجتمااااع اجلمعياااة العموئياااة اعاعرااالر يف العاااام

0188م ومبااا ال يتعااارض ئااع ض كااام ال حااة وكمااة الاااركاي الراااةرر ئا هيوااة السااو اعاليااة
ويتم حتليثها باستمرار سب ئا ترتءيه التعليماي الراةرر ئ هيوة سو اعال.
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-15اإلجددراءات الدديت وضددعو لاشددراف العددام علددى نظددام حوكمددة الشددركة ومراقبددة فاعليتدده
وتعديله عند ا اجة:
مت اذاذ علر رجرالاي لإلةراف علت فظام احلوكمة وئاها  :ا
 ربالغ األعءال باعهام اعوكلة هلم.
 حتليل ا تراصاي الل ان وربالغ ضعءا ها.
 التأكيل علت استراللية علة ئ األعءال وفراً لال حة هيوة السو اعالية.
 ئتابعة ضعمال الل ان ئ با

لد ااةارر.

 اافراح الكائا وبكا ةسافية ع ض ض بار تهم اعساهمي مبا يف ذلا الروا م اعالية.
 التأكل ئ علم وجوة ض تعارض يف اعراحل.
 تاسيذ ئا جال بالال حة فيما

ص اجتماعاي اجلمعية العموئية.

 رطالع األعءال علت الاوا ي اعالية والرافوفية.
 ئتابعة ئا يست ل ئ تعليماي هيوة السو اعالية وحتلي ئا يللم بذلا.
-16اسددتنادا إىل الفقددرتني( ) مددن املددادة األوىل والفقددرة (أ) مددن املددادة التاسددعة لالئحددة حوكمددة
الشددركات ال ددادرة عددن هي ددة السددوق املاليددة  ،فدداأل شددركة املشددروعات السددياحية تطبددق مددا ورد
بالئحة ا وكمة و لا كالتالي:
 حقوق املساهمني واجلمعية العامة:
أ-ا قوق العامة للمساهمني:
يكساااا الاظاااام األساساااي للااااركة كافاااة احلراااو اعتعلراااة باألساااهم وذلاااا ساااب فاااص
اعاااواة( )44()40()48()15()01()07()05اعترااالة بالساااهم وكاااذلا احلاااق يف احلراااول
علاات فراايبه يف األرباااح الااح يتراارر تواليعهااا واحلااق يف احلرااول علاات فراايبهم يف ئوجااوةاي
الاااركة عااال الترااسية واحلااق يف ءااور اجلمعياااي واالةاارتاب يف ئاالاوالتها والترااويت علاات
راراتهااا والتراارف يف األسااهم و ااق ئرا بااة ضعمااال

لااد ااةارر ورفااع ةعااود اعسااوولية علاات

ضعءااال اجمللااد و ااق االستسسااار وطلااب ئعلوئاااي مبااا ال يءاار مبراالحة الاااركة وال يتعااارض ئااع
فظام السو اعالية ولوا حه التاسيذية.
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ب-تسهيل ممارسة املساهمني قوقهم وح وكم على املعلومات:
يتءااام الاظاااام األسااااس للااااركة يف البااااب الراباااع اعاااواة( )45و( )35ولوا حهاااا اللا لياااة
ااجرالاي واال تياطاي الالالئة لءمان ارسة ليع اعساهمي حلرو هم الاظائية.
تااوفر ااةارر التاسيذيااة للاااركة ليااع اععلوئاااي اعطلوبااة للمساااهمي عمارسااة رهاام عل ات ضكمااا
وجااه وتعماال ااةارر التاسيذيااة علاات ضن تكااون تلااا اععلوئاااي وافيااه وة يرااة وئتا ااة لل ميااع بااال
اسااتثاال وةون تيياال ويف اعواعياال اةاالةر وذلااا ئ ا

ااالل الترااارير الساااوية وع ا ئو ااع تاالاول

وعاا الرااحف اةليااة وجااار العمااا علاات هياال اعو ااع االلكرتوفااي للاااركة ليااتم رتا ااة
اععلوئاي ع طريره.
 حقددوق املسدداهمني املتعلقددة باجتمدداع اجلمعيددة العامددة وحددق الت ددويو وا ددق يف أربدداحاالسهم:
ائاااات الاااااركة باااالعور ئااا

لااااد ااةارر بعراااال اجلمعيااااة العائااااة العاةيااااة للمساااااهمي

للعاااام0181م بتااااريخ 08ابرياااا0184م اعوافاااق08لااااةد الثافياااة8415هاااا و ياا مل
يكتمااا الاراااب فراال مت ةعااور اعساااهمي لعراال اجلمعيااة للماارر الثافيااة بتاااريخ11ابريااا0184م
اعوافق18رجب8416ها وذلا عاا اة باوة اجلمعية واعتمثلة يف:
 -اعوافرة علت ئا ورة يف تررير

لد ااةارر ع العام 0181م.

 اعوفرااااة علاااات تررياااار ئراجعااااي احلساااااباي و ا مااااة اعركاااال اعااااالي كمااااا هااااي عليااااهيف0181/80/18م وبا ي الروا م اعالية ع الساة اعاتهية يف فسد التاريخ.
 -ربرال ذئة ضعءال

لد ااةارر ع السرتر اعالية اعاتهية يف0181/80/18م.

 ا تياااار ئرا اااب سااااباي باااي اعرةاااحي ئا ا باااا جلااااة اعراجعاااة عراجعاااة ساااابايالعام0184م والبيافاي اعالية الربع ساوية وحتليل ضتعابه.
و ياا افااه مل يتراالم ئاا ميلكااون  %5علاات األ ااا ئاا ضسااهم الاااركة اةراو ئوا اايع ضو باااوة
لالجتماااع فراال كافاات تلااا الباااوة هااي الباااوة األساسااية يف االجتماااع و اال كااان ااعااالن عا ئوعاال
اجلمعيااة وجاالول األعمااال واعكااان عاا ئو ااع تاالاول بتاااريخ01ئااارس0184م ض

بااا ئوعاال

االفعراااة خبمسااة وعااارون يااوم وكااذلا مت فااار الاالعور عا صااحيسة الااار و يا مل تكا هااااب
ضيااة طلباااي ئ ا اةاسااب الرااافوفي ضو ئ ا ميلكااون ئافساابته %5ئ ا رضس ئااال الاااركة فااان هااذه
اجلمعية كافت الو يلر الل العام 0184م.
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 و اال مت ر اطااة اعساااهمي بالرواعاال الااح حتكاام االجتماااع و رجاارالاي الترااويت كمااا ضتيحااتهلاام السرصااة للمااااركة السعالااة والترااويت علاات باااوة االجتماااع وكااان تو ياات اعكااان واللئااان
حبي يتااسب ئع اعساهمي حلءور االجتماع.
 ائاات ااةارر بتااوفري اععلوئاااي الكافيااة للمساااهمي لتمكياااهم ئاا اذاااذ الراارار و اال تااتئاا اااة اعوا اايع اعلرجاااة يف جاالول األعماااال حبءااور ضعءااال اجمللاااد واةاسااب الراااافوفي
األسااتاذ /حمماال صاااحل العباايالن وتاات ااجابااة علاات االستسساااراي وضسااولة اعساااهمي الااح مت
طر ها يف االجتماع.
 كمااا مت تكااي اعساااهمي ئ ا االطااالع علاات حمءاار اجتماااع اجلمعيااة العائااة ومت تلوياال ئااالوبوالارر الت ااارر باسااخة ئا اةءاار و اال مت رعااالم السااو باتااا ج اجلمعيااة فااور االفتهااال ئا افعراااة
االجتماع والوةي هيوة السو اعالية باسخة ئ حمءر االجتماع بتاريخ 14ئايو0184م.
 صااوي اعساااهمي احلا ااري علاات باااوة االجتماااع ةون ضةفاات عوا ااق ضو ضيااة رجاارالاي تااوةلذلا.
 و اال حترراات الاااركة ئ ا وكاااالي اعساااهمي حلءااور االجتماااع باااأل فابااه والااح كافاات كتابيااهبأفها مل تك فيها ضية توكيا أل ل ئ ضعءال

لد ااةارر وال عو سي الاركة .

 مل يكاا بااي باااوة جاالول ضعمااال اجلمعيااة احلاليااة وال السااابرة ا اارتاح بتواليااع ضرباااح علااتاعساهمي.
-11السياسات العامة لاف اح والشفافية واإلف اح يف تقرير جملس اإلدارة:
ائاات الاااركة بو ااع سياساااي اافراااح ورجرالاتااه وضفظمتااه ااةاارافية كتابااة وفرااا للاظااام وذلااا
اام ال حااة كوئااة الاااركاي اخلاصااة بالاااركة الااح مت عر ااها ورجاالتهااا لاالد اجلمعيااة
العموئيااة بتااااريخ 0188/15/86م اعوافاااق 8410/16/81هااا بالبااااب الثالاا (اافرااااح
والاسافية).
-11األح ام اليت مل تطبق من الئحة حوكمة الشركات واألسباب:
اعاةر اخلائسة السررر (و) فار ةعور اجلمعية العائة يف ئو ع الاركة االلكرتوفي .
مت فااار الاالعور رىل اجتماااع اجلمعيااة العائااة يف ئو ااع الاااركة بتاالاول والرااحف اةليااة وجااار
تطوير اعو ع االكرتوفي للاركة ليتءم ض بار الاركة وفار ةعواي اجلمعياي العموئية.
اعاااةر الساةسااة السراارر (ب) رتباااع ضساالوب الترااويت الرتاكمااي ياا ال ياااص الاظااام األساسااي
للاركة علت استخلام ضسلوب الترويت الرتاكمي.
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-19جملس اإلدارة:
 بالحيات وسلطات جملس اإلدارة:
وفراا ا ًا للاظااااام األساسااااي وكمااااا ورة بالباااااب (الثالاا ا ) واعاااااةر()85و( )81وةون اا ااااالل
بالرااال ياي اعماو ااة لل معيااة العائااة يتااولي

لااد ااةارر رةارر الاااركة وفااق الرااال ياي

اعماو ة واععتملر .
وفااااري رىل ضن

لاااد رةارر الااااركة مل يرااالر ض تسويءااااي عائاااه ضو غاااري حمااالوةر أل ئا ا

ضعءاله.
 مس وليات جملس اإلدارة :
مت حتليااال ئساااوولياي

لاااد ااةارر بالاظاااام األساساااي للااااركة وضةد

لاااد ااةارر ئهائاااه

مبسااوولية و س ا فيااة وجليااة وكافاات راراتااه ئبايااة علاات ئعلوئاااي وافيااة ئ ا ااةارر التاسيذيااة
ومبااا

رااق ئراالحة الاااركة.ومت حتلياال الرااال ياي اعماو ااة جمللااد ااةارر وااةارر التاسيذيااة

وترفااع ااةارر التاسيذيااة ترااارير ةوريااة عاا األةال وض ئررت اااي لتحسااي فتااا ج ضعمااال الاااركة
وذلااا وفراا ًا للرااال ياي اعماو ااة هلا.و اال التاالم ضعءااال اجمللااد بالريااام مبااا
الاركة عموئاا ولايد ئاا

رااق ئراالحة

راق ئرااحل اجملموعاة الاح ميثلوفهاا ضو الاح صاوتت علات تعييااهم يف

اجمللد.و اام الرااال ياي اعماو ااة للم لااد فراال ااام اجمللااد مباااح التسويءاااي الالالئااة
لااإلةارر التاسيذيااة للريااام مبهائهااا و اال ا ااتسا اجمللااد بدصااال ياي للمو ااوعاي الااح جيااب
الباات فيهااا ئاا

لااد ااةارر.وترااوم ااةارر التاسيذيااة برفااع الترااارير اللوريااة للم لااد عاا

ارساتها للرال ياي الح مت تسويءها بها.
 إجراءات تعريف األعضاء اجلدد بالنواحي املالية والقانونية:
تلتاالم رةارر الاااركة بتعريااف األعءااال اجلاالة و اصااة اللااري تاسيااذيي بعمااا الاااركة و اصااة
الاااوا ي اعاليااة والرافوفيااة وذلااا باادطالعهم علاات الرااوا م اعاليااة والترااارير اععاالر ئ ا بااا ااةارر
التاسيذيااة واعيلافيااة الترليريااة وكااذلا عراال تأساايد الاااركة والاظااام األساسااي وكافااة التعليماااي
الراااةرر ئ ا هيوااة السااو اعاليااة وعرااوة االستااااراي اعاليااة وااةاريااة والرافوفيااة وكااذلا ال الوراي
التلريبيااة رذا لاالم األئاار وترااوم ااةارر بتااوفري اععلوئاااي الوافيااة جلميااع ضعءااال
واللري تاسيذيي اصة ئ اجا اطالعهم وتكياهم ئ ضةال اعهام اعوكلة هلم.
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لااد ااةارر

 املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة و إعتمادها :
مت رعتماة اهلياكا التاظيمية والو يسية لإلةارر العليا وااةاراي اعختلسة بالاركة و لد ااةارر
وجير اعتابعة اللورية هلذه اهلياكا التاظيمية وحتليثها كلما ةعت احلاجة اىل ذلا.
 قواعد السلوك املهين :
مت ضعتماااة السياساااي و واعاال الساالوب اعهاا للمااليري والعااائلي يف الاااركة ومبااا يتسااق ئااع
اععااايري اعهايااة واأل ال يااة وتاظاايم العال ااة بااي األةارر و ضصااحاب اعراااحل ومت تو اايح ذلااا
ضيءاً باألفظمة واللوا ح اععتملر بالاركة.
 جلاأل جملس اإلدارة واستقالليتها:
مت حتلياال ئهااام الل ااان اعابثرااة ع ا

لااد ااةارر ومت حتلياال ئهااام كااا جلاااة وكيسيااة ر ابااة

لااد ااةارر عليهااا وفر ا ًا لاظااام احلوكمااة ويااتم ربااالغ

لااد ااةارر يميااع اجتماعاااي الل ااان

والتوصااياي الااح يااتم رفعهااا للم لااد ويتااابع اجمللااد عمااا هااذه الل ااان ئتابعااة ةوريااة للتأكاال
ئ ا يائهااا باألعمااال اعوكلااة هلااا وفر ا ًا لاظااام احلوكمااة اخلااا

بالاااركة وتعليماااي هيوااة السااو

اعالية.
 -12أمسدداء الشدددركات املسددداهمة الدديت يشدددغل عضدددو جملددس إدارة الشدددركة عضدددوية جملدددس
إدارتها:
يوضح اجلدول ادناه معلومة عن الشركات اليت يشغل عضو جملس االدارة عضوية جمالس ادارتها
خالف شركة املشروعات السياحية(مشس).
رم
ئسلسا

الاركاي األ رد الح يالا

اسم العءو

عءوية

لد رةارتها

8

األستاذ /عبل الرؤف عبلالرالا الباري

ال يوجل

0

األستاذ  /عبل احلميل عبلاهلل الطريف

ال يوجل

1

األستاذ  /يوسف حمملاخلان

ال يوجل

4

اعهالس  /عبلاهلل عمر السويلم

ال يوجل

5

األستاذ  /عبلاالله فاصر اللرعه

ال يوجل
44

-11ت ددوين جملددس اإلدارة ومعددايري اختيددار األعضدداء وت ددنيف األعضدداء إىل أعضدداء تنفيددذيني
وغري تنفيذيني ومستقلني:
 ت وين اجمللس:
االة فظااام الاااركة عاالة ضعءااال

لااد ااةارر بساابعة ضعءااال واألعءااال احلااالي مخسااة ضعءااال

و ااال مت افتخااااب اجمللاااد احلاااالي باجلمعياااة العموئياااة العاةياااة الثافياااة واعاعرااالر بتااااريخ
0180/14/11م .و اال وافراات اجلمعيااة علاات هااذا التعاايي عاالر مااال ساااواي تباالض ئا تاااريخ
0180/15/01م.ويتكااون
وا ااال.ور يد

لااد ااةارر احلااالي ئاا ضربعااة ضعءااال ئسااترلي وعءااو تاسيااذ

لاااد ااةارر ال ياااالا ض ئاراااب تاسياااذ ض ااار يف الااااركة.و ل باااي الاظاااام

األساسااي للاااركة كيسيااة رفهااال عءااوية ض عءااو ئاا ضعءااال اجمللااد و سااب رفاااةر الساااةر
ضعءااال
ضةخا

لااد ااةارر فاادن ض ئاااهم ال يااالا عءااوية ةااركاي ئساااهمة ض اارد.وال يوجاال ض
ذو صسة اعتبارية مب لد ااةارر وبالتالي ال يوجل ثلي هلم باجمللد.

 معايري اختيار أعضاء اجمللس:
تلتاالم الاااركة باععااايري اعو ااوعة لعءااوية

لااد رةارتهااا وفر ا ًا لعفظمااة والتعليماااي الراااةرر يف

هاااذا الرااالة و ااال اجتمعااات جلااااة الرتةااايحاي و اعكافاااأي يف اجتماعهاااا ر م(الراباااع) بتااااريخ
0184/11/84م للتأكاال ئاا االلتاالام بالاساابة اعسرو ااة لععءااال اعسااترلي ومت التأكاال ئاا
فسبة األعءال اعسترلي يف

لد ااةارر والل ان اعابثرة .

 ت نيف االعضاء اىل تنفيذيني وغري تنفيذيني ومستقلني:
ئسلسا

تاسيذ

ضسام العاءااو

غري
تاسيذ

ئسترا

8

األستاذ /عبلالرؤوف عبلالرالا الباري

-

-

0

األستاذ  /عبلاحلميل عبلاهلل الطريف



-


-

1

األستاذ  /يوسف حممل اخلان

-

-



4

اعهالس  /عبلاهلل عمر السويلم

-

-



5

األستاذ  /عبلاالله فاصر اللرعه

-

-
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-11وبددف الخت ابددات ومهددام اللجدداأل املنبشقددة عددن جملددس اإلدارة وأمسائهددا و روأسددائها
وأعضائها وعدد اجتماعاتها :
 جلنة املراجعة:
 اخت ابات ومهام اللجنة ومس ولياتها:
 oااةااراف علاات ضةار ر اعراجعااة اللا ليااة يف الاااركة ئا ضجااا التحرااق ئا ئاالد فاعليتهااا
يف تاسيذ األعمال واعهماي الح لةها هلا

لد ااةارر.

 oةراسة فظام الر ابة اللا لية وو ع تررير ئكتوب ع رضيها وتوصياتها يف ةأفه.
 oةراسااة ترااارير اعراجعااة اللا ليااة وئتابعااة تاسيااذ ااجاارالاي الترااحيحية للملحو اااي
الوارةر فيها.
 oالتوصاااية جمللاااد ااةارر بتعااايي اةاسااابي الراااافوفيي وفرااالهم وحتليااال ضتعاااابهم,
ويراعت عال التوصية بالتعيي التأكل ئ استرالليتهم.
 oئتابعااة ضعمااال اةاساابي الرااافوفيي و اعتماااة ض عمااا ااارو فطااا ضعمااال اعراجعااة
الح يكلسون بها ضماال يائهم بأعمال اعراجعة.
 oةراسة طة اعراجعة ئع اةاسب الرافوفي وربلال ئال ظاتها عليها.
 oةراسة ئال ظاي اةاسب الرافوفي علت الروا م اعالية وئتابعة ئا مت يف ةأفها.
 oةراسااة الرااوا م اعاليااة األوليااة والساااوية بااا عر ااها علاات

لااد ااةارر ورباالال الاارض

والتوصية يف ةأفها.
 oةراسة السياساي اةاسبية اعتبعة وربلال الرض والتوصية جمللد ااةارر يف ةأفها.
 رئيس واعضاء اللجنة:
 عبل اهلل عمر السويلم ر يساً.
 يوسف حممل اخلان عءواً.
 عبل االله فاصر اللرعه عءواً.
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 عدد االجتماعات وا ضور:
رجتمعاات جلاااة اعراجعااة عسااتةع اجتماعاااي ااالل عااام 0184م وكااان احلءااور علاات الاحااو
التالي:
رم

اسم العءو

الثافي الثال

اخلائد الساةس

الرابع

عار

عار

عار

عار

عار

8

عبلاهلل السويلم

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

السابع

علة

عار

اجللساي

مل

ءر

5

0

يوسف اخلان

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

6

1

عبل االله اللرعه

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

ءر

6

 جلنة الرتشيحات وامل افآت:
 اخت ابات ومهام اللجنة ومس ولياتها:
 oالتوصااية جمللااد ااةارر بالرتةاايح لعءااوية اجمللااد وفراا ًا للسياساااي واععااايري اععتماالر
ئع ئراعار علم ترةيح ض ةخص سبق رةافته يرمية خملة بالارف واألئافة.
 oاعراجعااة الساااوية لال تياجاااي اعطلوبااة ئاا اعهاااراي اعااساابة لعءااوية
ورعاالاة وصااف للراالراي واع ا هالي اعطلوبااة لعءااوية
الو ت الذ يللم ضن
 oئراجعة هيكا

رره العءو ألعمال

لااد ااةارر

لااد ااةارر مبااا يف ذلااا حتلياال

لد ااةارر.

لد ااةارر ورفع التوصياي يف ةأن التليرياي الح ميك رجراؤها.

 oحتلياال جوافااب الءااعف والراااور يف

لااد ااةارر وا اارتاح ئعاجلتهاااا مبااا يتسااق ئاااع

ئرلحة الاركة.
 oالتأكاال باااكا ساااو ئ ا اسااتراللية األعءااال اعسااترلي وعاالم وجااوة ض تعااارض ئراااحل
رذا كان العءو يالا عءوية

لد رةارر ةركة ض رد.

 oو ااع سياساااي وا ااحة لتعويءاااي وئكافااآي ضعءااال

لااد ااةارر وكبااار التاسيااذيي

ويراعت عال و ع تلا السياساي استخلام ئعايري ترتبك باألةال.
 رئيس واعضاء اللجنة:
 عبل االله فاصر اللرعه ر يساً.
 يوسف حممل اخلان عءواً.
 عبل اهلل عمر السويلم عءواً.
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 عدد االجتماعات وا ضور:
اجتمعاات جلاااة الرتةاايحاي واعكافااآي عاجتماااعيع ااالل عااام 0184م وكااان احلءااور علاات
الاحو التالي:
رم

اسم العءو

الرابع

الثال

0184/11/84 0184/4/01

علة اجللساي

8

عبل االله اللرعه

ءر

ءر

0

0

يوسف اخلان

ءر

ءر

0

1

عبل اهلل السويلم

ءر

8

ءر

مل

 جلنة التطوير واالستشمار:
 اخت ابات ومهام اللجنة ومس ولياتها:
 oئسااااعلر

لاااد ااةارر يف تراااريف ئهائاااه اعتعلراااة مبراجعاااة السياسااااي واععاااايري

االستثمارية.
 oةراسة العروض االستثمارية وتوافرها ئع رسرتاتي ية الاركة االستثمارية.
 oئتابعة وترييم االستثماراي الرا مة واعستربلية ورفع التوصياي باأفها.
 oااةراف علت األعمال االستاارية ذاي العال ة بأعمال الل اة.
 رئيس وأعضاء اللجنة:
 يوسف حممل اخلان ر يساً.
 عبلا هلل عمر السويلم عءواً.
 عبل االله فاصر اللرعه عءواً.
 عدد االجتماعات وا ضور:
مل تمع جلاة التطوير واالستثمار الل العام 0184م.
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-11تفابددديل امل افدددآت والتعويضدددات املدفوعدددة ألعضددداء جملدددس اإلدارة ومخسدددة مدددن كبدددار
التنفيذيني الذين تلقوا اعلي م افآت والرئيس التنفيذا واملدير املالي:
اجلاالول التااالي ياابي تسراايا ع ا اعكافااآي والتعويءاااي اعلفوعااة ألعءااال

لااد ااةارر ومخسااة

ئ كبار التاسيذيي:
أعضاء اجمللس

أعضاء اجمللس غري

كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئيس

التنفيذيني

التنفيذيني /املستقلني

التنفيذا واملدير املالي.

الرواتب والتعويءاي

-

-

814901971

البلالي واعلايا العياية

-

-

7791116

اعكافآي

081111

1011111

5181511

البياأل

-44العقوبددات أو اجلددزاءات أو أا قيددد احتيدداطي علددى الشددركة مددن اكي ددة أو مددن أا جهددة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:
فاااري رىل افااه ال توجاال ض عروباااي ضو جاالالاي ضو ياال ا تياااطي مت فر ااها ئاا اهليوااة ضو ئاا
ض جهة رةرافية ضو تاظيمية ضو ءا ية ض رد علت الاركة الل العام 0184م.
-45نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
مت التعا اال ئااع ئكتااب حمماال سااعل اللااويام (حماساابون افوفيون)للريااام بعمليااة اعراجعااة اللا ليااة
والتاال يق لساعليااة رجاارالاي الر ابااة اللا ليااة وبعاال اعراجعااة اصاالر ترريااره وكااان اهلاالف ئاا
اعراجعة:
 oفحص وترييم ئلد سالئة وكسالر فظم الر ابة اةاسبية واعالية اعتبعة يف الاركة.
 oالتحرااق ئ ا صااحة البيافاااي واحلساااباي للاااركة وضفهااا ضعاالي وفااق األصااول اةاساابية
اعتعارف عليها.
 oترييم فتا ج ضعمال اعاروع بالاسبة رىل األهلاف اعرسوئة.
و اال اةااتملت رااول اعراجعااة علاات (اعوجااوةاي الثابتااة – الباااوب والرااالو وسااالاي الراابض
 الااذئم اعلياااة – الااذئم اللا اااة – ضرباااح خمررااة للتواليااع عساااهمي الاااركة – اعخرراااي –اعرااروفاي ااةاريااة والعموئيااة واعرااروفاي التاااليلية  -اايااراةاي – ئال ظاااي عائااة) و اال مت
عارض فتي ااة الترريار علاات جلااة اعراجعااة الاح ضباالي ااعتهاا بساعليااة الر اباة اللا ليااة وسااالئة
ااجرالاي والاظم اةاسبية وضةاري رىل ضن اعال ظاي ليست ذاي ضهمية جوهرية .
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اقرارات
 ترر الاركة ضن س الي احلساباي ضعلي بالاكا الرحيح. ترر الاركة ضن فظام الر ابة اللا لية ضعل علت ضسد سليمة وفسذ بساعلية. ترر الاركة ضفه ال يوجل ض ةا يذكر يف لرر الاركة علت ئواصلة فااطاتها . -تراار الاااركة بأفااه ال يوجاال ض

ااروض عليهااا سااوال كافاات واجبااة الساالاة عااال الطلااب ضو غااري

ذلا.
 ترر الااركة بأفاه ال توجال ضيا ة ضعماال ائات بهاا ضو عراوة ضبرئتهاا وكافات الااركة طرفاا فيهااوكااان فيهااا ئراالحة أل اال ضعءااال

لااد ااةارر ضو الاار يد التاسيااذ ضو اعاالير اعااالي ضو أل

ةخص ذ عال ة الل العام 4112م.
واهلل ولي التوفيق ,,,

رئيس جملس االدارة
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