
  تقرير جملس اإلدارة

 نعشريالو ةبعالساللجمعية العامة العادية 
 ه١٤٣٦ربيع اآلخر  ٣٠الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  عن نشاط 



 

(٢)

 
 احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 األخوة األفاضل مسامهو شركة مكة لإلنشاء والتعمري
 الم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالس

يسر جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط         
وأن يتقدم ، ه١٤٣٦ اآلخرربيع  ٣٠حىت ه ١٤٣٥ األوىل ىمجاد ١الشركة عن الفترة من 

 حقوق املسامهني التدفقات النقدية وقائمة التغريات يفمبيزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة 
وبتقريره عن نشاط الشركة يف تشغيل  ،ه١٤٣٦ اآلخرربيع  ٣٠يف للسنة املالية املنتهية 

 املايل عامالمن  اعتباراً عشرين سنة املاضيةو االثننيعن  السكين التجاري هامشروع
 .ه١٤٣٥/١٤٣٦ املايل عامال حىت ه١٤١٤/١٤١٥

مليون  ٣٢٧ مبلغ ه١٤٣٥/١٤٣٦عن العام املايل  صايف الربح بلغبفضل من اهللا تعاىل         
أرباح على ويقترح جملس اإلدارة توزيع ، احلمد هللامن رأس املال و ٪١٩,٨٠بنسبة قدرها  ريال

على أن يتم ، مليون ريال ٤١٢ إمجايل قدره مبلغأي  رأس املال من٪ ٢٥بنسبة املسامهني 
  .ةاألرباح املبقا استكمال املبلغ الذي سيتم توزيعه على املسامهني من

لعام املايل لاملقترح صرفها خالل السنوات املاضية واألرباح وبذلك فإن األرباح املنصرفة 
 بنسبةأي ) ريال ١٠ االمسيةلقيمة ا ذو(للسهم  ريال )٣٠,٦٠( ستبلغ ه١٤٣٥/١٤٣٦
 .ادمةالق بالسنواتنأمل بإذن اهللا أن تتزايد نسبة الربح ، ووهللا احلمد، من رأس املال ٪٣٠٦

 
 
 
 



 

(٣)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤)

سنة من تشغيل مشروعها األول  ينعشرو اثننيإن شركة مكة لإلنشاء والتعمري وبعد 
 ىأصل السهم لد رأس املال مع بقاء استرداديف معدل لعقارية الشركات ا ىتعترب من أعل

اليت وزعت واملقترح ه ١٤١٤/١٤١٥إمجايل األرباح منذ عام ذلك أن ، املسامهني كما هو
 ، حيث بلغت األرباحاالمسيةقيمة السهم ضعف زادت عن  ه١٤٣٥/١٤٣٦توزيعها هلذا العام 

مع لسهم رأس املال مع بقاء أصل ا من٪ ٣٠٦للسهم أي بنسبة ريال ٣٠,٦٠التراكمية 
   .رتفاع قيمته السوقيةااملسامهني باإلضافة إىل 

 

 

 



 

(٥)

 :املؤشرات املالية
 االحتياطيزائداً  ه١٤٣٥/١٤٣٦عام  رباح املنصرفة واملقترح صرفها حىتبلغت األ - ١

من رأس مال  ٪٣٦٠ريال، أي بنسبة حوايل  مليون ٥٩٣٤ النظامي زائداً األرباح املبقاة
 .الشركة

 
 



 

(٦)

 .من رأس مال الشركة ٪٥٥٢، أي بنسبة ريال مليون ٩٠٩٧ املوجوداتبلغت قيمة  - ٢
 
 

 
 

 



 

(٧)

يم يومكاسب مل تتحقق بعد ناجتة عن تقمهني املتمثلة يف رأس مال الشركة بلغت حقوق املسا - ٣
 االثننيخالل ستثمار غري حمقق وعائد احتياطي النظامي واألرباح املبقاة االاألوراق املالية و

  .من رأس مال الشركة ٪٥١٣، أي بنسبة ريال مليون ٨٤٥٤املاضية  سنة ينعشرو
 

 



 

(٨)

 ينعشرو االثننيخالل  )أوقاف عامة وأوقاف أهلية(ة يف الشركة بلغ ريع األوقاف املسامه - ٤
مـن   ٪٩٧٠أي بنسـبة  ) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال(مليون ريال  ٥٦٣ املاضية سنة      

 ٥٨ البالغة) سنة ينعشرواثنني على أساس متوسط (ا قبل املسامهة بالشركة جمموع دخله
  .ريال مليون

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

(٩)

مبا ( املاضية سنة ينعشرو االثننيخالل  األوقافالشئون اإلسالمية وبلغ ريع وزارة  -أ           
من جمموع  ٪١٢٠٠بنسبة مليون ريال أي  ٢٢٨) فيها أسهم زيادة رأس املال

 ١٩ البالغة، )سنة نيعشرو اثننيعلى أساس متوسط (دخلها قبل املسامهة بالشركة 
 .مليون ريال

 
 

 
 

 



 

(١٠)

 سنة ينعشراالثنني وخالل ) وقف عني زبيدة(وزارة املياه والكهرباء  لغ ريعب -ب        
دامرة ، وقد كانت أوقافاً مليون ريال ٤٥) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال( املاضية

   .قبل مسامهتها يف الشركة ال تدر دخالً
 

 
 



 

(١١)

مبا فيها أسهم زيادة (ية املاض سنة ينعشراالثنني واألوقاف األهلية خالل  بلغ ريع - ج       
، من جمموع دخلها قبل املسامهة ٪٧٤٣أي بنسبة  مليون ريال ٢٩٠) رأس املال
  .مليون ريال ٣٩حوايل  البالغة، )سنة ينعشراثنني ومتوسط  على أساس(بالشركة 

 
 

 
 

 



 

(١٢)

مبلغ  املاضية سنة ينعشراالثنني وريع كامل األوقاف املسامهة يف الشركة خالل إمجايل بلغ  - ٥
مليون  ١٩٦بالشركـة البالغـة احلالية ، مقارنـة بقيمة مسامهتها مليون ريال ٥٦٣

ل علماً بأن أسهم زيادة رأس املا( ، واألصل باقٍمليون ريال ٣٦٧ريال أي بزيادة قدرها 
    .)ه١٤٢٧استحقت األرباح من عام 

 
 

 



 

(١٣)

لعام املايل لاملقترح صرفها باح خالل السنوات املاضية واألرللمسامهني بلغ الربح املوزع  - ٦
 من رأس مال الشركة ٪٣٠٦مليون ريال أي بنسبة  ٤٧٨٤ مبلغ ه١٤٣٥/١٤٣٦

 .)ه١٤٢٧زيادة رأس املال استحقت األرباح من عام   علماً بأن أسهم(
 

 



 

(١٤)

 ١١٣٦ مبلغ ه٣٠/٤/١٤٣٦ ىتح سنة ينعشراثنني والنظامي خالل  االحتياطيرصيد  - ٧
املنعقدة بتاريخ  ينعشرالعلى قرار اجلمعية العامة العادية  بناًءونه ، علماً بأمليون ريال

٪ من صايف األرباح لالحتياطي النظامي لبلوغ ١٠مت إيقاف جتنيب ه ٢١/٨/١٤٣٠
 من النظام األساسي للشركة واليت تنص ٤٢/١، طبقاً للمادة ٪ من رأس املال٦٩رصيده 

نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية  ٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي١٠جينب [
 .]وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال

 
 

 



 

(١٥)

  ه١٤٣٢ عاممليون ريال  ٣٠٠من لشركة امن تشغيل مشروع  تنامي أرباح النشاط - ٨
 .احلمد هللاو٪ ١٨  بنسبة زيادة قدرها ه١٤٣٦مليون ريال عام  ٣٥٥حىت وصلت إىل       

 
 

  



 

(١٦)

  ٩٠٩٧حىت وصلت إىل  ه١٤٣٢مليون ريال عام  ٣٨٨٤تنامي املوجودات من  - ٩
  ، وهذا يعطي مؤشراً إجيابياً عن ٪١٣٤بنسبة زيادة قدرها  ه١٤٣٦مليون ريال عام              
 .مدى قوة الشركة وقيمة موجوداا املتداولة وغري املتداولة             

 
 



 

(١٧)

 وصلحىت  ه١٤٣٢ريال عام ٣٠,٤سعره  كانالسوقي حيث سعر السهم  ارتفاع – ١٠
واملستثمرين ثقة املسامهني لاجيابياً  اًعطي مؤشر، وهذا يه١٤٣٦ريال عام  ٨٩,٨٦ سعره

  .بأداء الشركة بالسوق املايل
 

 



 

(١٨)

 :ه٣٠/٤/٦١٤٣قائمة املركز املايل للشركة يف   -١١
ريال  مليون ٣٥٥ريال مقابل مليون  ١٢٧لغ رصيد النقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانية ب -أ 

ق متاجرة صندو ٢عدد ريال رصيد  مليون ١٥١مبلغ  وأيضاً ،يف ميزانية العام املاضي
بفضل اهللا تعاىل الشركة  أي أن إمجايل السيولة النقدية لدى، بالسلع بالريال السعودي

رباح بتوزيع أالشركة قامت ، علماً بأن ريال وهللا احلمد مليون ٢٧٨قدره ومبلغ 
لنقدية لدى الشركة امما يعين أن حركة ، مليون ريال ٤١١للمسامهني خالل العام مبلغ 

 .مليون ريال ٦٨٩خالل العام املايل بلغت 

للسنة املالية املنتهية يف  ةالنقدي اتقائمة التدفق الرجوع إىل يضاحاإلولزيادة         
البنوك مودعة  دة الشركة لدى، علماً بأن أرصامللحقة بالقوائم املالية ه٣٠/٤/١٤٣٦

متفق مع أحكام (حبسابات جارية ال حتتسب عليها فوائد، وصندوق املتاجرة بالسلع 
 .)الشريعة اإلسالمية

 :ه٣٠/٤/١٤٣٦األرباح عن السنة املالية املنتهية يف  -ب 
ريال بعد حسم مجيع املصروفات التسويقية  ٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨مت حتقيق ربح صايف قدره         

، ويوزع صايف الربح احملقق على ومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة الشرعيةوالعم
 : ايلالنحو الت



 

(١٩)

                ـــالـــريـ
 

 .من العام املايل السابق بقاةاألرباح امل   ٩٩,١٧٥,٤٣٥ 
 

 :يضاف     
 

 .ه١٤٣٥/١٤٣٦الربح الصايف خالل العام    ٣٢٦,٩٠٥,٠٤٨ 
 ــــــــــ 

 اإلمجايل   ٤٢٦,٠٨٠,٤٨٣
 

 :خيصم     
 

 )من رأس املال املدفوع ٪ ٥ بواقع(دفعة أوىل للمسامهني  ٨٢,٤٠٨,١٢٠  
  )من الباقي ٪ ٥ بواقع (مكافأة جملس اإلدارة  ٢,٢٠٠,٠٠٠  

  )٪ الدفعة األوىل للمسامهني٥ الـ بعد حتديد نسبةوذلك (                                       
 )ألف ريال لكل عضو طبقاً لتعليمات وزارة التجارة ٢٠٠حبد أقصى (                                              

 )٪٢٠قع حصة إضافية من األرباح بوا(دفعة ثانية للمسامهني  ٣٢٩,٦٣٢,٤٨٠ 

)٤١٤,٢٤٠,٦٠٠(  
 ــــــــــ 

 .يف اية السنة املالية املبقاةرباح األرصيد         ١١,٨٣٩,٨٨٣
 ــــــــــ 

٪ ١٩,٨٠علماً بأن املبلغ املستقطع من األرباح املبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من 
   .ريال ٨٧,٣٣٥,٥٥٢٪ مبلغ ٢٥إىل 



 

(٢٠)

 :اإلدارة جملسمكافأة أعضاء  - ١٢
 

مت صرف ه ٢٧/٨/١٤٣١ن املنعقدة بتاريخ ر اجلمعية العامة احلادية والعشريبناًء على قرا      

ريال عن العام املايل  ٣٦٠,٠٠٠ت جملس اإلدارة مبلغ إمجايل وقدره بدل حضور جلسا

ريال بدل حضور اجتماعات ٢٢٥,٠٠٠، باإلضافة إىل مبلغ إمجايل قدره ه١٤٣٤/١٤٣٥

وحىت ه ١/٥/١٤٣٤الفترة من  اإلدارة خاللاللجان الفرعية املنبثقة عن جملس 

 .ه٢٩/٤/١٤٣٥

مبلغ  ه٣٠/٤/١٤٣٦املنتهي يف رة خالل العام املايل وقد بلغ ما مت ختصيصه لس اإلدا        

من النظام األساسي  ٤٢من املادة  ٣لبند ، وذلك وفقاً لنص اريال ٢,٢٠٠,٠٠٠ وقدره

وتاريخ  ١٠٧١وقرار معايل وزير التجارة رقم ، من نظام الشركات ٧٤واملادة رقم  للشركة

وتاريخ  ٢٢٢/٩٣٦٢/٥٧٢٨رقم  تعميم اإلدارة العامة للشركات( ه١١/١٤١٢ /٠٢

 .)ه١٧/١١/١٤١٢
 



 

(٢١)

 :مؤشرات األداء
 :لشركةبااملعلومات أنظمة تقنية حتديث وتطوير  -أ 

لتقنية تسعى حرصاً من الشركة على التطوير والتحديث املستمر يف أنظمتها ا
تساعد يف تسريع وإجناز األعمال لأنظمة وتطبيقات الكترونية  الشركة حالياً لتحديث
إدارة املوارد  –اإلدارة املالية (لوبة بإدارات الشركة املختلفة وهي بالدقة والسرعة املط

حبيث يتم ) املركز التجاري –االتصاالت اإلدارية  –إدارة شئون املسامهني  -البشرية 
الربط بني اإلدارات يف شبكة معلوماتية موحدة تسهل انتقال املعلومات والبيانات 

 .ال املطلوبةاألعم إلجنازإلكترونياً بني اإلدارات 
فقد مت خماطبة الشركات املتخصصة يف هذه األنظمة الختيار العرض األفضل من بني 

  .هذه املهمةإلجناز العروض املقدمة للشركة ليتم التفاوض معها 
كما قامت الشركة بتطوير موقع الشركة اإللكتروين على اإلنترنت حبيث تتيح للمساهم 

األرباح غري  –األرباح املنصرفة  –عدد األسهم : (معرفة املعلومات اخلاصة به مثل
 ).املنصرفة عن الثالث سنوات السابقة

طلبات مسامهي الشركة الكرام أو العمالء  وتسهيالً الستقبال استفسارات ومقترحات أو
ملوقع الشركة على االنترنت فقد واكبت الشركة التطور احلاصل يف قنوات  الزوارأو 

 وقامت بفتح حسابات هلا يف هذه القنوات مثل  Social Media االجتماعيالتواصل 
)Face book / Instagram/ Twitter (وعناوينها كالتايل: 

Twitter.com/McdcSA 

  Facebook.com/McdcSA 

instagram.com/McdcSa 

 www.mcdc.com.saومت إضافتها على املوقع الرمسي للشركة 
 



 

(٢٢)

 الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروين لشركة مكة لإلنشاء والتعمري 



 

(٢٣)

 :حتديث وتطوير أنظمة األمن والسالمة مبشروع الشركة األول -ب 
 : CCTVكامريات املراقبة  -

وربطها بشاشـات يف   CCTVمراقبة كامريا  ٣٤٦مت االنتهاء من تركيب وتشغيل عدد 
 .األمن غرفة عمليات

 : معدات السالمة -
، وذلك لزيادة مسـاحة  حريق طفاية ١٦٠٠طفايات احلريق إىل عدد حتديث وزيادة مت 

، كما مت زيادة معدات السـالمة  الفارق بني الطفايات وزيادة نسبة التشغيل التغطية وتقليص
، مع إضافة عناصر جديدة مثل اخلوذات املضادة للحريق، قفازات ونظارات مضادة للحريق

ن، قاطعة السالسل، مراوح شفط الدخان من مواقع احلريق مع ماسـورة قابلـة   اأقنعة للدخ
 .للطي والضغط، حزام األمان، مصابيح الرأس، كما مت زيادة عدد املصابيح اليدوية

 : شبكة مكافحة احلريق الرطبة واجلافة -
يف عملية اإلطفاء  األوتوماتيكيةرشاشات املياه  باستخدامنظام مكافحة احلريق تركيب  مت

، ومت ربط هذا النظام مبضخات احلريق الرئيسية حبيث تعمل اآليل مبشروع الشركة األول
وربط النظام بغرفة املراقبة الرئيسية ) ال قدر اهللا(أوتوماتيكياً يف حالة حدوث حريق 

)B,M,S( من الوحدات السكنية املستهدفةبشكل كامل مت االنتهاء ، كما. 
  :كافحة احلريقاملبكر ملأنظمة اإلنذار  -

كما  ،وربط النظام بغرفة املراقبة الرئيسية كافحة احلريقاملبكر ملحتديث أنظمة اإلنذار مت 
 .مت االنتهاء بشكل كامل من الوحدات السكنية املستهدفة

 
 
 
 



 

(٢٤)

 : نظام مكافحة احلريق األوتوماتيكي  -

متطلبات الدفاع املدين  داخل املطابخ الرئيسية بالفندق حسب) Ansul(حتديث نظام  مت
، كما سيتم استبدال كامل الرشاشات بنظام األنسول خالل العام وبأحدث النظم العاملية

  .مبشيئة اهللا ه١٤٣٦/١٤٣٧احلايل 
 :نظام اإلطفاء األوتوماتيكي  -

ربط النظام باستخدام غاز ثاين أكسيد الكربون وذلك بغرف معدات الصيانة  مت
)Mechanical Rooms(ك نظام اإلطفاء األوتوماتيكي باستخدام النظام ، وكذل

 .الرغوي بغرف الغاليات واملولدات االحتياطية
 : حتديث نظام مكافحة احلريق األوتوماتيكي -

، وغرف التحكم وأنظمة املعلومات غرف اخلدمات الكهروميكانيكيةربط النظام ب مت
 .هلالونبدالً من ا) FM٢٠٠باستخدام غاز (مبشروع الشركة األول وذلك 

  :نظام التليفونات والسنترال املوحد -
، وذلك من تليفون عادي كامالًباملبين التليفونات والسنترال املوحد نظام جاري حتديث 

)Normal Telephone (إىل تليفون رقمي)iP Telephone(.  
 
 
 
 
 
 
 



 

(٢٥)

 :مشروعات حتديث فندق وأبراج مكة هيلتون -ج 

يف مقدمة أرقى الفنادق ذات اخلمس جنوم مبكة املكرمة و يتميز فندق وأبراج مكة هيلتون بصدارته 
 . حبرصه التام أستحوذ علي مرتبة متقدمة يف جمال اخلدمة الفندقية املتميزة

ومن أهم أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات واحتياجات الرتالء بصفة 
 : احلصرمستمرة للمبادرة بتنفيذها ومن ذلك على سبيل املثال ال 

 :)٣( شينو برج ةكافيافتتاح  .١

خالل شهر صفر شينو  ةكافي مقهى افتتاحتطوير فندق وأبراج مكة هيلتون مت و حتديثضمن إطار 
جمموعة متنوعة من املخبوزات املعدات الالزمة لتقدمي التجهيزات وبعد جتهيزه بكافة  )٣(بربج  ه١٤٣٦

قدم بيتزا هيلتون الشهرية يف قائمة الطعام واليت تقدم واحللويات والسندوتشات والعصائر الطازجة كما ي
فتتاح امن الذين أبدوا ارتياحهم  ،للرتالءأفضل اخلدمات بإضافات خمتلفة لتناسب مجيع األذواق وتقدمي 

  .لألبراج، فإنه خيدم نزالء مجيع األبراج بسهولة ويسراملركزي  االستقباللقربه من منطقة و ،شينو ةكافي

 : للمواقفدخول وخروج السيارات لحتكم  ةتركيب أجهز .٢

ألجهزة وأنظمة الفنية والتقنية  الترتيباتمن  االنتهاءمت ه ١٤٣٥شهر شوال يف 
قراءة لوحات السيارات مع برامج  باملواقفلتحكم بدخول وخروج السيارات ا

م برق املرتبطةيل قارئ اإلشارة إضافة باإل ،للمركبة والسائق صورالالتقاط وتسجيلها و
عن التنظيم الدقيق  الًضف، السيارة اخلاصة باشتراكات املواقف الشهرية والسنويةحة ول

  .و مرتادي املواقف من غري نزالء الفندقأللمحاسبة لكل من نزالء الفندق 

   :مركز تدليك األقدامافتتاح  .٣

 من إرهاق بعد تأدية مناسك احلج نعتمريوامل جاجاحلرة ما يعتري ادنظراً لتفهم اإل
قدام براج مكة هيلتون بافتتاح مركزاً لتدليك األأإدارة فندق و قامتوالعمرة فقد 



 

(٢٦)

العديد من الرتالء  الستقطابوكان للمركز دور هام  ،ه١٤٣٥شهر رجب بالفندق يف 
 .واألبراج الفندقبشكل عام يف  تقدمعن اخلدمة املميزة اليت  فضالًملا يقدم باملركز 

  :كامريات مراقبةتركيب  .٤

 إدارةحيث أن للفندق و األمنيةمت تدشني برنامج التغطية ه ١٤٣٥ ذو القعدةمطلع شهر يف 
مع زيادة عدد  CCTVعالية اجلودة  تبكامرياالفندق قررت تغطية مجيع أرجاء الفندق 

، مما تة أشهركامريا بإمكانية تسجيل ملدة تصل إىل س ٤٠٠إيل عدد  ٦٠من عدد  تكامرياال
من من مراقبة الفندق عن كثب ومتابعة كافة التحركات مدار الساعة على  سهل على املعنيني

 .والسالمة بفندق وأبراج مكة هيلتون األمن الستدامةخالل شاشات غرفة التحكم، وذلك 

 : تأمني أبواب غرف الرتالء .٥

كافة لربط حتكم  أجهزةالفندق بتركيب  إدارةقامت ه ١٤٣٥املعظم  شهر رمضان خالل
 عندحيت يتم تشغيله تلقائياً  موحدتكييف بنظام مع الدوق األمانات صنمع غرف الأبواب 
ألياً، مما  تكييفالالغرفة للتحكم باهلواء داخل إيل تعقب حركة  إىل غرفته، باإلضافةالرتيل  دخول

 .يساعد على راحة وأمن الرتالء

 : زيادة الطاقة الفعالة للكهرباء .٦

مت حتسني معامل القدرة يف الشبكة الكهربائية  ،لكهرباءلالسعودية  الشركةتعليمات ل وفقاً
الفرعية وحتديد ى اللوحات الكهربائية الرئيسية ووفق أجهزة القياس املركبة عل للفندق واألبراج

إدارة  مما دعااحملوالت و املغذيات اليت تنتج طاقة غري فعالة و ا يكون معامل القدرة منخفضاً 
بإنتاج طاقة سعوية غري فعالة وذلك باستخدام  ه١٤٣٦شهر صفر  خاللمعاجلته  إىلالفندق 

االستهالك اإلضافية للطاقة  رسوماملكثفات قليلة جداً مقارنةً مع  هذهتكلفة علماً بأن املكثفات، 
  .الغري فعالة



 

(٢٧)

 :مشروعات حتديث املركز التجاري -د 

 يقدمها حرصاً من إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري للحفاظ على مستوى اخلدمات اليت   
املركز التجاري ملستأجري احملالت التجارية، مما ينعكس إجياباً على رواد وزوار املركز التجاري 

، مببلغ حوايل على املركز التجاريبالشركة، فقد مت القيام بتحديثات وتغيريات 
 :ريال منها على سبيل املثال ال احلصر اآليت ٥,٥٠٠,٠٠٠

 .ائيةسالمل كهرب) ٥(حتديث وتركيب عدد  -
 ).نساء -رجال (تغيري السجاد جلميع مصليات املركز التجاري  -
 .شراء مكائن لتنظيف السالمل الكهربائية ورخام األرضيات -
 .حتديث أنظمة األمن والسالمة باملركز التجاري وربطة بغرفة التحكم -
 ).مدة التسجيل ستة أشهر –كامريا  ١٧٦(زيادة وحتديث نظام كامريات املراقبة  -
تغيري مواتري  –إضاءة  –فواصل زجاج (وحتديث نوافري وشالالت منطقة البيازا صيانة  -

 ).دهانات -تغيري فوهات املياه  -
 .إعداد مكتب السالمة جمهز بكافة أدوات وأجهزة السالمة -
 .اإلسعافات الطبية األولية إلسعاف وخدمة مرتادي املركز التجاري -

 :طويلة األجل استثمارات
 :جبل عمر للتطويريف شركة  أسهم -أ 

من املعلوم أن احلصة العينية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال شركة جبل   
يف عام ، وسهم ٧٥,٦١٦,٧٥٠أي ما يعادل  ريال ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠بلغت  عمر للتطوير

كتتاب زيادة رأس مال شركة استثمار طويل األجل ضمن استثمار مبلغ إضايف كامت  ه١٤٣٢
أي ما يعادل ريال  ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠ مببلغوإضافية  أولويةوق حقأسهم ر بجبل عمر للتطوي



 

(٢٨)

ليصبح جمموع املبالغ املستثمرة يف شركة جبل عمر للتطوير، يزيد عن  سهم ٣٠,٧٧٥,٧٦٦
مع العلم أن ٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، ١١,٤٤مليار ريال أي ما يعادل 

   ،مليار ريال ٥,٧مببلغ حوايل ه ٣٠/٤/١٤٣٦القيمة السوقية هلذه األسهم قدرت يف 
 :)٢(عقارات يف منطقة جبل عمر رقم  -ب 

وذلك  منذ سنوات) ٢(رقم جبل عمر  عقارات مبنطقة يف شراءشركة استثمرت ال  
 ةمليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة يف تنويع االستثمارات طويل )٧٠(بقيمة إمجالية 

ستمرار، مما يعين املسامهة يف زيادة أصول األجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات با
مليون  ٣ هقدرووتدر دخالً سنوياً للشركة الشركة، علماً بأن هذه العقارات يتم تأجريها 

  .ه١٤٣٥/١٤٣٦خالل العام املايل  ريال
 :مليون ريال ١٥٠استثمار مبلغ  -ج 

تنوع امل/ مليون ريال وإيداعه يف صندوق األهلي ١٥٠قامت الشركة باستثمار مبلغ 
، ه٦/٩/١٤٣٦م املوافق ٢٣/٦/٢٠١٥للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حىت 

بناًء على  بشراء عدد من الوحدات واستثمارها لصاحل شركة مكة لإلنشاء والتعمري،
يوم الذي عقد  )٦٤(رقم  الواردة يف حمضر اجتماع اللجنةجلنة املراجعة توصيات 
 )١٤٥(دارة على ذلك بقرار الس رقم ، وموافقة جملس اإله١٠/٣/١٤٣٦ اخلميس

 . ه١٣/٣/١٤٣٦تاريخ و

أحد املشروعات التابعة ملشروع تطوير منطقة جبل عمر [بنتهاوس  ٢فيال و  ١٨بيع عدد  -د 
 :]الذي تستثمر فيه شركة مكة لإلنشاء والتعمري

شاء لشركة مكة لإلن ه١٤٣٥بعد ما مت التنويه يف التقرير السنوي اخلامس والعشرين لسنة  -
لألجنحة أحد املشروعات التابعة ملشروع تطوير منطقة هيلتون مكة فندق والتعمري عن افتتاح 



 

(٢٩)

جبل عمر واليت تستثمر فيه شركة مكة وهى أكرب مساهم يف هذا املشروع العمالق بنسبة 
 .٪١١,٤٤قدرها 

كة مكة وحيث أن املشروع هو األكرب يف املنطقة املركزية مبكة املكرمة ويهم املساهم بشر -
 .الوقوف على كل ما هو جديد يف هذا املشروع احليوي اهلام

 على سطح الربجني  بنتهاوس) ٢(عدد وفيال ) ١٨(فقد مت االنتهاء من تشطيب وفرش عدد  -
Hو ٦Hباملزاد واليت مت بيعها ) ضمن املرحلة األوىل( على الكعبة املشرفة وتطل مباشرةً ٧

مببلغ إمجايل وقدره  ه٧/٨/١٤٣٥اخلميس  ويومه ٦/٨/١٤٣٥العلين يوم األربعاء 
، ه٧/٨/١٤٣٥ريال، ومت اإلعالن عن ذلك يف موقع تداول بتاريخ  ١,١٠٤,٤٠٠,٠٠٠

 .الدراسات املالية ودراسات اجلدوى املعدة مسبقاً هلذه الفللوهذه املبالغ تتخطى 
على  بنتهاوس) ١(عدد وفيال ) ٢٢(كما مت االنتهاء بشكل كامل من تشطيب وفرش عدد  -

وسيتم ) ضمن املرحلة الثانية( على الكعبة املشرفة وتطل مباشرةً H٩و H٨ سطح الربجني 
، ومتوقع مبشيئة اهللا تعاىل حتقيق ه١٤٣٦بيعها باملزاد العلين خالل شهر مجادى األوىل لعام 

مبالغ من بيعها أكثر من الدراسات املالية ودراسات اجلدوى املعدة مسبقاً كما حدث مع الفلل 
 .اليت مت بيعها يف وقت سابق

كما أن خطة افتتاح املشروعات مبنطقة جبل عمر ستتواىل مبشيئة اهللا تعاىل خالل العام املايل  -
 :  ومنها على سبيل املثال، ه١٤٣٦/١٤٣٧اجلديد 

 .إطاللة مباشرة على احلرم والكعبة املشرفة) غرفة وجناح ٤٢٦عدد (فندق ماريوت  -
 .إطاللة مباشرة على احلرم والكعبة املشرفة) غرفة وجناح ٦٦٠عدد (فندق حياة رجينسي  -

 

 .إطاللة مباشرة على احلرم والكعبة املشرفة) جناح ٤٤٠عدد (فندق هيلتون كونراد  -
 ٢٩و   S١فيال باملنطقة   ٤٠منها ( فيال باملرحلة األوىل ٦٩عدد االنتهاء من تشطيب وفرش  -

  ).S٢فيال باملنطقة  



 

(٣٠)

 .٢م٤٧٧٥مبساحة إمجالية ) حمل ٦٧عدد ( باملرحلة األوىل S٢نطقة  املركز التجاري بامل -
 .٢م٨٠٧٢مبساحة إمجالية ) حمل ٩٣عدد ( باملرحلة الثانية ٤&S٣املركز التجاري باملنطقة   -

 .  وكلها مشروعات جاري التجهيز النهائي هلا وذلك الفتتاحها قريباً مبشيئة اهللا تعاىل

تتخطى الدراسات املالية أيضاً كبرية  مببالغ قع هلا أن تباعوبافتتاح هذه املشروعات، واملتو
يدل على عامل اجلذب الكبري هلذه املنطقة من قبل  ة من قبل،ودراسات اجلدوى اليت كانت معد

من املستثمرين مما سيعود بالنفع مبشيئة اهللا تعاىل مستقبالً على مسامهي شركة جبل عمر للتطوير و
  .نشاء والتعمري املساهم األكرب يف شركة جبل عمر للتطويرضمنهم مسامهي شركة مكة لإل

الشركة  جرهم للتنمية والتطويريف رأس مال شركة  ةشركة مكة لإلنشاء والتعمري املساهم -ه 
 .كة املكرمةمبجبل الشراشف لتطوير منطقة  املراحل التنفيذية والتي بدأتاملطورة للمشروع 

 اإلعالنهـ ونشر ١٤٣٥قة تطوير يف غرة شهر حمرم علنت منطقة جبل الشراشف منطأُ        
يف الصحف احمللية خالل األسبوع األول من الشهر وستقوم شركة جرهم للتنمية والتطوير مبهام 

 .متر جنويب املسجد احلرام ٥٠٠على بعد  جبل الشراشف منطقةوتقع  .تطوير املنطقة
لعزيز املوازي ومشروع جبل عمـر،  ا منطقة تطوير املشروع من الشمال طريق امللك عبدوحيد 

ومن الشرق شارع إبراهيم اخلليل، ومن اجلنوب التقاء شارع إبراهيم اخلليل وشارع جـرهم،  
 ).الضلع الغريب(ومن الغرب شارع جرهم 

ويهدف املشروع إىل إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أُسس وخطط شـاملة ومتناسـقة   
التشكيل العمراين، واإلسكان، وشبكات املواصالت، : انية مثلتشمل مجيع جوانب البيئة العمر

 .واملرافق، واخلدمات العامة، والفعاليات االجتماعية واالقتصادية
يشكّل املخطط العام األويل ملشروع تطوير منطقة جبل الشراشف حبيث يتوافق مع مهمة التنمية 

عترب منطقة تكرمة واملشاعر املقدسة، وعامة ويتقيد بتوجيهات هيئة تطوير مكة امل بصورةاحلضرية 



 

(٣١)

 وضيافة، وجتارية سكنية منشآت تشمل االستخدامات متعددة جبل الشراشف منطقة عمرانية
 :باالعتبار ما يلي األخذ مع

 التركيز بشكل متوازن على أمهية املرافق الفندقية واملرافق السكنية -
 .حتسني إمكانية الوصول إىل احلرم الشريف -
 .قناطحتسني ربط امل -
 .املنتزهات اخلضراء واملساحات املكشوفة -
 .احلفاظ على األراضي الطبيعية -

 :جرهم لتطوير جبل الشراشف أهم اجنازات شركة
 .اإلعالن يف الصحف احمللية عن تأهيل مطورين ملشروع تطوير منطقة جبل الشراشف -
 .الشراشف االنتهاء من الرفع املساحي وحتديد خارطة استعماالت األراضي ملنطقة جبل -
 االنتهاء من الدراسات االجتماعية واالقتصادية لسكان احلي  -
 .عمل املخطط التنظيمي األويل -
 .الالزمة للمشروع اإلستراتيجيةدراسات التطوير واخلطة  -
 .اإلعالن عن املشروع رمسياً حبضور صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل -
ين بالتأهيل برعاية وحضور صاحب السمو توقيع اتفاقية الشراكة مع املطورين الفائز -

 .اهللا آل سعود أمري منطقة مكة املكرمة سابقاً امللكي األمري مشعل بن عبد
هـ على مساحة إمجالية ٢٤/٦/١٤٣٤إعالن منطقة جبل الشراشف منطقة تطوير بتاريخ  -

   ٢م١.٦٨٣.٦٦١تقدر حبوايل 
هـ وحىت وقت إعداد هذا ١٤٣٥بدء استقبال السادة مالك العقارات مع بداية حمرم  -

التقرير واليت تقع عقارام ضمن منطقة مشروع تطوير جبل الشراشف مبكة املكرمة 
 .لتقدمي ما لديهم من وثائق ومستندات تثبت ملكيتهم للعقار وأرشفتها وتنظيمها



 

(٣٢)

االنتهاء من إعداد النسخة النهائية من التقرير الفين الشامل الذي يضم الدراسة األولية  -
طط العام والدراسة األولية للبنية التحتية والدراسة املرورية وتقديرات مبدئية للمخ

 .بالتكاليف
االنتهاء من أعمال جلنة التثمني وتسليم التقرير النهائي وجاري مراجعة املالحظات على  -

 .التقرير من قبل جلنة التثمني
رهم للتنمية هـ بتأسيس شركة ج٢/٣/١٤٣٦صدور قرار معايل وزير التجارة بتاريخ  -

 .والتطوير شركة مسامهة سعودية مقفلة
عقد اجلمعية التأسيسية لشركة جرهم للتنمية والتطوير ومت إصدار السجل التجاري  -

 .هـ٢١/٤/١٤٣٦وبتاريخ  ٤٠٣١٠٩٠٢٣١للشركة برقم 
جاري التفاوض مع هيئة املساحة اجليولوجية لتوقيع عقد الدراسة اجليولوجية للموقع  -

 .ماء زمزم وتأثري ذلك على
األراضي اخلاصة متخصصة على جاري إعداد تقرير دراسة السوق النهائية من قبل شركة  -

 . باملشروع
 .للمشروع. جاري حتديث دراسة اجلدوى االقتصادية -
 .جاري تطوير ووضع اخلطط الالزمة إلدارة عملية تعويض املالك -
 .جاري إعداد وتطوير اخلطة اإلعالمية للمشروع -

من خالل اجتماع اجلمعية التأسيسية جملس إدارة لشركة جرهم للتنمية والتطوير  أولانتخاب  مت -
تكون وم ٢٠١٥يناير  ٨املوافق ه ١٤٣٦ربيع أول  ١٧للشركة واليت عقدت يوم اخلميس 

 .سبعة أعضاءالس املنتخب من 
فرباير  ٢٣االثنني  يومعقد جملس اإلدارة أول اجتماع له برئاسة الدكتور أسامة بن فضل البار  -

 :وأقر تشكيل جلان جملس اإلدارة التاليةه ١٤٣٦مجاد األوىل  ٤ املوافق م٢٠١٥



 

(٣٣)

 ).جلنة الترشيحات واملكافآت واملسئولية االجتماعية -جلنة املراجعة  -اللجنة التنفيذية (

حبصة نقدية قدرها هذا املشروع احليوي اهلام تساهم فيه شركة مكة لإلنشاء والتعمري إن       
املسامهة  همليون ريال وهذ ١٧٥من رأس ماهلا البالغ ) ريال ٢٨,٨٤٦,١٥٠(٪ مببلغ ١٦,٤٨

وكذلك بالتقرير السنوي اخلامس ، ه٤/٥/١٤٣٥الشركة يف موقع تداول بتاريخ  اأعلنت عنه
 .وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات جديدة يف هذا الشأن، ه١٤٣٥والعشرين لعام 

 :مساهمة الشركة االجتماعية
، فقد حرصت الشركة على القيام مبسئولياا لشركة مبسئولياا االجتماعيةا اضطالعمنطلق  من      

، وذلك من خالل تبين وتنفيذ برامج مدروسة كرمة بشكل خاص واململكة بشكل عاماالجتماعية مبكة امل
 .ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع

 ، فقد سئولية االجتماعية خلدمة اتمعدور أكرب يف املالشركة بالقيام ب مسئوليةومن منطلق       
 :االجتماعية، واليت كان من أمههاالعديد من املسامهات بقدمت الشركة خالل هذا العام 

 رمضـان شـهر  خـالل   السادسةحفل جائزة مكة للتميز يف دورا رعاية دعم واملسامهة يف  .١
 .)ريالوستمائة ستة وستون  ألفستة وستون ستمائة ( ريال ٦٦٦,٦٦٦مببلغ  ه١٤٣٥

مببلـغ  ه ١٤٣٥املسامهة يف دعم ورعاية فعاليات سوق عكاظ التارخيي خـالل عـام    .٢
 ).فقط ثالمثائة ألف ريال(ريال  ٣٠٠.٠٠٠

مببلغ ه ٢٨/١١/١٤٣٥للملكة املوافق يوم  ٨٤املشاركة يف االحتفال باليوم الوطين  .٣
 ).المثائة ثالثة وثالثون ريالفقط ثالمثائة ثالثة وثالثون ألف وث(ريال  ٣٣٣,٣٣٣

وذلك باإلعالن يف "عناية"اجلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضي دعم ورعاية املسامهة يف  .٤
الشريفني امللك عبـد اهللا بـن    لتهنئة خادم احلرمنيه ١٠/٨/١٤٣٥بتاريخ " عناية"جملة 



 

(٣٤)

ملكـة مببلـغ   لليوم الـوطين لل ) ٨٤(مبناسبة الذكرى " حفظه اهللا" آل سعود العزيزعبد
 .)فقط عشرة آالف ريال(ريال  ١٠,٠٠٠

 يعمل ا يتإجراء عملية جراحية لزراعة الكبد ألحد منسويب شركة مكة والاملسامهة يف  .٥
فقط مائة تسعة وسبعون ألف (ريال  ١٧٩,٩٣٦مببلغ  سنةأكثر من عشرين منذ 

 ).وتسعمائة ستة وثالثون ريال

منذ ريي لتربيد ساحات احلرم املكي الشريف مسامهة الشركة ضمن منظومة املشروع اخل .٦
 :شروع يغطي املواقع التاليةاملو ،بالتربيد الضبايب ه١٤٣١ام ع

 .ساحات احلرم املكي الشريف اخلارجية -
 ).اهلجرة(شارع املسيال  -

 ).الصفا(سور القصر امللكي  -

 .ساحة الغزةسور  -
 ).توسعة امللك فهد(سطح احلرم  -

  .ذاذبالر) رضي اهللا عنه(سيدنا علي بن أيب طالب باإلضافة إىل تربيد ساحة باب  -
بتوفري املياه الالزمة للمشروع، وكذلك توفري الطاقة لإلنشاء والتعمري شركة مكة  تقومحيث 

 .ت اخلاصة بالتشغيلطاالكهربائية لتشغيل املراوح واحمل
 :تقدمي املسامهات االجتماعية التاليةيف ساهم املركز التجاري كما  .٧

إللقاء الدروس ( إجياريهبدون قيمة واملصلى مساحات باملركز التجاري يص ختص مت
والربامج الدعوية وحتفيظ القرآن الكرمي وتعليم اللغة العربية الدينية واحملاضرات 

للحجاج واملعتمرين  والتوجيه واإلرشاد وتوزيع املصاحف واملطبوعات طوال العام
وزارة الشئون مثل وزارات واجلهات احلكومية وغريها من الللجمعيات اخلريية  )والزوار



 

(٣٥)

التابعة للندوة العاملية للشباب اإلسالمي  أكادميية براعم القرآن اإلسالمية واألوقاف،
مؤسسة جممع إمام الدعوة اخلريية،  ،ج واملعتمر اخلرييةاهدية احلمجعية  ،مبكة املكرمة

مجعية األطفال  ،الكرمي جبدة اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن، بتربةاخلريية اجلمعية 
 .قنيواملع

 :باملسامهات االجتماعية التاليةفندق وأبراج مكة هيلتون كما ساهم  .٨
إطار املسامهة االجتماعية خلدمة اتمع املنوط ا فندق وأبراج مكة هيلتون  يف

 قام الفندق بابتكار أساليب تقدمي اخلدمة االجتماعية بصورة احترافية وجبدية عالية
 : كالتايل

تقدمي خدمة اجتماعية وإنسانية مميزة علي املستوي احمللي والعاملي وذلك باملشاركة يف  .١
األسبوع العاملي للتربع بالدم، حيث قام بعض منسويب فندق وأبراج مكة هيلتون بالتربع 

 .، بالتنسيق مع مدينة امللك عبد اهللا الطبية مبكة املكرمةه١٤٣٦بالدم خالل شهر احملرم 
مساندة مجعية األيتام بالعاصمة املقدسة، حترص إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون على  .٢

بزيارة أقسام ) بنات  –بنني (مشاركة األيتام فرحتهم يف كافة احملافل حيث قام األيتام 
للتعرف عن كثب على طبيعة العمل ذه ه ١٤٣٦الفندق املختلفة خالل شهر احملرم 

ة العملية بأنفسهم، وقد أبدى املشاركني من هؤالء األيتام األقسام مع خوضهم التجرب
) بنات  –بنني (إعجام وتفاعلهم مع هذه التجربة، كما مت توزيع اهلدايا جلميع األعمار 

 . يف حفل خاص أقيم ذه املناسبة
مبناسبة أسبوع اخلدمة ضمن برنامج خدمة اتمع احمللي، قام فريق عمل من منسويب فندق  .٣

ج مكة هيلتون بالتربع جبمع عدد من املالبس املستعملة اليت هي حبالة ممتازة خالل وأبرا
 .ه١٤٣٦شهر احملرم 

 مش



 

(٣٦)

اخلدمات االجتماعية ضمن الدعم الكامل من شركة مكة لإلنشاء والتعمري  هوتأيت هذ
املالكة للفندق واألبراج اليت حترص دائماً علي التواجد يف املشاركات االجتماعية وذلك 

 .ة اتمعخلدم

 :والتدريبالوظائف  توطني
مكة  وأبراج املالك لفندق(بني شركة مكة لإلنشاء والتعمري كان من أهم بنود التعاقد  لقد       
دة يف تدريب وإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافالوإدارة فنادق هيلتون العاملية  )هيلتون

عيق الكوادر الوطنية جلة املعوقات اليت قد ت، ولتذليل ومعامجيع التخصصات داخل الفندق
ظائف يف القطاعات يف وضع خطط توطني الوالدولة متشياً مع سياسة ولاللتحاق بالعمل الفندقي 

، لتدريب وتأهيل مكة هيلتونوأبراج ، فقد مت ختصيص مركز تدريب بفندق العامة واخلاصة
 .وصقل الكفاءات السعودية يف خمتلف األقسام الفندقية

عد م والذي ي١٩٩٤املوافق  ه١٤١٥فتتاح مركز التدريب يف عام اب شركة مكةوقد قامت      
، باإلضافة إىل الربامج على األعمال الفندقية ،أول مركز لتدريب الكوادر السعودية مبكة املكرمة
لية الداخالتعاون مع مراكز التدريب ، وكذلك اخلاصة لشركة هيلتون العاملية يف إدارة الفنادق

وذلك إلمداد الفندق بالكوادر الوطنية ومكاتب العمل،  كالغرفة التجارية مبكة املكرمةباململكة 
 .يف هذا اال

بإدخال وسائل  وذلك ،كما هو متبع سنوياً مركز التدريب بالفندق ثيدوحت تطوير وبعد       
) ١٣١(دريب عدد  تمتقد ف، بصفة مستمرة قاعاتال مع تطوير، واملعدات احلديثةالتعليم 

 ،متدرب عملوا بفندق وأبراج مكة هيلتون) ٤٨(عدد  وكذلك مت تدريب، متدرب سعودي
مث ، غري فندق وأبراج مكة هيلتون عملوا بأماكن أخرى متدرب) ٥٩(عدد  كما مت تدريب
بأن األعداد اليت  علماً، واألبراج هم على رأس العمل بالفندقممن موظف ) ٧٢( تدريب عدد

عدد ه ٣٠/٤/١٤٣٦حىت ه ٢٩/٤/١٤١٥يف  افتتاحهمركز التدريب منذ  من تخترج



 

(٣٧)

 - االستقبال(املختلفة  واألبراج يف أقسام الفندقوذلك ، بفضل اهللا وتوفيقهمتدرب ) ١,١١١(
  .)وغريها –اإلشراف الداخلي  –األغذية واملشروبات 

طة التدريب يساهم يف كافة أنشوأبراج مكة هيلتون ن فندق فإ املتبع كل عام وحسب
الوسائل املختلفة  ىعلالتدريب ى مكافحة احلريق وعل العاملنيتدريب كافة يقوم بحيث 

  .وغريها من التدريبات الالزمة التنفس الصناعيلإلسعافات األولية و

 :هو موضح باجلدول التايليف الشركة كما  السعودهنسبة  وقد بلغت
 

 نوسعودي )الوظائف(ال العمل ـجم
غري
 نيسعودي

 هنسبة السعود اإلمجـايل
 

 :الوظائف اإلدارية
اإلدارية / شرافيةاإل/ اإلدارة العليا

 ،راسةاحلمن واأل/ هنيةاملو

٤٢,٣١ ٥٧٢ ٣٣٠ ٢٤٢٪  

 

 :املساندة دميةاخلوظائف ال
/ املطبخ/ ألغذية واملشروباتا

التجهيز / املغسلة/  اإلشراف الداخلي
نظافة / حاملي احلقائب/ والتحضري
،جاري واملصلىاملركز الت

٢,٥٩ ٥٨٠ ٥٦٥ ١٥٪  

 ٪٢٢,٣١ ١١٥٢ ٨٩٥ ٢٥٧ ايلـــــاإلمج
 

جمال الضيافة تعترب ضمن النطاق وهى يف ٪ ٢٢,٣١يف الشركة  هالسعودعلماً بأن نسبة 
   .العمل األخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة

 



 

(٣٨)

 :اإلداري باإلدارة العامة للشركة التدريب والتطوير

مج التدريب على رأس العمل كأحد أبرز الربامج اليت تعتين ا شركة مكة واليت يأيت برنا     

دف إىل تطوير مهارات العاملني بالشركة وإكسام مزيداً من املعرفة واخلربة الالزمة اليت 

، ه١٤٣٥/١٤٣٦املايل  العام خاللتساعدهم على تطوير مستواهم وجناحهم يف عملهم، و

دورات ختصصية يف جماالت تتعلق بطبيعة  يفشيح عدد من منسوبيها بترالشركة  إدارة تقام

إدارة املكاتب والسكرتارية ، ممارسة التدقيق الداخلي :يف دورات، منها وأخرى تثقيفية أعماهلم

 .استثمار املؤسسات املالية األجنبية، اللغة اإلجنليزية، املستمر اإلفصاحمتطلبات ، التنفيذية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٣٩)

 
 :ة طبقًا لقواعد التسجيل واإلدراجيئة السوق املاليمتطلبات ه

 

 :ل الشركة ومدى إسهامه يف النتائجوصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثريه على حجم أعما .١
ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة وامتالك العقارات ااورة للمسجد تعمري األماكن 

عمال اهلندسية جريها والقيام بكافة األاحلرام وتطويرها وإدارا واستثمارها وشرائها وتأ
   .الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم واملسح اخلاص ا

 

 إمجايل أرباح النشاط بالريال والنسبة إمجايل إيرادات النشاط بالريال والنسبة انــالبي

 ٪٣١,٨٨ ١١٣,٢٥٨,٣٠٢ ٪٢٥,٥١ ١٤٨,٠٢٣,١٩٥ املركز التجاري .١

 ٪٢٨,١٥ ١٠٠,٠٣٠,٣٩٠ ٪٣٣,٦٥ ١٩٥,٢١٥,١٢٨ ونفندق مكة هيلت .٢

 ٪٣٩,١٤ ١٣٩,٠٧٧,٥٠٠ ٪٤٠,٣٣ ٢٣٤,٠١٨,٣٦٣ أبراج مكة هيلتون .٣

 ٪٠,٨٣ ٢,٩٥٦,٦٦٧ ٪٠,٥١ ٢,٩٥٦,٦٦٧ ٢تأجري عقارات جبل عمر  .٤

 ٪١٠٠ ٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩ ٪١٠٠ ٥٨٠,٢١٣,٣٥٣ ـايلــاإلمجـ

 

شاط أو إيراد خارج مدينة الشركة متارس نشاطها يف مكة املكرمة فقط، وليس هلا أي ن •
 .مكة املكرمة

 :بها رتقاءة لدعم الشركة وااليالرئيس سرتاتيجياتهدارة واتوجهات جملس اإل .٢
إن جملس اإلدارة حرص على االستثمار يف شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة  -أ 

، ريال ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠قيمتها ) ١(مسامهة حبصة عينية يف مشروع شركة جبل عمر 
نتج عن تقييم األسهم طبقاً حملفظة أسهم الشركة  ،عيين سهم ٧٥,٦١٦,٧٥٠متثل عدد 

بالقيمة السوقية يف تاريخ انتهاء السنة  سهم ٦٣,٧٦٣,٤٧٨لعدد ) لدى بنك الرياض(



 

(٤٠)

 ريال ٣,٨١٦,٢٤٤,١٥٨مكاسب مل تتحقق بعد قدرها ه ٣٠/٤/١٤٣٦املالية يف 
 .واالمسيةية عبارة عن الفرق ما بني قيمة السهم السوق

ريال  ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠شركة جبل عمر  قيمتها أسهم باكتتاب حقوق أولوية وإضافية  -ب 
، نتج عن تقييمهـا بالقيمـة السـوقية يف تـاريخ     سهم ٣٠,٧٧٥,٧٦٦لعدد أسهم 

، عبارة عن ريال ١,٨٤١,٩٢٩,٥٩٥ مكاسب مل تتحقق بعد قدرها، ه٣٠/٤/١٤٣٦
  .الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالمسية

بتـاريخ  يف شركة جبل عمر للتطـوير  إن رصيد احلصة النقدية املودعة باسم شركة مكة  -ج 
واليت متثل مسامهة مالك العقارات الذين مل ، مليون ريال ٦٤٠وقدرها ه ٢٤/١/١٤٢٨

وذلك طبقاً للبند الثاين من الفقرة أوالً من املادة (يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية 
والـيت بلغـت يف تـاريخ    ) األساسي لشركة جبل عمـر للتطـوير   الثامنة من النظام

، وقد بلغت قيمة عقارات مـن اسـتكملوا   مليون ريال ٥٨٢مبلغ  ه ١٧/٩/١٤٢٨
، ريال مليون ٢٢٢مبلغ وقدره ه ٣٠/٤/١٤٣٦وثائقهم الشرعية والنظامية حىت تاريخ 

ذلك أصبح رصيد ، وبلقيمة من احلصة النقدية املذكورةحولت هلم أسهم مبا يعادل هذه ا
 .مليون ريال ٣٦٠احلصة النقدية للشركة مبلغ 

) متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع  ستثمار شركةبلغ ا -د 
عائـد  ه ٣٠/٤/١٤٣٦، ونتج عنه حىت تـاريخ  ريال ٨٠٧,٤٦٦بالريال السعودي 

 .ريال ٥٦,٩٧٧استثمار غري حمقق قدره 
املتنوع / مليون ريال وإيداعه يف صندوق األهلي ١٥٠مبلغ مكة وأيضاً استثمار شركة 

 .ه٦/٩/١٤٣٦م املوافق ٢٣/٦/٢٠١٥للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حىت 



 

(٤١)

والذي يعترب امتداداً طبيعياً ) ٢(جبل عمر منطقة ستثمار الشركة يف مشروع تطوير ابلغ  -ه 
 ٧٠وقـدره  اجلنوبية مبلغ  ومرتبط به من الناحية) ١(جبل عمر تطوير منطقة ملشروع 

 .مليون ريال ٣مليون ريال وعائد إجيارها السنوي 

يــوم اخلمــيس بتــاريخ ) ١٣٣(رقــم  اجتماعــهشــركة يف القــرر جملــس إدارة  -و 
م باإلمجاع باملسامهة حبصة نقديـة مببلـغ   ٢٠١٣نوفمرب  ٢٨هـ املوافق ٢٥/١/١٤٣٥
شـركة حتـت   (طـوير  مليون ريال سعودي يف رأمسال شركة جرهم للتنمية والت ٥٠٠

جب وومب ،يف جمال التطوير العقاري، واليت ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف) التأسيس
يف  ٪ من حصتها١٠مليون ريال سعودي واليت متثل  ٥٠هذا القرار قامت الشركة بدفع 

وخالل الربع الرابع قامت الشركة باسترداد كامل مسـامهتها يف   ،رأمسال شركة جرهم
املوافـق  ه ٢٥/٤/١٤٣٥ويف تـاريخ   ،جـرهم للتنميـة والتطـوير    رأس مال شركة

م قام مدير عام الشركة بتوقيع اتفاقية ائية للمسامهة حبصة نقدية قدرها ٢٥/٢/٢٠١٤
يف رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطـوير  ) ريال ٢٨,٨٤٦,١٥٠(٪ مببلغ ١٦,٤٨

تاب األول، وذلك بناًء مليون ريال يف مرحلة االكت ١٧٥البالغ ] شركة حتت التأسيس[
، ومت اإلعالن عـن  )شركة جرهم حتت التأسيس(على االحتياج الفعلي للشركة املطورة 

م، وسـيتم اإلعـالن   ٥/٣/٢٠١٤املوافق ه ٤/٥/١٤٣٥ذلك يف موقع تداول بتاريخ 
 .الحقاً عن أي تطورات يف هذا الشأن

 :الوضع الزكوي .٣

ه ١٤٣٠حىت عام ه ١٤٢٤م ستلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عاا
ريال سعودي، وقد  ٣١,١٤٥,٨٢٦ربط زكوي على الشركة مببلغ قدره  باستحقاق
ستئنافية الزكوية اللجنة اال إىل االعتراضالشركة على هذا الربط وقد مت رفع  اعترضت



 

(٤٢)

ريال سعودي بناًء على قرار  ٣١,١٣٠,٢٣٠الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان مببلغ 
كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة املالية املنتهية يف ة،االبتدائياللجنة 

ريال  ١٦,٥٩٣,٢٠٧ربط زكوي على الشركة مببلغ قدره  باستحقاقه ٢٩/٤/١٤٣١
بعد إصدار خطاب ضمان مببلغ الشركة على هذا الربط  اعترضتسعودي، وقد 
لجنة ال إىل تراضاالعوقد مت رفع  ،االبتدائيةلجنة الريال بناًء على قرار  ١٩,٥٩٣,٢٠٧

سوف  االعتراضإال أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة  ،الزكوية الضريبية ستئنافيةاال
 .مبشيئة اهللا تعاىل تكون يف صاحلها

ومل تستلم الشركة ه ١٤٣٥حىت  ه١٤٣٢مت تقدمي اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 
 .أي ربط عن تلك السنوات حىت تارخيه

 :مبا يلي إقرارات .٤
 .بالشكل الصحيحأُعدت سجالت احلسابات  أن -

  .بفاعليةذ فّنعلى أسس سليمة و عدن نظام الرقابة الداخلية أُأ -

 .على مواصلة نشاطه املصدرأنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة  -

 :شركةنتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بال .٥

 :الشركةإدارة املراجعة الداخلية ب - أ

انطالقاً من أمهية حوكمة الشركة وضرورة نقلها إىل حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد 
أحد ركائز هذا التطبيق، وذلك من خالل فحص وتقومي النشاطات املالية واإلدارية والتشغيلية 

بشكل للشركة، دف توفري املعلومات الدقيقة لإلدارة بكل مستوياا لتنفيذ إستراتيجيتها 
 .صحيح وكذلك تقييم املخاطر اليت تواجه الشركة ومتابعة كيفية عالجها



 

(٤٣)

اليت متت املالية واإلدارية ألنشطة الداخلية بالشركة، مبراجعة اراجعة قيام إدارة املومن خالل 
اليوجد [فقد تبني هلا أنه ،ه٣٠/٤/١٤٣٦املنتهي يف ه ١٤٣٥/١٤٣٦خالل العام املايل 

   ]. ية إجراءات الرقابة الداخليةمالحظات جوهرية لفاعل

 :إدارة شئون املساهمني -ب 
شئون املسامهني فقد مت تطوير اهليكل اإلداري ا وحتويلها من قسم إدارة بلتسهيل العمل 

هو أن أهم مهامها وحيث إىل إدارة مستقلة تكون مرجعيتها ملدير عام الشركة مباشرةً، 
 .ميف مجيع متطلبا معاون معهوالت معلى مستحقا نيتسهيل حصول املسامه

 :التايلبإدارة شئون املسامهني على النحو  عملالفقد مت تطوير 
من خالل بريد اإلدارة اإللكتروين املسامهني  التواصل معخدمة  تطوير .١

)mosahem@mcdc,com,sa( م لم يفوالتعاون معهم لرد على استفسارامتطلبا. 
 :باآليتتطوير خدمة الرسائل النصية إلبالغ املسامهني  .٢

 .مواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية -
 .مواعيد صرف األرباح -
انتهاء معامالم باإلدارة بإيداع أسهم الشهادات يف حمافظهم االستثمارية بعد جتزئة  -

 ).ريال ١٠(القيمة االمسية للسهم 
 .فإصدار شيكات بدل فاقد أو تال -
للشركة  على املوقع اإللكتروين ،سامهنياملنشر األخبار واملعلومات اليت م  .٣

 www.mcdc.com.sa 
الشركة قامت بالبحث يف سجالت  ،على حقوق املسامهنيمن إدارة الشركة حرصاً  .٤

راجعة أرصدة أرباح ، ومبالذين مل يصرفوا أرباحهماملسامهني عن للسنوات املاضية 



 

(٤٤)

مل األرباح اليت ، حيث بلغ إمجايل ه١٤٢٧املسامهني تبني وجود أرباح مل تصرف عن عام 
  .)ريال ٢١,٦٣٠,٣٥٢,٨٠( مبلغ وقدرهه ١٤٣٤/١٤٣٥تصرف يف اية عام 

وذلك مبقارنة أرقام يف سجالم مت وضع خطة لتحديث بيانات املسامهني بالبحث  فقد
) ريال٩,٩٦٦,١٠٢(صرف مبلغ  اهللا نتج عن ذلكمد حبويام، مسامهتهم مع أرقام هو

، ليصبح املبلغ املتبقي ه١٤٣٥/١٤٣٦٪ خالل العام املايل ٤٦,٠٧بنسبة 
باقي املسامهني لتسليمهم العمل للتواصل مع وجاري  ،ريال ١١,٦٦٤,٢٥٠,٨٠
   .أرباحهم اليت مل تصرف

 :إدارة الشئون الفنية -ج 
رة الشئون الفنية يف املناقصات اخلاصة بتطوير وحتديث مجيع األعمال اليت تتم بإدا

اإلنشاءات واألعمال املختلفة بالشركة تتم بنظام املناقصة بالظرف املغلق أو بنظام املمارسة، أو 
وتسند هذه األعمال إىل املكاتب اهلندسية وشركات ، الشراء املباشر عن طريق استدراج عروض

  .أمانة العاصمة املقدسة أو اجلهات احلكومية املختصة املقاوالت املدرجة واملعتمدة من
 :املهام واملسئولياتأهم 
 ). مة ومتابعة املشاريع حتت الدراسةتنفيذ املشاريع القائ:(اإلشراف واملتابعة الفنية: أوالً
 -إنشائية (ريع الشركة حفظ خمططات مشا:قسم املخططات اهلندسية واملستندات الفنية: ثانياًً

 .واملواصفات الفنية وجداول الكميات خمططات حسب التنفيذو) ةكهروميكانيكي-معمارية
بغرض إعداد منهج وقد مت استحداث هذا القسم : مراقبة اجلودة الفنية ومؤشرات األداء: ثالثاً

 :اآليتذلك ومن  ،تنظيمي شامل يهدف إىل حتقيق متطلبات الشركة
 .ومتابعتها وحتديثها األداءإعداد مؤشرات  )١
 .فري نظام مراقبة ومتابعةتو )٢
 .األداء بصفة دائمةتطوير و حتسني )٣



 

(٤٥)

 .إعداد الرسومات البيانية والتوضيحية )٤

 .األهداف املطلوبةقياس التقدم حنو  )٥

 :املخاطر التسويقية .٦

ريع كتمال املشاة رمبا تواجه الشركة يف املستقبل، مع اتوجد خماطر تسويقية حمدود

موقع : يتميز بنقاط قوة عديدة، من أمههان مشروع الشركة ، إال أاجلديدة يف املنطقة املركزية

، ٢م٥٠، ومساحات مميزة حوايل د احلرام مباشرة، وأفضل تصميم للمبىنمتميز أمام املسج

فإنه من غري املنظور أن يكون هناك لذا ، مساحات إطاللة على املسجد احلرامللغرف، وأكرب 

ستستمر  ، كما أن الشركةئة اهللاتسويقية مبشيتأثري جوهري على جممع الشركة من الناحية ال

ألي  اإلستراتيجيةلة وقصرية األجل كأحد البدائل ستثمارات طويتها يف تنويع االيف سياس

 .توسعة مستقبلية للمسجد احلرام على املدى القريب أو البعيد

 

 

 

 

 



 

(٤٦)

 :تصنيف عضوية جملس اإلدارة .٧
 

على  ،ومما ينايف االستقاللية.االستقاللية التامةالذي يتمتع ب عضو جملس اإلدارة :العضو املستقل
 :أي من اآليت ،احلصر سبيل املثال ال

 .ئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتهاون مالكاً ملا نسبته مخسة يف امليكأن  .١
ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخسة يف املئة أو أكثر من أسهم أن يكون ممثالً لشخص  .٢

 .و أي شركة من جمموعتهاالشركة أ
أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من  .٣

 .جمموعتها
اإلدارة يف الشركة أو يف  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء جملس .٤

 .أي شركة من جمموعتها
يف الشركة أو يف أي  كبار التنفيذينيمن أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي  .٥

 .شركة من جمموعتها
لعضوية جملس  أن يكون عضو جملس إدارة يف أي شركة ضمن جمموعة الشركة املرشح .٦

 .إدارا
األطراف املرتبطة بالشركة أو بأي شركة  أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى أي من .٧

املوردين، أو أن يكون مالكاً حلصص سيطرة لدى  بارمن جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وك
 .املاضيني أي من تلك األطراف خالل العامني

ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى الذي  عضو جملس اإلدارة :غري التنفيذيالعضو 
 .راتباً شهرياً أو سنوياً منها

 
 



 

(٤٧)

أمساء عضواً و) ١١(رة من يتكون جملس اإلدا :]تصنيف أعضائه[تكوين جملس اإلدارة
 :على النحو التايل األعضاء

 
   

 العضوية صفةم العضوـــسام
   

   

 تنفيذي.القادر حممد فقيهالرمحن عبد عبد/ األستاذ١
 مستقل.اهللا إبراهيم السبيعيإبراهيم عبد/ األستاذ٢
 مستقل.العزيز بن سليمان احلمدانأمحد بن عبد/ األستاذ٣
 غري تنفيذي.محزة حممد صاحل محزة صرييف/ ستاذاأل٤
 مستقل.بسام حممد سليمان البسامزياد / األستاذ٥
 مستقل .امللك قاضيسهيل بن حسن بن عبد/ معايل الدكتور٦
 غري تنفيذي )ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية( صاحل حممد عوض بن الدن/ األستاذ٧
 مستقل.ف اهللا الغامديضيف اهللا عمر ضي/ الدكتور٨

٩ 
الس األعلى ممثل (خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف/ األستاذ

 .)جهة حكومية ـوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  -لألوقاف 
 غري تنفيذي

 مستقل.اهللا سليمان بن سعيدمنصور عبد/ األستاذ١٠
 مستقل.القاضياهللا سليمانعبد دمح/ األستاذ١١

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٨)

  :اأمساء الشركات املساهمة التي يكون عضو جملس إدارة الشركة عضوًا يف جمالس إدارته .٨
 
 

   

 م العضوــسا م
ى اليت ال يزال الشركات املسامهة األخر

 )حىت تارخيه(يتويل عضويتها 
   

 جبل عمر للتطوير القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد ١

 جبل عمر للتطوير  اهللا إبراهيم السبيعي إبراهيم عبد ٢

 جبل عمر للتطوير احلمدانبن سليمان العزيز  أمحد بن عبد ٣

 ال يوجد محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 بروج للتأمني / جبل عمر للتطوير بسام حممد سليمان البسامزياد  ٥

 ال يوجد  امللك قاضي سهيل بن حسن بن عبد ٦

 االقتصاديةمدينة املعرفة  الدن صاحل حممد عوض بن ٧

 أمسنت جنران  ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي ٨

 الصحراء للبتروكيماويات خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف  ٩

 جبل عمر للتطوير  بن سعيدسليمان اهللا  منصور عبد ١٠

 ال يوجد محد عبد اهللا سليمان القاضي ١١
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٩)

  يف أسهم الشركة وأي )* أو أي مصلحة( لك أعضاء جملس اإلدارةبيان بنسب مت .٩
 :تغري يف تلك املصلحة خالل السنة املالية

 

 

 م
 

  وـــالعض مـسا
عدد األسهم يف

 ه٢٩/٤/١٤٣٥
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٣٠/٤/١٤٣٦

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

 ٠,٢٧٩٦ ٤,٥٣٠٤ ٧,٤٦٦,٨٤٢ ٧,٠٠٦,٠٨٥٤,٢٥٠٨ حممد فقيهالقادر  الرمحن عبد عبد١
 -- ٦,٠٠٠٠,٠٠٣٦ ٦,٠٠٠٠,٠٠٣٦ اهللا إبراهيم السبيعي إبراهيم عبد٢
 -- ١,٣٧٧٠,٠٠٠٨ ١,٣٧٧٠,٠٠٠٨ العزيز بن سليمان احلمدان أمحد بن عبد٣
 -- ٦,٤٤٤٠,٠٠٣٩ ٦,٤٤٤٠,٠٠٣٩ محزة حممد صاحل محزة صرييف٤
 -- ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ حممد سليمان البسامبسام زياد ٥
 -- ٠,٠٠٧٨ ١٢,٨٨٢ ١٢,٨٨٢٠,٠٠٧٨ امللك قاضي حسن عبد بنسهيل ٦

٧ 
 -- ٠,٣٦١٣ ٥٩٥,٥٧٣ ٥٩٥,٥٧٣٠,٣٦١٣ شركة بن الدن للتنمية العقارية 

 -- -- ------ صاحل حممد عوض بن الدن: وميثلها
 -- ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ ديضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغام/د٨

٩ 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 

 : والدعوة واإلرشاد وميثلها
٤,٨٨٦٢ ٨,٠٥٣,٢٠٥ ٤,٨٨٦٢ ٨,٠٥٣,٢٠٥ -- 

 -- -------- خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف
 -- ١,٣٢٨٠,٠٠٠٨ ١,٣٢٨٠,٠٠٠٨ اهللا سليمان بن سعيد منصور عبد١٠
 -- ٠,٠٠٦١ ١٠,٠٠٠---- القاضي اهللا سليمان عبد محد١١

   

 

 .)ء القصر والشركات التابعة إن وجدأسهم الزوجة واألبنا(تتضمن املصلحة * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٥٠)

 يفيف أسهم الشركة وأي تغري )* أو أي مصلحة( كبار التنفيذينيبيان بنسب متلك  .١٠
 :تلك املصلحة خالل السنة املالية

 
   

 

 م
 

 كبار التنفيذيني اسم
عدد األسهم يف

 ه٢٩/٤/١٤٣٥
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٣٠/٤/١٤٣٦

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

   

   

 -- ٠,٠٠٠١ ٢٩٩ ٠,٠٠٠١ ٢٩٩ جميد الدين بن منهاج الدين كامل/د ١
   

 

 .زوجة واألبناء القصرتتضمن املصلحة أسهم ال* 
 

 :جلان اجمللس - ١١
 

 : جلنة املراجعة  -أ 
 : مهام ومسئوليات اللجنة

من أجل التحقق من مدى فعاليتها يف  ،اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة .١
 .تنفيذ األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة

 .مكتوب عن رأيها وتوصياا يف شأنه دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير .٢
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة  .٣

  .فيها
، ويراعى عند لقانونيني وفصلهم وحتديد أتعامالتوصية لس اإلدارة بتعيني احملاسبني ا .٤

 .التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم
، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت أعمال احملاسبني القانونينيابعة مت .٥

 .يكلفون ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة
 .دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظاا عليها .٦
 .دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأا .٧



 

(٥١)

ة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي دراس .٨
 .والتوصية يف شأا

 .دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية لس اإلدارة يف شأا .٩
بنسبة حضور ه ١٤٣٥/١٤٣٦خالل عام  اتاجتماع) ٧(عدد املراجعة وقد عقدت جلنة 

وأمسائهم ،من مخسة أعضاء من بينهم خمتصني يف الشئون املالية واحملاسبيةاللجنة  وتتكون٪، ١٠٠
 :التايلعلى النحو 

 
 
 
 
 
 

صفة  م العضوــسام
ع  العضوية
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 عدد

اجتماعات 
 احلضور

 د عبد العزيز سليمان احلمدانأمح١
رئيس
 ٧ √√√√√√√ اللجنة

 إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعي٢
عضو
 ٧ √√√√√√√ اللجنة

 صاحل حممد عوض بن الدن٣
عضو
 ٧ √√√√√√√ اللجنة

 منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد ٤
عضو
 ٧ √√√√√√√ اللجنة

 ن البسامزياد بسام حممد سليما٥
عضو
 ٧ √√√√√√√ اللجنة



 

(٥٢)

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت -ب 
 :مهام ومسئوليات اللجنة

مع  للسياسات واملعايري املعتمدة لس اإلدارة بالترشيح لعضوية الس وفقاً التوصية .١
  .ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانةمراعاة عدم 

وية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد املراجعة السن .٢
وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت 

  .الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة

  .كن إجراؤهامراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت مي .٣

حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة  .٤
  .الشركة

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل  .٥
  .إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى

أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني، وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت  .٦
  .ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايري ترتبط باألداء

 

 

 

 



 

(٥٣)

، ه١٤٣٥/١٤٣٦خالل عام اجتماعات ) ٥(عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت عدد  وقد
 : أمسائهم على النحو التايلو٪ وتتكون من ثالثة أعضاء،١٠٠حضور بنسبة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م العضوــسام
صفة 
 العضوية
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تما
الج
ا

ع 
تما
الج
ا

ابع
الر

ع 
تما
الج
ا

س
خلام
ا

 عدد 
اجتماعات 
 احلضور

 سهيل بن حسن عبد امللك قاضي١
رئيس
 اللجنة

√ √ √ √ √ ٥ 

 منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد ٢
عضو
 اللجنة

√ √ √ √ √ ٥ 

 زياد بسام حممد سليمان البسام٣
عضو

 للجنةا
√ √ √ √ √ ٥ 



 

(٥٤)

 :جملس اإلدارة اجتماعات -١٢
الفترة ( ه١٤٣٥/١٤٣٦قدت خالل السنة املالية تماعات جملس اإلدارة اليت عاج عدد  

 عقد جملس اإلدارة،اجتماع، وسجل حضور كل )ه٣٠/٤/١٤٣٦ ىتح ه١/٥/١٤٣٥من 
ة اليت انتهت بتاريخ بتشكيله يف الدورة الثامن )بالتمرير(وقرار  اجتماع )٧(عدد 
    :على النحو التايلاإلدارة  أمساء أعضاء جملسو،ه٢٠/١١/١٤٣٥

صفة  م العضوــسا م
ع  العضوية
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 عدد 
 اجتماعات
 احلضور

١ 
قادر العبد الرمحن عبد

 حممد فقيه 
رئيس جملس 
 ٧ √√√√√√√ اإلدارة

٢ 
إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٣ 
أمحد عبد العزيز 
 سليمان احلمدان

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٤ 
 محزة حممد صاحل 

 محزة صرييف 

عضو جملس 
 ٦ √ √ √ √√ ـ√ اإلدارة

٥ 
زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة



 

(٥٥)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦ 
سهيل بن حسن 

 امللك قاضيعبد
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٧ 
 صاحل حممد 

 عوض بن الدن
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٨ 
 ضيف اهللا عمر 

 اهللا الغامدي ضيف 

 

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٩ 
 خالد عبد اهللا 
عبد اللطيف 

 للطيفالعبدا

 

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

١٠ 
منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة

١١
 حممود مجيل 

 عبدالوهاب حسوبة
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √√√√ اإلدارة



 

(٥٦)

التاسعة لدورة اجلديد لبتشكيله  )بالتمرير(اجتماع وقرار  )٤(عدد  س اإلدارةعقد جملمث   
     :على النحو التايلاإلدارة وأمساء أعضاء جملس ه ٢١/١١/١٤٣٥واليت بدأت بتاريخ 

صفة  م العضوــسا م
ع  العضوية
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شر
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ا

 عدد 
 تاجتماعا
 احلضور

١ 
 القادر عبد الرمحن عبد

 حممد فقيه 
رئيس جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

٢ 
 إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

٣ 
 أمحد عبد العزيز 
 سليمان احلمدان

عضو جملس 
 ٣ √ √ √ ـ اإلدارة

٤ 
 محزة حممد صاحل 

 محزة صرييف 

عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

٥ 
 زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

٦ 
 سهيل بن حسن 

 امللك قاضيعبد
عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة



 

(٥٧)

 
 
 
 
 

٧ 
 صاحل حممد 

 عوض بن الدن
عضو جملس 
 ٣ √ √ √ ـ اإلدارة

٨ 
 ضيف اهللا عمر 

 اهللا الغامدي ضيف 

 

عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

٩ 
 عبد اهللا  خالد

 عبد اللطيف 
 للطيفالعبدا

 

عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

١٠ 
 منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة

١١
  محد عبد اهللا

 سليمان القاضي
عضو جملس 
 ٤ √ √ √ √ اإلدارة



 

(٥٨)

  فيها مصلحةوتوجد أو كانت توجد العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها  -١٣/١
أو املـدير املـايل أو ألي شـخص  دير العـام جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو امل        

 :ي منهمذي عالقة بأ
 :العقود التي تتطلب اإلفصاح

) لعائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارةا(للدواجن  مزارع فقيه باسم شركةإجيار  دوعق -أ 
قدره سنوي بإجيار  ٢م١٨٨ته سم الطازج مساحملعرض باملركز التجاري با

بإجيار سنوي  ٢م٢٢٥ركز السكين مساحتها ، وشقة سكنية باملريال٢,١٤٧,٨٣٨
 ريال ١١١,٠٠٠ بإجيار سنوي قدرهلوحات إعالنية و، ريال ٤٣٠,٦٠٠ قدره

   .ريال ٤٦,٨٠٠ بإجيار سنوي قدره ٢م٣٦ومكتب مساحته 
ام حممد البسام ملعرض باملركز زياد بس/ األستاذعضو جملس اإلدارة إجيار باسم  اعقد -ب 

ريال، وأيضاً ركن باملركز  ٢٣٥,٧٠٠بإجيار سنوي قدره ، ٢م١٦التجاري مساحته 
ط التجاري والنشا ريال ١٠٠,٥٥٠ قدره بإجيار سنوي ،٢م ٧التجاري مساحته 

 .)مكتبة صوتيات(باملوقعني 
 ،املؤجرة األخرىوتعادل قيمة اإلجيارات يف هذه العقود قيمة املثل للمحالت والشقق  

سيتم إدراج بندين مستقلني للمصادقة على املعامالت والعقود اليت متت مع أطراف ذات عالقة و
بند من ال) أ ، ب(املوضحني أعاله بالفقرة الفرعية ه ١٤٣٥/١٤٣٦خالل العام املايل 

  .ركةللشالقادمة  العشرينة وبعا، جبدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية الس)١٣/١(

والعشرين  بعةإدراج بند مستقل جبدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية السا -ج 
القادمة للشركة يتعلق باشتراك عضو من جملس اإلدارة يف عمل منافس وفقاً للنص 

  :التايل



 

(٥٩)

  :واألعضاء هم) املوافقة على اشتراك عضو من جملس اإلدارة يف عمل منافس(
 .مد فقيهعبد الرمحن عبد القادر حم .١
 .أمحد عبد العزيز سليمان احلمدان  .٢
 .إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعي .٣
  .منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد .٤
 .زياد بسام حممد سليمان البسام .٥

وذلك لكوم أعضاء يف جملس إدارة شركة جبل عمر للتطوير واليت تزاول نفس نشاط 
 .الشركة
ولكن يوجد عقود مع أطراف  ،اف ذات عالقةال توجد أي صفقة بني الشركة وأطر - د

صفحة ذات عالقة ألعضاء جملس اإلدارة حسب ما مت اإلفصاح عنه يف هذا التقرير 
 :وملخصها كالتايل أ، ب/ ١٣/١البند ) ٥٨(رقم 

 قيمة التعاقد املستأجر النشاط م
مدة 
 التعاقد

١ 
) +مطعم الطازج( حمل

لوحات +  شقة سكنية
 مكتب+ إعالنية 

 مزارع فقيه للدواجن شركة/ مباس

 العائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارة
 سنوي ٢,٧٣٦,٢٣٨

٢ 
مكتبة(ركن + حمل 

 )صوتيات
 سنوي ٣٣٦,٢٥٠ زياد البسام عضو جملس اإلدارة/ باسم

 
 
 



 

(٦٠)

 مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو  تنازل اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  -١٣/٢
 :عن أي راتب أو تعويض فيذينيالتنر أحد كبا          
) ه٣٠/٤/١٤٣٦ ىتح ه١/٥/١٤٣٥الفترة من ( ه١٤٣٥/١٤٣٦خالل العام املايل  مت        

فقيه عن حقه يف أجر حممد القادر  الرمحن عبد عبد/ تنازل رئيس جملس اإلدارة األستاذ
لعامة دارة امكاتب اإل(،اع واالستخدام لألماكن العائدة له واليت تستغلها شركة مكةـاالنتف

بالعزيزية ومساحتها  الشركةسمات ، واألرض املقام عليها معرض للشركة مبركز فقيه التجاري
، واألرض املشون ا املعدات اخلاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوايل متر مربع ٦٣٧٥
 :وبياا على النحو التايل )متر مربع ٥٠٠٠

 

 ريال    ٨٠٠,٠٠٠       القيمة اإلجيارية للمكاتب - ١ 

 ريال    ١٠٠,٠٠٠      القيمة اإلجيارية ملستودع الليث - ٢ 

              ريال  ٢,٠٠٠,٠٠٠              القيمة اإلجيارية ألرض معرض اسمات  - ٣ 
 ـــــــــ                                                          
    ريال  ٢,٩٠٠,٠٠٠            ايل ــاإلمج            

ائدة لـرئيس جملـس   وقد بلغت القيمة اإلمجالية ألجر االنتفاع واالستخدام لألماكن الع  
، واليت تنازل عن حقه فيها عن السـنوات  فقيهحممد القادر  الرمحن عبد عبد/ اإلدارة األستاذ

ـ   حـىت  ه٢٦/١١/١٤٠٥فكـرة تأسـيس الشـركة يف     ابتداءالسابقة منذ  ايل العـام امل
 ١,٤٩٥,٠٧٧ريال، وذلك خبالف مبلـغ   ٢٧,٨٠٧,٩٦٤مبلغ وقدره  ه١٤٣٥/١٤٣٦

ريـال   ١٢٣,٤١٢ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ رئيس جملس اإلدارة ريال تربع ا 
املصـلى   أسهم أرباححصة متثل ريال  ٧٧١,١٩٦، ومبلغ ه١٤١٦مكافأة عضويته عن عام 

 .ه٢٩/٤/١٤١٦ يف األرباح املوزعة عن العام املنتهي يف



 

(٦١)

 :التعويضات واملكافآت -١٣/٣

 البيـــان
 أعضاء جملس 
 اإلدارة التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة
 املستقلني /غري التنفيذيني

 كبار التنفيذينيمن ) ٥(عدد 
 من بينهم

 املدير العام واملدير املايل

 ٨٥٢,٦٨٠ ـ ـ الرواتب والتعويضات 

 ٤٥٨,٨٦٨ ٥٥٢,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ البدالت

املكافآت الدورية 
 والسنوية

٢٠٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ 

 ـ ـ ـ اخلطط التحفيزية

 ـ ـ ـ أي تعويضات أو مزايا عينية

 

    لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة -١٣/٤
 :، مع وصف موجز هلا وبيان أسبابهاىأو مستحقات أخر          

صلحة الزكاة والدخل قيمة صايف الزكاة الشرعية املستحقة عن العام املايل يستحق مل )١
الرجوع لإليضاح رقم (، ريال ٩,٣٩٧,٩٦٠ه مبلغ وقدر ه١٤٣٥/١٤٣٦احلايل 

  .)ه١٤٣٥/١٤٣٦امللحق بالقوائم املالية للشركة عن العام املايل ) ٢٣(

 اشتراكال رسوم ري ٨٨,٢٧٠مبلغ  االجتماعيةيستحق للمؤسسة العامة للتأمينات  )٢
  .ه١٤٣٦عن شهر ربيع اآلخر 

 



 

(٦٢)

  وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خالل نتائج أعمال الشركة -١٤/١
 :لسنوات املالية اخلمس األخريةا        

 :باأللف ريال) ودات واملطلوبات وحقوق املسامهنياملوج(بنود قائمة املركز املايل  أهم –أ 
 

  

 ه١٤٣٦ ه١٤٣٥ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢ املركز املايل
      

      

 ٣٧٩,٤٣٠ ٤٦٤,٥٦٤ ٤٧٣,٩٦٩ ٤٤٧,٤٠٢ ٥٣٤,٢٩٠ موجودات متداولة

 )٦٣٤,٠٥٧( )٦٣١,٩٧٦( )٦١٩,٣٧٥( )٥٢٥,٦٢١( ) ٤٣٦,٨٠٨( مطلوبات متداولة

 )٢٥٤,٦٢٧( )١٦٧,٤١٢( )١٤٥,٤٠٦( )٧٨,٢١٩(  ٩٧,٤٨٢ رأس املال العامل

 ٧,١١٦,٥٩١ ٤,١١١,١١٩ ٢,٧٣٢,٠٤٣ ٢,٢٣٦,٢٣٩ ١,٧٣٣,٣٦٣ ألجلاألصول األخرى طويلة ا

 ١,٦٠٠,٦٨٦ ١,٦٠٣,٥٧٢ ١,٦٢٢,١٨٨ ١,٥٩٦,٠٢٦ ١,٦١٦,٧٣٩ األصول الثابتة

 ٩,٠٩٦,٧٠٧ ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ ٣,٨٨٤,٣٩٢ إمجايل املوجودات

 ٦٣٤,٠٥٧ ٦٣١,٩٧٦ ٦١٩,٣٧٥ ٥٢٥,٦٢١ ٤٣٦,٨٠٨ املطلوبات املتداولة

 ٨,١٣٦ ٧,٠٥٧ ٦,٨٢٩ ٦,١١٧ ٥,٣٨٠ وبات األخرىاملطل

 ٦٤٢,١٩٣ ٦٣٩,٠٣٣ ٦٢٦,٢٠٤ ٥٣١,٧٣٨ ٤٤٢,١٨٨ إمجايل املطلوبات

 ١,٦٤٨,١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ رأس املال املدفوع
 

 ٥,٦٥٨,٢٣١ ٢,٦٥٦,٦٠٤ ١,٢٢٨,٢٠٦ ٧٣٢,٤٠٣ ٤١٦,٤٩٥ يم األوراق املاليةيمكاسب غري حمققة عن تق

 ١,١٤٨,١٢١ ١,٢٣٥,٤٥٦ ١,٣٢٥,٦٢٨ ١,٣٦٧,٣٦٤ ١,٣٧٧,٥٤٧ حتياطيات واإلرباح املدورةاال

 ٨,٤٥٤,٥١٤ ٥,٥٤٠,٢٢٢ ٤,٢٠١,٩٩٦ ٣,٧٤٧,٩٢٩ ٣,٤٤٢,٢٠٤ حقوق املسامهني

 ٩,٠٩٦,٧٠٧ ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ ٣,٨٨٤,٣٩٢ إمجايل اخلصوم وحقوق املسامهني
 

 

 



 

(٦٣)

 :باأللف ريال) ادات وتكاليف وجممل ربح ومصروفاتإير(ل أهم بنود قائمة الدخ –ب 

 ه١٤٣٦ ه١٤٣٥ ه١٤٣٤ه١٤٣٣ه١٤٣٢ قائمة الدخل

 ١٥٠,٥٨٨ ١٤٦,٣٢٧ ١٣٥,٣٥٣ ١١٥,٥٠٦ ١٠٩,١٤٢ *إيرادات النشاط 

 )٣٤,٧٦٥( )٣١,٤٨٠( )٢٧,٣٨٧( )٢٥,٤٥٣( )٢٤,١٣٦( *تكاليف النشاط 

 ١١٥,٨٢٣ ١١٤,٨٤٧ ١٠٧,٩٦٦ ٩٠,٠٥٣ ٨٥,٠٠٦ * جممل ربح النشاط

 )١٢,٠٣٦( )١٦,٤٥١( )١٦,٢٣٤( )١٤,٩٨٣( )١٣,١٤٣( **مصاريف إدارية وعمومية 

 ٢٣٦,٥٤٣ ٢٣٩,٩٣٠ ٢٩٦,٢١٥ ٢٥٢,٧٢٢ ٢١٤,٨٥٣ ***صايف  ـاإليرادات األخرى 

 ٢,٩٨١ ٤,٦٦٩ ٤,٢٥٦ ٧,٧٥٩ ١١,٩٦٠  **** اإليرادات املتنوعة

 )١,٤٩٠( )٨٦٨( )٥٠٠( )١,٣٥٠( )١,٠٤٣( املسامهة االجتماعية

 )٥,٠٣٥( )٦,٨٣٩( )١,٣٤٣( )٩٠٢( )٩٠٢( *****أخرى مصروفات 

 )٩,٨٨١( )١١,٢١٩( )١١,٣٠٣( )١٠,٧٤٤( )١٢,٨٥٣( الزكاة

 ٣٢٦,٩٠٥ ٣٢٤,٠٦٩ ٣٧٩,٠٥٧ ٣٢٢,٥٥٥ ٢٨٣,٨٧٨ صايف الربح
 

، ورد خمصـص   احملالت التجاريةاملركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجري      *
 .ديون مشكوك يف حتصيلها

 .اخنفاض الرواتب واألجور وما يف حكمهانتيجة هذا العام يف املصاريف اإلدارية والعمومية  خنفاضرجع االي     **
ـ  خنفاضال ،خنفاضرجع االيصايف أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون    *** دق إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفن

  .أعداد الرتالءاخنفاض وأبراج مكة هيلتون بسبب 
 .عائد حمقق من استثمار باملراحبة العام السابقوجود املتنوعة هلذا العام بسبب  اإليراداتيف  خنفاضرجع االي  ****

 .احتساب خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها عن عمالء فندق الشهداء سابقاًبسبب عدم  خنفاضرجع االي *****
 
 



 

(٦٤)

 :ة عن نتائج السنة السابقةيف النتائج التشغيلي بيان الفروقات اجلوهرية – ١٤/٢ 
ة مبلغاً وقـدر  ه١٤٣٥/١٤٣٦من تشغيل املشروع األول للشركة لعام اإليرادات إمجايل بلغ  -أ  

لعـام  اإليـرادات  عـن إمجـايل    ٪١,٨٦ اخنفـاض ، بنسـبة  واحلمد هللامليون ريال  ٥٨٠
 )١١(عن العام املاضي وقـدره   قلفرق باألوال، ريال مليون ٥٩١وقدرها ، ه١٤٣٤/١٤٣٥

 مليون ريال بنسبة زيـادة  ٣,٧٠ زيادة املركز التجاري: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال
  اخنفـاض مليـون ريـال بنسـبة    ) ١٠,١٠( باخنفاض ، وفندق مكة هيلتون٪٢,٥٧قدرها 

، ٪)٢,١٩(اخنفـاض  نسـبة  مليون ريال ب )٥,٢٦(باخنفاض  أبراج مكة هيلتون٪ و)٤,٩٢(
       .٪٢٢,٣٧ زيادةبنسبة  مليون ريال ٠,٥٤ زيادةب ٢وتأجري عقارات جبل عمر 

 ٣٥٥مبلغاً وقدره  ه١٤٣٥/١٤٣٦لشركة لعام امن تشغيل مشروع  إمجايل أرباح النشاطبلغ  -ب 
لعـام  أربـاح النشـاط    إمجـايل ٪ عـن  )٠,٥٢(اخنفـاض  بنسـبة  ، هللاواحلمد  مليون ريال
وقدره مبلغ لعام املاضي عن اباالخنفاض والفرق ، مليون ريال ٣٥٧، وقدرها  ه١٤٣٤/١٤٣٥

مليون ريـال بنسـبة    ٠,٤٢ بزيادة ارياملركز التج: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال )٢(
 ٪)١,٠٣(اخنفـاض   مليون ريال بنسبة )١,٠٤( باخنفاض وفندق مكة هيلتون ،٪٠,٣٧زيادة 

، وتأجري عقـارات  ٪)١,٢٦(اخنفاض مليون ريال بنسبة  )١,٧٨( اضاخنفب وأبراج مكة هيلتون
  .٪٢٢,٣٧زيادة بنسبة ريال  مليون ٠,٥٤بزيادة  ٢جبل عمر 

 :يف توزيع األرباح لسياسة الشركة بيان -١٤/٣
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية [:ونصها لشركةمن النظام األساسي ل )٤٢(مادة طبقاً لل

 نحوعلى المبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً  ملصروفات العمومية والتكاليف األخرىم مجيع احسبعد 
  :]ليةالتا
وجيوز للجمعية العامة العادية ،من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) ٪١٠(يجنب  - ١

 .وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال



 

(٦٥)

 ،من رأس املال املدفوع) ٪٥( تعادلعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني يوزع من الباقي ب - ٢
من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على ) ٪٥(يخصص بعد ما تقدم   - ٣

ة ما يصدر يف هذا اخلصوص من قرارات أو امع مراع املُسامهني كحصة إضافية يف األرباح
 .تعليمات

من رأس املال  ٪٢٥ح جملس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها يقتروبناًء على ذلك 
علماً بأن الربح حد، للسهم الواريالني ونصف  علي املسامهني بواقعمليون ريال  ٤١٢مببلغ 

 مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٣٢٧مبلغ ه ١٤٣٥/١٤٣٦احملقق خالل العام املايل 
ملسامهي الشركة علي ن عشريالو ةبعالساعادية وذلك بعد مصادقة اجلمعية العامة ال٪، ١٩,٨٠

ويتم التوزيع عن طريق مبشيئة اهللا تعاىل ه ٢٨/٨/١٤٣٦واملقرر عقدها بتاريخ ، توزيع األرباح
، أما محلة ة املربوطة مبحافظهم االستثماريةالتحويل املباشر يف حسابات املسامهني البنكي

 .الستالم أرباحهم نقداًتتفق معه الشركة الذي عليهم مراجعة أحد فروع البنك الشهادات ف

تاريخ أحقية صرف األرباح للعـام املـايل   فإن ، مبشيئة اهللاوطبقاً جلدول أعمال اجلمعية        
للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركة لدي مركز إيداع ستكون  ه٣٠/٤/١٤٣٦املنتهي يف 

ن عشـري الو ةبعالسااد اجلمعية العامة العادية نعقاكما يف اية تداول يوم " تداول"األوراق املالية 
شـهر  مـن  الثلث األول خالل توزيع األرباح من املتوقع البدء يف و، ه٢٨/٨/١٤٣٦بتاريخ 

 .تعاىل إقرار اجلمعية مبشيئة اهللابعد  رمضان املبارك

 املسامهني الذين مازالوا حيملون شهادات أسهمويف هذا اخلصوص يرغب الس من مجيع        
بأرقام تلـك  ) تداول(سرعة إيداعها يف حمافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق املالية السعودية 

احملافظ وأمساء البنوك اليت يتعاملون معها وأرقام احلسابات االستثمارية املرتبطة ا، ليسهل إيداع 
 .األرباح اخلاصة م يف حينه مبشيئة اهللا تعاىل



 

(٦٦)

         خالل  أي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض وألشركة أي قروض على اال توجد  -١٤/٤

 .)ه٣٠/٤/١٤٣٦ أي عدم وجود أي قروض خالل السنة املالية املنتهية يف( السنة

 :الئحة حوكمة الشركات -١٥   

يتم مراجعة إرشادات و:[مت تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية -

س إدارة الشركة وتعديلها لتتواكب مع تطورات ومتغريات لدورية من قبل جمهذه الالئحة بصفة 

 : فيما عدا املوضح يف اجلدول التايل، ]اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وقواعدها
 

رقم 
 املادة

 أسباب عدم التطبيق ادةـمتطلبات امل

أعضاءالختيارالتصويت التراكمي عند التصويت ب/  ٦
 ،ارةجملس اإلد

 جملس إدارة الشركةقبل من  جاري دراسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٦٧)

 مسامهو شركة مكة لإلنشاء والتعمري / األخوة األفاضل

على جليل نعمائه وعطائه مث بالشكر  - عز وجلَّوىل نتوجه باحلمد والشكر للم ،،،ختاماً        

، ولصـاحب  العزيـز  بن عبد مانسليفني امللك والعرفان باجلميل لويل األمر خادم احلرمني الشر

ولصـاحب  ، يل العهد نائب رئيس جملس الـوزراء و العزيز عبدبن  مقرنالسمو امللكي األمري 

ـ نائب الويل ويل العهد  العزيز عبدبن حممد بن نايف السمو امللكي األمري  رئيس جملـس  الثاين ل

أمـري   - العزيـز  عبد بن خالد الفيصلولصاحب السمو امللكي األمري  ،وزير الداخلية الوزراء

، فبمساندم املخلصة ستظل إن ، وملعايل أمني العاصمة املقدسةحفظهم اهللا ـمنطقة مكة املكرمة 

شركة مكة لإلنشاء والتعمري رائدة التوسع العمراين يف مكة املكرمة واملناطق احمليطـة   -شاء اهللا 

 .باملسجد احلرام

كرة شـركة مكـة   لعاملني ا الذين جعلوا من فكما نتوجه بالشكر ملسامهي الشركة وا       
حقيقة واقعة ذات دور رائد يف جمال التنمية والتطوير " شركة مسامهة سعودية "لإلنشاء والتعمري 

                                       .والعمران
  ،،،وباهللا التوفيق 

 ةجملس اإلدار                                                                           


