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101

إيضاحات حول القوائم المالية

عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم بن عبد اهلل السبيعي
عضو مجلس االدارة

أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو مجلس االدارة

زياد بن بسام محمد سليمان البسام
عضو مجلس االدارة

حمزة بن محمد صالح صيرفي
عضو مجلس االدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

د.سهيل بن حسن قاضي
عضو مجلس االدارة

صالح بن محمد عوض بن الدن
عضو مجلس االدارة
ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية

د.ضيف اهلل بن عمر الغامدي
عضو مجلس االدارة

د عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
عضو مجلس االدارة
ممثل وزارة الشئون االسالمية واالوقاف والدعوة
واالرشاد

محمود بن جميل حسوبة
عضو مجلس االدارة

منصور بن عبد اهلل بن سعيد
عضو مجلس االدارة

تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعني ..
أيها األخوة املساهمون:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بتوفي��ق من الله فقد انتهت الس��نة املالي��ة يف 1433/4/30ﻫ وقد حققت الرشكة
بفض��ل الل��ه صايف ربح قدره ( 323مليون ريال) بنس��بة ( )%19,6وهى نس��بة غري
مس��بوقة يف تاريخ الرشكة منذ تأسيس��ها ولله الحمد ،و ُتعد هذه النس��بة من أعىل
األرباح الس��نوية لرشكات التطوير العمراين ،ويقرتح مجلس اإلدارة عىل املس��اهمني
أن ت��وزع الرشكة أرباح مببلغ ( 332مليون ريال) أي ما يعادل ( )%20من رأس املال
عىل أن يتم إستكامل املبلغ الذي سيتم توزيعه عىل املساهمني من األرباح املبقاة.
األخوة املساهمون
إن ه��ذه النتائج املالية املمتازة املوجودة ضمن تفاصيل امليزانية والتقرير الس��نوي
باإلضافة إىل موجودات الرشكة التي زادت عن ( 4مليار ريال) دليل عىل تنامي قوة
الرشكة سنة بعد سنة.
نس��أل الله التوفيق وأن أكون وزماليئ أعضاء املجلس وإدارة الرشكة التنفيذية عند
حسن الظن لتحقيق تطلعات املساهمني.
وكل عام والجميع بخري ,والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبالله التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
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تقرير مجلس اإلدارة
للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية
في  30ربيع اآلخر 1433هـ

إجتامع مجلس اإلدارة رقم  115الذي عقد بتاريخ 1433/6/24هـ

مقدمة

ي�سر مجل��س إدارة رشك��ة مكة لإلنش��اء والتعم�ير أن يتقدم
بتقريره الس��نوي عن نش��اط الرشكة عن الف�ترة من  1جامدى
األول 1432ﻫ حت��ى  30ربيع اآلخر 1433ﻫ ،وأن يتقدم مبيزانية
الرشكة وقامئة الدخل وقامئة التدفقات النقدية وقامئة التغريات
يف حقوق املس��اهمني للس��نة املالية املنتهية يف  30ربيع اآلخر
1433ﻫ ،وبتقري��ره ع��ن نش��اط الرشكة يف تش��غيل مرشوعها
السكني التجاري عن التسعة عرش سنة املاضية إعتباراً من العام
1415/1414ﻫ إىل العام 1433/1432ﻫ.
بفض��ل م��ن الل��ه تعاىل بل��غ ص��ايف الربح ع��ن الع��ام املايل
1433/1432ﻫ  323مليون ريال بنس��بة قدرها  ٪19.6والحمد
الله ،ويقرتح مجلس اإلدارة توزيع أرباح عىل املس��اهمني مبلغ
 332مليون ريال بنس��بة عائد قدره��ا  ٪20من رأس املال ،عىل
أن يتم اس��تكامل املبلغ الذي سيتم توزيعه عىل املساهمني من
األرباح املبقاة.
وبذل��ك فإن األرباح املنرصفة خالل الس��نوات املاضية واألرباح
املق�ترح رصفها للعام املايل 1433/1432ﻫ س��تبلغ ( )23.1ريال
للسهم الواحد (ذات القيمة اإلسمية  10ريال) أي بنسبة ٪231
من رأس امل��ال ،ولله الحمد ،ونأمل بإذن الله أن تتزايد نس��بة
الربح بالسنوات القادمة.
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المؤشرات المالية

المؤشرات المالية

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻮزع ﻣﻦ رأس اﳌﺎل

٪
٢٢

٪٢٠

١٧

٪١٥

٪١٢

١٢

٪١٠
٪٧

٧

٪٥

٥
٤٢
٦
١ﻫـ
٤٢
٧
١ﻫـ
٤٢
٨
١ﻫـ
٤٢
٩
١ﻫـ
٤٣
٠
١ﻫـ
٤٣
١
١ﻫـ
٤٣
٢
١ﻫـ
٤٣
٣

٤٢

١ﻫـ

١ﻫـ

١ﻫـ

٤٢

٤

٢

١ﻫـ

٤٢

٣

١

٤٢

٠

١ﻫـ

٤٢

٩

١ﻫـ

٤٢

٨

١ﻫـ

١ﻫـ

٤١

٧

٤١

٦

٤١

١ﻫـ

١ﻫـ

٤١

١ﻫـ

١ﻫـ

٤١

٥

٢

ﺻﺎﰲ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺤﻘﻖ
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٣٥٠

٣٢٣

٣٠٠

٢٨٤

٢٥٠
٢٠٠
١٥٠

٢٢٢
١٧٧

٢١٣

١٠٠
٥٠
٠
١٤٢٩ﻫـ
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١٤٣٠ﻫـ

١٤٣١ﻫـ

التقرير السنوي 1433هـ 2012 /م

١٤٣٢ﻫـ

١٤٣٣ﻫـ

المؤشرات المالية

إن رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري وبعد تس��عة عرش سنة من تشغيل مرشوعها
األول تعت�بر من أعىل ال�شركات العقاري��ة يف معدل اس�ترداد رأس املال مع
بقاء أصل الس��هم لدى املس��اهمني كام هو ،ذلك أن إجاميل األرباح منذ عام
1415/1414ﻫ الت��ي وزعت واملقرتح توزيعها لهذا العام 1433/1432ﻫ زادت
عن ضعف قيمة الس��هم االس��مية ،حيث بلغت األرباح الرتاكمية  23.1ريال
للس��هم أي بنس��بة  ٪231من رأس املال مع بقاء أصل الس��هم مع املساهمني
باإلضافة إىل ارتفاع قيمته السوقية.

رﻳﺎل
٢٤
٢٢
٢٠
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
٠

٢٣٫١رﻳﺎل

١٠رﻳﺎل

اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻮزع ﻟﻠﺴﻬﻢ واﳌﻘﱰح ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ
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ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻻﺳﻤﻴﺔ

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

المؤشرات المالية

 - 1بلغ��ت األرباح املنرصف��ة واملقرتح رصفها حتى ع��ام 1433/1432ﻫ زائداً
اإلحتياطي النظامي زائداً األرباح املبقاة  4915مليون ريال ،أي بنس��بة حوايل
 ٪ 298من رأس مال الرشكة.

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٥٠٠٠

٤٩١٥

٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠

١٦٤٨

١٠٠٠
٠
اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻮزع واﳌﻘﱰح ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺣﺘﻰ ١٤٣٣/٤/٣٠ﻫـ
ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﻴﻪ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻘﺎه
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رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ
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 - 2بلغ��ت قيمة املوج��ودات  4280مليون ريال ،أي بنس��بة  ٪260من رأس
مال الرشكة.
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٤٥٠٠

٤٢٨٠

٤٠٠٠
٣٥٠٠
٣٠٠٠
٢٥٠٠
٢٠٠٠

١٦٤٨

١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٠

اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ

رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ

 - 3بلغت حقوق املساهمني املتمثلة يف رأس مال الرشكة ومكاسب مل تتحقق
بع��د ناتجة عن تقيي��م األوراق املالية واإلحتياطي النظام��ي واألرباح املبقاة
وعائد إستثامر غري محقق خالل التسعة عرش سنة املاضية  3748مليون ريال،
أي بنسبة  ٪ 227من رأس مال الرشكة.
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٤٥٠٠
٤٠٠٠

٣٧٤٨

٣٥٠٠
٣٠٠٠
٢٥٠٠
٢٠٠٠

١٦٤٨

١٥٠٠
١٠٠٠
٥٠٠
٠
ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤني ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ
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رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ

المؤشرات المالية

 - 4بل��غ ريع األوقاف املس��اهمة يف الرشكة ( أوقاف عام��ة وأوقاف أهلية )
 404مليون ريال خالل التس��عة عرش سنة املاضية ( مبا فيها أسهم زيادة رأس
املال) أي بنسبة  ٪ 842من مجموع دخلها قبل املساهمة بالرشكة (عىل أساس
متوسط تسعة عرش سنة) مببلغ  48مليون ريال  ،موزع كام ييل:

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

٤٥٠
٤٠٠

٤٠٤

٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠

٤٨

٥٠
٠
اﻟﺮﻳﻊ اﻟﺼﺎﰲ ﻟﻸوﻗﺎف ﳌﺪة ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ
ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ
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ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ
)ﻋﲆ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً(

التقرير السنوي 1433هـ 2012 /م

المؤشرات المالية

أ  -بلغ ريع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف خالل التسعة عرش سنة املاضية
(مب��ا فيها أس��هم زيادة رأس امل��ال)  160مليون ريال أي بنس��بة  ٪1067من
مجموع دخلها قبل املساهمة بالرشكة ( عىل أساس متوسط تسعة عرش سنة)،
مببلغ  15مليون ريال.

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

١٧٥
١٥٠

١٦٠

١٢٥
١٠٠
٧٥
٥٠

ب  -وزارة املياه والكهرباء (وقف عني زبيدة) بلغ ريعها خالل التس��عة عرش
س��نة املاضية (مبا فيها أس��هم زيادة رأس املال)  32ملي��ون ريال ،وقد كانت
أوقافاً دامرة دخلها املايل ال يتعدى صفراً قبل مساهمتها يف الرشكة.

١٥

٢٥
٠

رﺑﻊ أﺳﻬﻢ وزارة اﻷوﻗﺎف اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
اﻟﴩﻛﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ
)ﻋﲆ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً(

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٣٥

٣٢

٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥

ﺻﻔﺮ

٠
رﻳﻊ أﺳﻬﻢ وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )وﻗﻒ ﻋني زﺑﻴﺪة(
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً
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اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ

المؤشرات المالية

ج  -األوقاف األهلية بلغ ريعها خالل التسعة عرش سنة املاضية ( مبا فيها أسهم
زي��ادة رأس امل��ال )  212مليون ريال أي بنس��بة  ، ٪ 662من مجموع دخلها
قبل املساهمة بالرشكة (عىل أساس متوسط تسعة عرش سنة)  ،وقـدره حوايل
 33مليون ريال.

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

٢٥٠
٢٠٠

٢١٢

١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

٣٣
رﻳﻊ أﺳﻬﻢ اﻷوﻗﺎف اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻟﴩﻛﺔ
اﻟﴩﻛﺔ ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً
)ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً(
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 - 5بلغ إجاميل ريع كامل األوقاف املساهمة يف الرشكة خالل التسعة عرش سنة
املاضي��ة مبلغ  404مليون ريال  ،مقارنـة بقيمة مس��اهمتها الحالية بالرشكـة
البالغـ��ة  186ملي��ون ريال أي بزيادة قدرها  218ملي��ون ريال  ،واألصل باق
(عل ًام بأن أسهم زيادة رأس املال استحقت األرباح من عام 1427ﻫ ).

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٥٠٠
٤٠٠

٤٠٤

٣٠٠

١٨٦

٢٠٠

 - 6بل��غ الربح املوزع خالل الس��نوات املاضية واألرب��اح املقرتح رصفها للعام
امل��ايل 1433/1432ﻫ مبلغ  3548مليون ريال أي بنس��بة  ٪231من رأس مال
الرشكة (عل ًام بأن أسهم زيادة رأس املال استحقت األرباح من عام 1427ﻫ).

١٠٠
٠

ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎً

ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ اﻷوﻗﺎف

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

٤٠٠٠
٣٥٠٠

٣٥٤٨

٣٠٠٠
٢٥٠٠
٢٠٠٠
١٥٠٠

١٦٤٨

١٠٠٠
٥٠٠
٠

اﻟﺮﺑﺢ اﳌﻮزع واﳌﻘﱰح ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ
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 - 8تنامي أرباح النشاط من تشغيل مرشوع الرشكة من  225مليون ريال عام
1429ﻫ حت��ى وصلت إىل  343مليون ريال عام 1433ﻫ بنس��بة زيادة قدرها
 ٪52ولله الحمد.
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
٣٥٠

٣٤٣
٣٠٠

٣٠٠
٢٥٠

٢٢٥

٢٤٣

٢٣٢

٢٠٠

 - 7رصيد االحتياطي النظامي خالل التس��عة عرش س��نة حتى 1433/4/30ﻫ
مبل��غ  1136مليون ري��ال  ،عل ًام بأنه بناء عىل ق��رار الجمعية العامة العادية
الع�شرون املنعق��دة بتاريخ 1430/8/21ﻫ تم إيق��اف تجنيب  ٪10من صايف
األرب��اح لالحتياطي النظامي لبلوغ رصيده  ٪69م��ن رأس املال ،طبقاً للامدة
 1/42من النظام األسايس للرشكة والتي تنص [يجنب  ٪10من األرباح الصافية
لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب
متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال].

١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

١٤٢٩ﻫـ

١٤٣٠ﻫـ

١٤٣١ﻫـ

ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل
١٨٠٠

١٦٤٨

١٦٠٠
١٤٠٠
١٢٠٠

١١٣٦

١٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠
٠
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ

رأس ﻣﺎل اﻟﴩﻛﺔ
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١٤٣٣ﻫـ
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 - 9تنام��ي املوجودات من  3460مليون ريال ع��ام 1428ﻫ حتى وصلت إىل
 4280مليون ريال عام 1433ﻫ بنسبة زيادة قدرها  ، ٪24وهذا يعطي مؤرشاً
إيجابياً عن مدى قوة الرشكة وقيمة موجوداتها املتداولة وغري املتداولة.
ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل

٥٠٠٠
٤٠٠٠

٤٦١٨
٣٤٦٠

٤١٧٠ ٤١٢٤

٣٨٨٤

٤٢٨٠

٣٠٠٠
٢٠٠٠

 – 10إرتفاع سعر السهم السوقي حيث بلغ سعره من  27.8ريال عام 1430ﻫ
حت��ى وصل س��عره  38.8ريال ع��ام 1433ﻫ ،وهذا يعطي م��ؤرش ملدى ثقة
املساهمني بأداء الرشكة بالسوق املايل.

١٠٠٠
٠

١٤٢٨ﻫـ ١٤٢٩ﻫـ ١٤٣٠ﻫـ ١٤٣١ﻫـ ١٤٣٢ﻫـ ١٤٣٣ﻫـ

٥٠

إرﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﴩﻛﺔ

رﻳﺎل

٣٨,٨

٤٠
٣٠

٢٧,٨

٢٩,٧

٣٠٫٤

٢٠
١٠
٠
١٤٣٠ﻫـ
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 -11قامئة املركز املايل للرشكة يف 1433/4/30ﻫ :

ب  -األرباح عن السنة املالية املنتهية يف 1433/4/30ﻫ :

أ  -بلغ رصيد النقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانية 318.445.834ريال
مقاب��ل  308.905.287ريال يف ميزانية الع��ام املايض  ،باإلضافة
ملبل��غ  843.295ري��ال رصيد صن��دوق متاجرة بالس��لع بالريال
الس��عودي  ،أي أن إجاميل الس��يولة النقدية لدي الرشكة بفضل
الل��ه تعاىل بلغ��ت مبلغ إجاميل ق��دره  319.289.129ريال ولله
الحمد ،عل ًام بأن الرشكة قامت بإس��تثامر مبلغ قيمته حوايل 308
مليون ريال برشاء أس��هم بحقوق أولوية وإضافية ضمن إكتتاب
زي��ادة رأس مال رشكة جبل عمر للتطوي��ر وأيضاً قامت بتوزيع
أرب��اح قيمتها  240مليون ريال ،مام يعني أن حركة النقدية لدى
الرشكة خالل العام املايل بلغت  877مليون ريال،

تم تحقيق ربح صايف قدره  322.554.731ريال بعد حسم جميع
املرصوف��ات التس��ويقية والعمومية والتكالي��ف األخرى مبا فيها
الزكاة الرشعية  ،ويوزع صايف الربح املحقق عىل النحو التايل :

ولزي��ادة اإليض��اح نرجو الرجوع إيل قامئ��ة التدفقات النقدية
للس��نة املالية املنتهية يف 1433/4/30ﻫ امللحقة بالقوائم املالية،
عل ًام بأن أرصدة الرشكة لدي البنوك مودعة بحس��ابات جارية ال
تحتسب عليها فوائد ،وصندوق املتاجرة بالسلع متفق مع أحكام
الرشيعة اإلسالمية.

ريـــــــال
241.266.579

األرباح املبقاة من العام املايل السابق.

()905.554

املخصوم  :من األرباح املبقاة خالل
هذا العام.
يضاف :

322.554.731
ـــــــــــ
562.915.756

الربح الصايف خالل العام 1433/1432ﻫ.
اإلجاميل

يخصم :
82.408.120

دفعة أوىل للمساهمني
(بواقع  ٪ 5من رأس املال املدفوع)

2.200.000

مكافأة مجلس اإلدارة
(بواقع  ٪ 5من الباقي)
(بحد أقىص  200ألف ريال لكل عضو
طبقاً لتعليامت وزارة التجارة)

247.224.360

دفعة ثانية للمساهمني
(حصة إضافية من األرباح بواقع )٪15

()331.832.480
ــــــــــــــــــــ
 231.083.276رصيد األرباح املبقاة يف نهاية السنة املالية.
ــــــــــــــــــــ
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 - 12مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
بن��ا ًء عىل قرار الجمعية العامة العادية الواحد والعرشون املنعقدة بتاريخ 1431/8/27ﻫ تم رصف بدل حضور جلس��ات مجلس اإلدارة
مبلغ إجاميل وقدره 192.000ريال عن العام املايل 1432/1431ﻫ ،باإلضافة إىل مبلغ إجاميل قدره  480.000ريال بدل حضور اجتامعات
اللجان الفرعية املنبثقة عن املجلس للفرتة من 1416/8/5ﻫ وحتى 1432/4/30ﻫ.
وق��د بلغ ما ت��م تخصيصه ملجلس اإلدارة خالل العام املايل املنتهي يف 1433/4/30ﻫ مبلغ وق��دره  2.200.000ريال  ،وذلك وفقاً لنــص
البند  3من املادة  42من النظام األس��ايس للش��ـركة واملادة رقم  74من نظــام الرشكات  ،وقــرار معـايل وزير التجارة رقم  1071وتاريخ
1412/11 /02ﻫ (تعميم اإلدارة العامة للرشكات رقم  5728/9362/222وتاريخ 1412/11/17ﻫ).
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بيئة العمل :

قامت الرشكة باالهتامم ببيئ��ة العمل مبقر الرشكة الرئييس مبكة
املكرم��ة حيث تم تحدي��ث وتطوير صالة االس��تقبال والضيافة
الخاصة باملساهمني ،وتم تخصيص موظفني لإلستقبال واإلستامع
لطلبات الس��ادة املس��اهمني ،وتزويدهم باملعلومات كاملة عن
عدد االس��هم اململوكة له��م بالرشكة واألرباح املس��تحقة عليها
وتقديم كش��وف للحساب الخاص بهم  ،وذلك عن جميع األعوام
س��واء األرباح التي رصف��ت أو التي مل ترصف بع��د  ،والرد عىل
أي استفس��ارات تتعلق بأداء الرشكة س��واء م��ن الناحية املالية
أو اإلداري��ة  ،مع تزويدهم بأي مس��تندات تتعل��ق بامليزانيات
والتقارير السنوية الخاصة بالرشكة ،وفقاً للنظام األسايس للرشكة.
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-

تم تأمني أبواب زجاجية س��يكوريت ملداخل ومخارج الرشكة  ،روعي فيها املظهر الجاميل  ،ومبا يتطلب الحفاظ عىل أمن معلومات الرشكات املس��اهمة
ومكاتب املوظفني وفقاً ملا ورد يف التعميم الصادر من «تداول» رقم (م -1ص )808-11وتاريخ 1432/12/18ﻫ.
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مرشوعات تحديث املركز التجاري:

س��عياً من رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري للحفاظ عىل مس��توى الخدمات التي يقدمها املركز التجاري ملس��تأجري املحالت التجارية ،مام
ينعكس إيجاباً عىل رواد وزوار املركز التجاري بالرشكة ،فقد تم القيام بعدة مشاريع وعقود صيانة ،بتكلفة حوايل  2.5مليون ريال رصف
منها عىل سبيل املثال ال الحرص لتمويل:

-

مرشوع إحالل شبكة مواسري املياه لسقف املصليات ملعالجة الترسب.
مرشوع صيانة وترميم املوايضء ودورات املياه بالدور الرابع.
إزالة اإلعاقات الخرسانية التي تعيق حركة الزوار بالرصيف املطل عىل ساحة الحرم.
إجراء أعامل الصيانة الشاملة عىل املصاعد والسالمل الكهربائية والنظافة املكثفة عىل مدار العام.

41

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

مؤشرات اآلداء

إستثامرات طويلة األجل:

أسهم يف رشكة جبل عمر للتطوير:

من املعلوم أن الحصة العينية لرشكة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير بلغت  755.489.510ريال أي ما يعادل
 75.548.951س��هم  ،وقد تم مؤخراً إس��تثامر مبلغ إضايف كإستثامر طويل األجل ضمن إكتتاب زيادة رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير
بأسهم حقوق أولوية وإضافية مببلغ  307.757.660ريال أي ما يعادل  30.775.766سهم ليصبح مجموع املبالغ املستثمرة يف رشكة جبل
عمر للتطوير ،ما يزيد عن واحد مليار ريال أي ما يعادل  ٪11.44من رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير ،مع العلم أن القيمة الس��وقية
لهذه األسهم قدرت يف 1433/4/30ﻫ مببلغ حوايل  2.2مليار ريال.

عقارات يف منطقة جبل عمر رقم: 2

إس��تثمرت الرشكة يف رشاء عقارات مبنطقة جبل عمر رقم ( )2منذ س��نوات وذلك بقيمة اجاملية ( )70مليون ريال وذلك ضمن سياس��ة
الرشكة يف تنويع االستثامرات طويلة األجل ،حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار ،مام يعني املساهمة يف زيادة أصول الرشكة ،عل ًام
بأن هذه العقارات يتم تأجريها وتدر دخ ًال سنوياً للرشكة قدرة  2.7مليون ريال.
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حصول الرشكة عىل جائزة عاملية يف الجودة الشاملة من الدرجة الذهبية

ْ
وتوفيقه...حصلت رشكة مكة لإلنشاء والتعمري عىل جائزة عاملية يف»الجودة الشاملة « CENTURY INTERNATIONAL
بحمد الله
 GOLD QUALITY ERA AWARDلع��ام 2012م م��ن الدرج��ة الذهبية م��ن منظمة املبادرات الدولية لألع�مال  ،والتي متنحها
للمؤسس��ات واملرافق املتميزة التي يتس��م أداؤها بالجودة يف مجال اإلدارة والكفاءة يف التش��غيل ،ومقرها الرئييس مدريد بأسبانيا ولها
فروع يف كل من لندن وباريس وجنيف وفرانكفورت ونيويورك ،وقد تم ترشيـح الرشكة ضمن رشكات من  117دولة.

وقد تم تســليم الجائزة ملمثل رشكة مكة لإلنشاء والتعمري األستاذ  /إبراهيم الفايت مدير فندق وأبراج مكة هيلتون ،خالل الحفل الذي
أقيم مبدينة جنيــف يومي 2012/3/11-10م بفندق إنرتكونتننتال ،وهي عبارة عن درع وشـهاديت تكريم.
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وقد تم منح رشكة مكة لإلنشاء والتعمري الجائزة لتميزها يف برنامج إدارة الجودة الشـاملة ومن ذلك:
تطوير ثقافة الجودة ،رضا العمالء ،النتائج اإليجابية للتش��غيل وزيادة اإليرادات املالية ،تش��جيع ثقافة العمل الجامعي يف اتخاذ القرار،
الري��ادة يف التخطيط واتخاذ القرارات ،تطوير العالقات مع املوردين واملوظفني وكل من يتعامل مع الرشكة ،االهتامم املس��تمر باملوارد
البرشية فنياً وإقتصادياً لتحسني وتطوير بيئة العمل ،التواصل والتعامل املتميز مع املجتمع ،التطوير والتدريب املستمر.
مع العلم بأن مجمع الرشكة السكني التجاري األول مبكة سبق وأن حاز عىل جائزتني عامليتني من منظمة اليونسكو التابعة لألمم املتحدة،
وبلدية ديب عام 2006م كأفضل املامرس��ات يف تحس�ين ظروف املعيشة وتطوير املناطق العشوائية وترشيد إستهالك املياه كتجربة رائدة
باململك��ة العربية الس��عودية ،وقد تم اختيار ذلك من قبل لجنة تحكي��م دولية متخصصة ومحايدة ،بعد املفاضلة بني  650مرشوعاً من
بني  140دولة ،وهذه شهادة عاملية باإلنجاز املتميز ملرشوع رشكة مكة لإلنشاء والتعمري نعتز بها جميعاً ،حيث كان لرشكة مكة لإلنشاء
والتعمري سبق الريادة يف ذلك ولله الحمد.
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تطوير وتحديث فندق مكة هيلتون :

انطالقاً من سعى رشكة مكة لإلنشاء والتعمري أن يظل فندق وأبراج مكة هيلتون متميزاً يف تقديم أفضل وأرقى الخدمات الفندقية مبكة
املكرمة بتوفيق من الله تعاىل.
ْ
ْ
شملت كافة النواحي اإلنشائية واملدنية وأعامل
إس��تمرت عامني متتالني إليجاد أفضل الحلول للحفاظ عىل متيز الفندق
وبعد دراس��ات
الديكور والتي ْ
متت مراجعتها من قبل اإلستشاريني.
وبع��د التحس��ينات الت��ي ْ
متت بالفندق من الس��ابق (عام 1427ﻫ) والتحديث الش��امل الذي ت��م باألبراج الس��كنية (عامي 1427ﻫ ،
ْ
تقدمت إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بتاريخ 1431/5/10ﻫ  ،بخطة التطوير والتحديث لفندق مكة هيلتون.
1428ﻫ)،فقد
ناق��ش مجلس اإلدارة الخط��ة التفصيلية املقدمة من إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بالجلس��ة املنعقدة بتاريخ 1431/6/19ﻫ ،ووافق
مجل��س اإلدارة ع�لى تنفيذ بعض املرشوع��ات يف الخطة بتكلفة إجاملية حوايل ( )44مليون ريال يف جلس��ته بتاريخ 1432/1/7ﻫ ،ويتم
خصمها من مخصص اإلحالل والتجديد بالفندق ،عىل أن يتم اإللتزام مبتطلبات املناقصات والحصول عىل عروض أسعار للبنود األساسية
ليكون بنظام الرتسيه ووفقاً للمتطلبات النظامية.

46

التقرير السنوي 1433هـ 2012 /م

مؤشرات اآلداء

47

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

مؤشرات اآلداء

وقد تم تكليف مكتب إستش��اري مصنف فئة (أ) من قبل أمانة العاصمة املقدس��ة ،وهو املس��ئول عن إستخراج التصاريح من الجهات
الحكومية واإلرشاف عىل التنفيذ.
وتتلخص تلك املشاريع فيام ييل:
م

التكاليف التقديرية (ريال)

اسم املرشوع

1

تركيب مصاعد إضافية جديدة

12.470.000

2

تنفيذ وصلة ربط الفندق بالطريق الدائري مع عمل غرفة ضواغط لنفايات الفندق

1.400.000

3

توسعة إستقبال الفندق العلوي والسفيل

7.300.000

4

تجديد كامل مطاعم الفندق باألدوار الخامس والسادس والسابع والثامن

17.840.000

5

تعديالت منطقة البيازا بالدور السادس

400.000

6

إضافة عدد  15غرفة فندقية جديدة بالدور الثامن بالفندق

2.370.000

7

نظام إقفال جديدة

1.220.000

8

نظام إخالء يف حالة الطوارئ

500.000

9

تحويل عدد  81غرفة إىل ثالثة أرسة

630.000
44.130.000

اإلجمــــايل
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فيام ييل تقرير موجز عن تقدم سري العمل :
1 .1تجهي��ز وتأثيث ع��دد  15غرفة فندقية بال��دور الثامن تم
االنته��اء م��ن تجهيزها بحم��د الله وتم تش��غيلها كغرف
فندقية جديدة بالفندق .
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2 .2توريد وتركيب عدد  3مصاعد ماركة ميتسوبييش بانورامية جديدة بالفندق (بسعة  4800كجم  ،مبا يعادل  64شخصاً للمصاعد الثالثة
 ،وبرسعة  3مرت يف الثانية الواحدة للمصعد) ،تم االنتهاء بحمد الله وتوفيقه من كامل مراحل التوريد والرتكيب والتشغيل للمصاعد
الثالثة وقد تم التغلب عىل الصعوبات أثناء العمل وتم تشغيلها يف موسم حج عام 1432ﻫ ،مع العلم بأنه قد ز ْ
ادت التكلفة الفعلية
لتوريد وتركيب املصاعد واألعامل املدنية الالزمة لها من  12.470.000ريال إىل 15.979.700ريال بزيادة قدرها  3.509.700ريال لعدة
أسباب أهمها تغيري الهيكل اإلنشايئ من حديدي إىل خرساين بارتفاع  31طابق ،مع إضافة دور املواقف األول لهبوط املصاعد ،وأعامل
القطع الخرساين والنقل ،وتكاليف املكاتب االستشارية مع استمرارية تشغيل الفندق دون التأثري عىل نسبة اإلشغال.
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3 .3تجدي��د وتحديث كام��ل للمطعمني بالدورين الس��ادس
والخامس (مطعم قاعة النور ،مطعم الجندا) ،بدأ التشـغيل
ابتدا ًءا من شهر رمضان 1432ﻫ ،وقد زادت مساحة مطعم
النور بالدور الس��ادس بنس��بة  ٪29وبالتايل زادت الطاقة
االس��تيعابية له من  250إىل  300مقعد ،وزادت تكلفته بـ
 1.474.484ري��ال عن املعتم��د  2.948.100ريال ،وقد تم
تأجيل التحديث مبطعم الفيحاء بالدور الس��ادس ومطعم
األندل��س بال��دور الس��ابع نظراً الرتفاع نس��بة التس��كني
بالفندق ،أما قاعة بني هاشم بالدور الثامن فجاري العمل
بها ،عل ًام بأنها س��يتم تحويلها إىل مصىل للس��يدات وكبار
السن وقاعة اجتامعات صغرية .
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4 .4توس��عة االس��تقبال األريض والعل��وي ،تم عم��ل تعديالت
جوهري��ة لتصامي��م توس��عة االس��تقبال األريض والعلوي
للفندق ،وذل��ك لعدم تنفيذ وصلة الطري��ق الدائري األول
حتى تاريخه ،وس��يتم االنتهاء منها مبش��يئة الله تعاىل قبل
دخول شهر رمضان املبارك لعام 1433ﻫ.

6 .6تعدي�لات منطقة البي��ازا بالدور الس��ادس (ت��م تأجيلها
الرتباطها بتوس��عة مطع��م الفيحاء) ،وكذل��ك تغيري نظام
اإلقف��ال ،ونظام االخ�لاء يف حالة الط��وارئ ،وتحويل عدد
 81غرف��ة إىل نظ��ام  3أرسة تم تأجيلها كذل��ك الرتباطها
بالتجديد الكامل لغرف الفندق.

5 .5م�شروع تنفيذ وصلة ربط الفن��دق بالطريق الدائري ،تم
تأجيله لحني إتضاح الصورة النهائية للمسار النهايئ للطريق
الدائ��ري األول ،أما بش��أن بن��اء غرفة ضواغ��ط النفايات
للفندق فإنه جاري التنس��يق مع البلدية الفرعية لتحديد
املكان املناسب لها أسفل الكوبري حالياً ليتم بناؤها.

مع مالحظة بأنه قد ْ
متت أعامل التجديد والتحديث دون أن تؤثر
عىل حركة اإلش��غال بالفندق حيث كان يتم التنفيذ عىل مراحل،
وتم عزل مناطق العم��ل بالكامل عن املناطق األخرى املخصصة
لنزالء الفندق ،يك ال يؤثر ذلك عىل نسبة اإلشغال بالفندق حسب
خطة التسويق واملبيعات الخاصة بفندق وأبراج مكة هيلتون.
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مساهمة الشركة اإلجتماعية

مساهمة الشركة اإلجتماعية

مساهمة الرشكة االجتامعية :

من منطلق إضطالع الرشكة مبسئولياتها االجتامعية  ،فقد حرصت
الرشكة عىل القيام مبس��ئولياتها االجتامعية الفعالة مبكة املكرمة
بشكل خاص واململكة بشكل عام  ،وذلك من خالل تبني وتنفيذ
برامج مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.

وم��ن منطلق تطلعات الرشك��ة بالقيام بدور أكرب يف املس��ئولية
االجتامعية لخدمة املجتمع  ،فقد تم إنشاء وحدة إدارية بالرشكة
تكون مسئولة عن املسئولية االجتامعية واألعامل الخريية.
وبحمد الله تعاىل ،قدمت الرشكة خالل هذا العام العديد من
املساهامت االجتامعية  ،والتي كان من أهمها :
 – 1رعاية املنتدى الس��عودي األول للمس��تهلك واملس��ئولية
اإلجتامعي��ة (راع��ي ممي��ز) خ�لال الف�ترة م��ن -22
1433/3/24ﻫ مببل��غ  300.000ريال ( فقط ثالمثائة ألف
ريال الغري).
 - 2س��اهمت الرشكة بدعم مجال الش��باب والرياضة ممثلة
يف نادي الوح��دة الريايض مبكة املكرمة وذلك من منطلق
مس��ئولياتها االجتامعي��ة مببل��غ  250.000ريــال ( فقط
مائتان وخمس��ون أل��ف ريال الغري ) ،بدع��وة كرمية من
صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة
املكرمة (حفظه الله).
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 - 3س��اهمت الرشكة يف دعم ملتقى الرتاث العمراين بجدة ،بدعوة من الهيئة العامة للس��ياحة واآلثار  ،مببلغ  200.000ريال ( فقط
مائتان ألف ريال الغري).
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 - 4شاركت الرشكة انطالقاً من مسئولياتها االجتامعية يف رعاية حفل جائزة مكة للتميز مببلغ  600.000ريال (فقط ستامئة ألف ريال
ال غري) تحت رعاية صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة.
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 – 5مس��اهمة الرشكة ضمن منظومة امل�شروع الخريي لتربيد
س��احات الحرم امليك الرشيف بنظام التربيد الضبايب حيث
قام��ت رشكة مكة بتوفري املي��اه الالزمة للمرشوع ،وكذلك
توف�ير الطاق��ة الكهربائية لتش��غيل امل��راوح واملضخات
الخاص��ة بالتش��غيل وذلك للمس��اهمة يف خدمة املصلني
بس��احات الح��رم وزوار بيت الل��ه الحرام م��ن الحجاج
واملعتمرين.

إيجاريه يف املواس��م واملناس��بات للجمعي��ات الخريية
مث��ل الجمعي��ة الخريي��ة لتحفي��ظ الق��رآن الكري��م
وجمعي��ة األطف��ال املعاقني  ،ومؤسس��ة هدية الحاج
واملعتم��ر الخريي��ة  ،والرئاس��ة العام��ة لهيئ��ة األمر
باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر  ،ووزارة الش��ئون
اإلس�لامية واألوق��اف ( توف�ير مق��ر دائ��م للتوعي��ة
اإلس�لامية يف الح��ج والعم��رة والزي��ارة )  ،والهيئ��ة
العامة للس��ياحة واآلثار

 – 6فض ًال عن ما تقدمه الرشكة من مساهامت اجتامعية أخرى
من خالل:
أ  -املركز التجاري :
تق��دم الرشكة مس��احات باملركز التج��اري بدون قيمة
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ب  -املصىل:
بفضل من الله س��بحانه وتعاىل ،تق��ام باملصىل عىل مدار
العام ن��دوات ودروس ومحارضات ديني��ة ،ومنها برنامج
ندى الرحي��ق من جوار البيت العتيق ،ومحارضات باللغة
املليبارية الهندية وتوعية وإرش��اد م��ن مجموعة توبراك
الرتكية ،كام تقام به الحفل الس��نوي ملؤسسة هدية الحاج
واملعتمر الخريية ،كام قامت بإستقبال زيارة فضيلة الشيخ
صال��ح آل طالب ،وإس��تقبال زيارة معايل وزير الش��ئون
االجتامعي��ة ،كام يتم به تس��جيل بعض حلق��ات الربامج
التلفزيونية الدينية ،ومنها قناة الجزيرة القطرية ،باإلضافة
ملحارضات توعية مبناسك الحج والعمرة.
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 - 7فندق وأبراج مكة هيلتون :
انطالقاً من مسئولية الرشكة االجتامعية ،يقدم فندق وأبراج مكة هيلتون كل ما هو جديد نحو خدمة املجتمع.
 .أيف إطار هذا الواجب املجتمعي فقد قام فندق وأبراج مكة هيلتون عىل سبيل املثال :باملشاركة مع ملتقى التوظيف وكان لهم دوراً
فعاالً حيث نجحوا يف توظيف عدد ( )50كادر سعودي و أكرث من ( )70متدرباً عىل مدار العام.
 .بمساندة الجمعيات الخريية مبكة املكرمة ،حيث تحرص إدارة الفندق مشاركة األطفال األيتام فرحتهم يف كافة املحافل حيث شارك
الفندق يف حفل الجمعية الخريية لليتامى والذي أقيم مبكة املكرمة خالل ش��هر ش��عبان 1432ﻫ ،وتم توزيع الهدايا عىل األطفال
من مختلف األعامر مام كان له دوراً كبرياً يف إدخال الفرحة والرسور يف نفوسهم.
 .جقام الفندق إمياناً منه بدوره يف خدمة املجتمع بعمل حملة واس��عة للتربع بالدم حيث قام الفندق هذا العام بحث العاملني به
بالتربع بالدم مبستشفى حراء العام مبكة املكرمة.
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ْ
إنضمت رشكة مكة لإلنشاء والتعمري ألفضل  10رشكات للتنافسية املسئولة عىل مستوى اململكة
عل ًام بأنه يف خطوة رائدة وغري مسبوقة
ً
ً
م��ن أصل ( )115رشكة س��عودية ،وقد حققت تقدما ملحوظا يف تصنيف مؤرش التنافس��ية الدولية لع��ام 2011م حيث أمثرت القرارات
اإلدارية والخطوات البناءة التي اتخذتها الرشكة عىل حصولها عىل هذا املركز املتقدم ومنها  ،تأس��يس وحدة إدارية مس��تقلة «للتنافسية
املس��ؤولة» تؤول إليها مسئولية النشاطات االجتامعية واألعامل الخريية ،االهتامم بحقوق املوظف والعامل وبلورتها عىل الواقع ،توطني
الوظائف وذلك من خالل مركز التدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون لتدريب وتـأهيل وصقل الكفاءات الس��عودية يف مختلف األقسـام
الفندقية ،وذلك بغرض إحالل العاملة الوطنية محل العاملة الوافدة يف جميع التخصصات داخل الفندق واألبراج ،التوس��ع يف التدريب
والتطوي��ر ب��االدارة العامة للرشكة وذلك لرفع إنتاجية املوظف والعامل  ،التواصل املس��ئول مع العمالء واملس��اهمني ،واألداء املتميز يف
خدمتهم ،إس��تضافة فعاليات الجمعيات الخريية بفندق وأبراج مكة هيلتون وكذلك باملركز التجاري يف املواس��م واملناس��بات  ،إستضافة
ن��دوات ومحارضات دينية مبصليات الرشكة بالدور الرابع ،بغرض املس��اهمة يف إرش��اد الحجاج واملعتمري��ن والزوار ،وخاصة يف اإلجازة
الصيفية وخالل شهر رمضان املبارك.
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توطين الوظائف والتدريب

توطني الوظائف والتدريب :

لق��د كان من أهم بنود التعاقد بني رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري
( املال��ك لفندق وأب��راج مكة هيلت��ون ) وإدارة فنادق هيلتون
العاملي��ة التدريب وإحالل العاملة الوطنية محل العاملة الوافدة
يف جميع التخصصات داخل الفندق ،ولتذليل ومعالجة املعوقات
التي قد ُتعيق الكوادر الوطنية لاللتحاق بالعمل الفندقي متش��ياً
مع سياس��ة الدولة يف وضع خطط توطني الوظائف يف القطاعات
العامة والخاصة ،فقد تم تخصي��ص مركز تدريب بفندق وأبراج
مكة هيلت��ون ،لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات الس��عودية يف
مختلف األقسام الفندقية.
وق��د قامت رشكة مك��ة بافتتاح مركز التدري��ب يف عام 1415ﻫ
املوافق 1994م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية
مبكة املكرمة لتدريب الش��باب السعودي عىل األعامل الفندقية،
باإلضاف��ة إىل الربام��ج الخاصة لرشكة هيلت��ون العاملية املتطورة
واملتج��ددة يف إدارة الفنادق ،وكذلك التعاون مع مراكز التدريب
الداخلي��ة باململك��ة كالغرف��ة التجارية مبكة املكرم��ة ومكاتب
العمل ،وذلك إلمداد الفندق بالكوادر الوطنية يف هذا املجال.
وبع��د أن تم تطوي��ر مركز التدريب بالفن��دق بأحدث املعدات
وأح��دث التقنيات ،وكذلك إضافة قاع��ات جديدة ومتطورة ،تم
تدري��ب عدد ( )7متدربني س��عوديني  ،فض ًال ع��ن تخريج عدد
( )7متدرب�ين آخرين عملوا بأماك��ن أخرى ،كام تم تدريب عدد
( )47موظ��ف ممن هم عىل رأس العمل بالفندق ،مع العلم بأن
األعداد التي تم تدريبها مبركز التدريب منذ افتتاحة عام 1415ﻫ
حتى ع��ام 1433ﻫ ،عدد ( )668متدرب ولله الحمد ،يف أقس��ام
الفندقة املختلفة (اإلس��تقبال  -األغذي��ة واملرشوبات – اإلرشاف
الداخيل – وغريها).
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وقد بلغت نسبة السعوده يف الرشكة كام ييل :
مجال العمل (الوظائف )
الوظائف اإلدارية :
اإلدارة العليا  /اإلرشافية  /اإلدارية واملهنية
 /األمن والحراسة.
الوظائف الخدمية املساندة :
األغذية واملرشوبات  /املطبخ  /اإلرشاف
الداخيل  /املغسلة  /التجهيز والتحضري /
حاميل الحقائب  /نظافة املركز التجاري
واملصىل.
اإلجاميل العام

سعوديون

غري
سعوديني

اإلجاميل

نسبة
السعودة

220

345

565

٪ 38.93

14

497

511

٪ 2.73

234

842

1076

٪ 21.74

عل ًام بأن نس��بة الس��عودة يف الرشك��ة  ٪21.74بالنس��بة ملجال
الضياف��ة تعترب ضمن النط��اق األخرض حس��ب تصنيف برنامج
نطاقات بوزارة العمل.

التدريب والتطوير اإلداري باإلدارة العامة
للرشكة :

خالل هذا العام تم ترش��يح عدد من منس��ويب الرشكة يف دورات
تخصصي��ة يف مج��االت تتعل��ق بطبيعة أعاملهم ،منه��ا دورة يف
القي��ادة التنفيذي��ة والتخطيط اإلس�تراتيجي اإلبت��كاري وإدارة
األه��داف ،دورتني يف أس��اليب التحليل املايل واتخ��اذ القرارات،
دورة يف حوكم��ة ال�شركات ،دورت�ين يف رشح نظ��م التأمين��ات
االجتامعي��ة ولوائحها التنفيذية ،باإلضاف��ة إىل ورش العمل التي
تعقدها الجهات الرس��مية ،منها حلقة عم��ل ونقاش لدى هيئة
السوق املالية.

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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متطلبات هيئة السوق المالية

 - 1وصف للنشاط الرئييس ومدى تأثريه عىل
حجم أعامل الرشكة ومدى إسهامه يف النتائج :
البيان

إجاميل إيرادات النشاط بالريال والنسبة

إجاميل أرباح النشاط بالريال والنسبة

 - 1املركز التجاري
 – 2فندق مكة
هيلتون
 – 3أبراج مكة هيلتون

112.996.050

٪ 19.45

87.542.841

٪ 25.54

224.058.368

٪ 38.55

112.848.019

٪ 32.92

244.102.918

٪ 42.00

142.384.666

٪ 41.54

اإلجمــايل

581.157.336

٪ 100.00

342.775.526

٪ 100.00

 - 2توجهات مجلس اإلدارة وإسرتاتيجياته
الرئيسة لدعم الرشكة والنمو بها :
أ – كام هو معلوم فإن رشكة مكة مس��اهمة بحصة عينية يف
مرشوع رشكة جبل عمر ( )1قيمتها  755.489.510ريال ،
متثل عدد  75.548.951سهم عيني .نتج عن تقييم األسهم
طبق��اً ملحفظة أس��هم الرشكة (لدى بن��ك الرياض) لعدد
 61.628.926سهم بالقيمة السوقية يف تاريخ انتهاء السنة
املالية يف 1433/4/30ﻫ مكاس��ب مل تتحق��ق بعد قدرها
 489.238.516ريال ،عبارة عن الفرق ما بني قيمة الس��هم
السوقية واإلسمية للسهم.
ب -بالنس��بة ألس��هم اكتتاب حقوق أولوي��ة وإضافية لرشكة
جب��ل عم��ر قيمته��ا  307.767.660ري��ال لعدد أس��هم
 30.776.766س��هم ،نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية يف
تاريخ 1433/4/30ﻫ ،مبلغ وقدرة  243.128.551ريال.
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ج -إن رصي��د الحصة النقدية املودعة باس��م رشكة مكة لدى
رشك��ة جب��ل عم��ر بتاري��خ 1428/1/24ﻫ وقدرها 640
مليون ريال  ،والتي متثل مس��اهمة مالك العقارات الذين
مل يس��تكملوا وثائقهم النظامية والرشعي��ة ( وذلك طبقاً
للبن��د الثاين من الفقرة أوالً من امل��ادة الثامنة من النظام
األسايس لرشكة جبل عمر للتطوير ) والتي بلغت يف تاريخ
1428/9/17ﻫ مبل��غ  582مليون ريال  ،وقد بلغت قيمة
عقارات من اس��تكملوا وثائقهم الرشعية والنظامية حتى
تاريخ 1433/4/30ﻫ مبلغ وقدره 147مليون ريال  ،حولت
لهم أس��هم مبا يعادل ه��ذه القيمة من الحص��ة النقدية
املذك��ورة  ،وبذلك أصب��ح رصيد الحص��ة النقدية للرشكة
مبلغ  435مليون ريال.
د  -بلغ إستثامر رشكة مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع (متفق
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية) بالريال السعودي 807.466
ريال ،ونتج عنه حتى تاريخ 1433/4/30ﻫ عائد اس��تثامر
غري محقق قدره  35.829ريال.
ويرج��ع س��بب االنخف��اض يف قيمة االس��تثامر بصندوق
املتاجرة بالس��لع إىل أن الرشكة قامت بس��حب مبلغ 131
مليون ري��ال يف بداية العام امل��ايل لتكملة رصف وتوزيع
أرباح املساهمني عن عام 1432/1431ﻫ.
ﻫ -بلغ إس��تثامر الرشكة يف مرشوع تطوير منطقة جبل عمر
( )2وال��ذي يعترب امتداداً طبيعي��اً ملرشوع جبل عمر رقم
( )1ومرتب��ط به م��ن الناحية الجنوبية مبل��غ وقدره 70
مليون ريال وعائد إيجارها السنوي  2.7مليون ريال.

شركة مكة لإلنشاء والتعمير

متطلبات هيئة السوق المالية

 - 3الئحة الحوكمة:
-

-

م��ن أهمه��ا  :موقع متميز أمام املس��جد الحرام مبارشة ،
وأفضل تصميم للمبنى  ،ومس��احات مميزة حوايل 50م،2
للغرف ،وأكرب مس��احات إطاللة عىل املسجد الحرام  ،فإنه
م��ن غري املنظور أن يكون هناك تأثري جوهري عىل مجمع
الرشكة من الناحية التس��ويقية مبش��يئة الله والدليل عىل
ذل��ك أن دخلن��ا إزداد مع وجود فن��ادق جديدة يف نفس
املس��توى وبنفس املنطق��ة ،كام أن الرشكة ستس��تمر يف
سياس��اتها يف تنويع اإلس��تثامرات طويل��ة وقصرية األجل
كأحد البدائل اإلسرتاتيجية ألي توسعة مستقبلية للمسجد
الحرام عىل املدى القريب أو البعيد.

بش��كل عام فإن معظم متطلبات الئحة الحوكمة الصادرة
من هيئة السوق املالية مطبقة بالفعل يف الرشكة.
ج��اري وضع سياس��ة مكتوب��ة لتعارض املصال��ح ألعضاء
مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني تم إعداد مس��ودة وسيتم
إقراره��ا م��ن املجلس الحقاً قب��ل انتهاء املهل��ة املحددة
مبشيئة الله.

 -4تأكيدات وإقرارات:
-

يؤكد مجل��س اإلدارة بأن الرشكة قامت بإعداد س��جالت
الحسابات بالشكل الصحيح.
ُ
أن نظام الرقابة الداخلية يف الرشكة أع ّد عىل أسس سليمة
وين ّفذ بفعالية.
أنه ال يوجد أي ش��ك يذكر يف ق��درة الرشكة عىل مواصلة
نشاطاتها بإذن الله

 -5نتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات
الرقابة الداخلية بالرشكة:
-

-

-

العضو املس��تقل  :عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالس��تقاللية
التامة.
ومام ينايف االس��تقاللية  -عىل س��بيل املث��ال ال الحرص  -أي من
اآليت :
–1

ت��م إعداد كتيب لوائ��ح ونظم العم��ل بالرشكة واملطبقة
فعلي��اً ليكون مرجعاً رس��مياً ال يتم العمل إال مبوجبه ألنه
يفعل إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة.
تم من��ح جميع صالحي��ات املراجعة الداخلي��ة املتعارف
عليه��ا يف ال�شركات املس��اهمة الك�برى إلدارة املراجعة
الداخلية بالرشكة لزيادة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية
بالرشك��ة وارتباطها املبارش برئيس مجل��س اإلدارة ولجنة
املراجعة املنبثقة عن مجلس اإلدارة.
جميع األعامل التي تتم بإدارة الشئون الفنية يف املناقصات
الخاص��ة بتطوير وتحديث اإلنش��اءات واألعامل املختلفة
بالرشكة تتم بنظام املناقصة والظرف املغلق املختوم.

 - 6املخاطر التسويقية :
-

 - 7تصنيف عضوية مجلس اإلدارة:

توج��د مخاطر تس��ويقية مح��دودة رمبا تواج��ه الرشكة
يف املس��تقبل  ،مع إكتامل املش��اريع الجديدة يف املنطقة
املركزي��ة  ،إال أن مرشوع الرشكة يتميز بنقاط قوة عديدة،
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–2
–3
-4
-5
-6

أن ميل��ك حص��ة س��يطرة يف الرشك��ة أو يف أي رشكة من
مجموعتها.
أن يكون م��ن كبار التنفيذيني خ�لال العامني املاضيني يف
الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضاء
مجلس اإلدارة يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.
أن تك��ون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار
التنفيذيني يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.
أن يكون عضو مجل��س إدارة يف أي رشكة ضمن مجموعة
الرشكة املرشح لعضوية مجلس إدارتها.
أن يك��ون موظف��اً خالل العام�ين املاضيني ل��دى أي من
األط��راف املرتبط��ة بالرشكة أو بأي رشك��ة من مجموعتها
كاملحاس��بني القانونيني وكبار املوردين  ،أو أن يكون مالكاً
لحصص س��يطرة لدى أي من تلك األطراف خالل العامني
املاضيني.
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تكوين مجلس اإلدارة  :تصنيف أعضائه:
م

*

صفة العضوية

أسم العضو

تنفيذي

1

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

2

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليامن الحمدان.

3

األستاذ  /إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.

4

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صرييف

غري تنفيذي

5

األستاذ  /زياد بسام محمد سليامن البسام.

مستقل

6

معايل الدكتور  /سهيل بن حسن بن عبدامللك قايض.

مستقل

7

األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن (ممثل رشكة بن الدن للتنمية العقارية)

8

الدكتور  /ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.

9

الدكتور  /عبدالرحمن بن سعيد بن حسني الحازمي ( ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ
جهة حكومية )

10

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

مستقل

11

األستاذ  /منصور عبدالله سليامن بن سعيد.

مستقل

غري تنفيذي
مستقل

غري تنفيذي
مستقل
غري تنفيذي*

حدث تغيري يف مس��مى ممثل الوزارة خالل الس��نة الحالية 1433/1432ﻫ حيث عينت الوزارة الدكتور عبدالرحمن بن س��عيد بن حسني الحازمي املستشار
مبكتب معايل الوزير  ،خلفاً لألس��تاذ  /بكر بن حامد بن عبد الغفور مري  ،مدير عام فرع وزارة الش��ؤون اإلس�لامية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة مكة
املكرمة املكلف  ،وذلك إلحالته إىل التقاعد بنا ًء عىل طلبه يف 1433/1/16ﻫ ).
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 - 8أسامء الرشكات املساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الرشكة عضواً يف مجالس إدارتها
م

إسم العضو

الرشكات املساهمة األخرى التي ال يزال يتويل عضويتها ( حتى تاريخه )

1

عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه

جبل عمر للتطوير

2

أحمد بن عبدالعزيز بن سليامن الحمدان

جبل عمر للتطوير  /املتحدة للتأمني التعاوين

3

إبراهيم عبدالله إبراهيم السبيعي.

جبل عمر للتطوير  /بنك البالد  /األسمنت العربية

4

حمزة محمد صالح حمزة صرييف

ال يوجد

5

زياد بسام محمد سليامن البسام

جبل عمر للتطوير  /بروج للتأمني التعاوين

6

سهيل بن حسن بن عبدامللك قايض

ال يوجد

7

صالح محمد عوض بن الدن

مدينة املعرفة اإلقتصادية

8

ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي

ال يوجد

9

عبدالرحمن بن سعيد بن حسني الحازمي

جبل عمر للتطوير

10

محمود جميل عبدالوهاب حسوبة

ال يوجد

11

منصور عبدالله سليامن بن سعيد

جبل عمر للتطوير
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 - 9بيان بنسب متلك أعضاء مجلس اإلدارة ( أو أي مصلحة )* يف أسهم الرشكة وأي تغري يف تلك
املصلحة خالل السنة املالية:

*
**

م

إسم العضـــو **

عدد
األسهم يف
1432/4/30ﻫ

نسبة التملك
أول السنة ٪

عدد
األسهم يف
1433/4/30ﻫ

نسبة التملك
آخر السنة ٪

نسبة
التغري ٪

1

عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

4.516.000

2.7400

5.352.317

3.2474

0.5074

2

أحمد بن عبد العزيز بن سليامن الحمدان

1.377

0.0008

1.377

0.0008

--

3

إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

6.000

0.0036

6.000

0.0036

--

4

حمزة محمد صالح حمزة صرييف

6.444

0.0039

6.444

0.0039

--

5

زياد بسام محمد سليامن البسام

--

--

1.000

0.0006

--

6

سهيل بن حسن عبد امللك قايض

12.882

0.0078

12.882

0.0078

--

7

رشكة بن الدن للتنمية العقارية وميثلها  :صالح محمد
عوض بن الدن

595.573

0.3613

595.573

0.3613

--

8

د/ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي

1.000

0.0006

1.000

0.0006

--

9

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
وميثلها :د /عبد الرحمن سعيد حسني الحازمي

7.622.005

4.6245

7.622.005

4.6245

--

10

محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

2.487

0.0015

2.487

0.0015

--

11

منصور عبدالله سليامن بن سعيد

1.328

0.0008

1.328

0.0008

--

تتضمن املصلحة ( أسهم الزوجة واألبناء القرص والرشكات التابعة إن وجد ).
يرجي الرجوع للمالحظة التفصيلية السابقة عن التغريات التي متت يف تسمية ممثل الوزارة خالل العام.
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 - 10بيان بنسب متلك كبار التنفيذيني ( أو أي مصلحة )* يف أسهم الرشكة وأي تغري يف تلك
املصلحة خالل السنة املالية :

*

م

اسم كبار التنفيذيني

عدد األسهم يف
1432/4/30ﻫ

نسبة التملك
أول السنة ٪

عدد األسهم يف
1433/4/30ﻫ

نسبة التملك
آخر السنة ٪

نسبة
التغري ٪

1

د/مجيد الدين بن منهاج الدين كامل

299

0.0001

299

0.0001

--

تتضمن املصلحة أسهم الزوجة واألبناء القرص.

 - 11لجان املجلس :
أ  -لجنة املراجعة :
مهام ومسئوليات اللجنة :
-

اإلرشاف ع�لى إدارة املراجع��ة الداخلية يف الرشكة من أجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ األعامل واملهامت التي حددها لها
مجلس اإلدارة.
دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه.
دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
التوصي��ة ملجل��س اإلدارة بتعيني املحاس��بني القانونيني وفصله��م وتحديد أتعابهم  ،ويراع��ى عند التوصية بالتعي�ين التأكد من
استقالليتهم.
متابعة أعامل املحاسبني القانونيني  ،واعتامد أي عمل خارج نطاق أعامل املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعامل املراجعة.
دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين وإبداء ملحوظاتها عليها.
دراسة ملحوظات املحاسب القانوين عىل القوائم املالية ومتابعة ما تم يف شأنها.
دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.
دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.

وقد عقدت اللجنة عدد ( )5اجتامعات خالل عام 1433/1432ﻫ بنسبة حضور  ٪100وتتكون لجنة املراجعة يف الرشكة من خمسة أعضاء
 ،وفقاً لتشكيلها املوضح بالجدول التايل ضمن الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 1432/11/20ﻫ:،
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√

√

√

5

√

√

5

√

5

√

5

االجتامع األول

√

√

√

5

م

إسم العضو

االجتامع الثاين

االجتامع الثالث

االجتامع الرابع

االجتامع الخامس

عدد مرات الحضور

1

بسام محمد سليامن البسام

√

√

2

إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

√

√

3

أحمد عبد العزيز سليامن الحمدان

√

√

√

4

صالح محمد عوض بن الدن

√

√

√

√

5

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

√

√

√

√

ثم عقدت لجنة املراجعة عدد ( )1اجتامع بتشكيلها الجديد للدورة الثامنة  ،بنا ًء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم ( )112وتاريخ 1433/1/8ﻫ،
بنسبة حضور  ٪100وتتكون من خمسة أعضاء من بينهم مختصني يف الشئون املالية واملحاسبية  ،وأسامئهم كالتايل:
م

إسم العضو

االجتامع السادس

1

أحمد عبد العزيز سليامن الحمدان

√

2

إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

√

1

3

صالح محمد عوض بن الدن

√

1

4

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

√

1

5

زياد بسام محمد سليامن البسام

√

1
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عدد مرات الحضور
1

متطلبات هيئة السوق المالية

ب  -لجنة الرتشيحات واملكافآت:
مهام ومسئوليات اللجنة:
 التوصية ملجلس اإلدارة بالرتش��يح لعضوية املجلس وفقا للسياس��ات واملعايري املعتمدة  ،مع مراعاة عدم ترش��يح أي شخص سبقإدانته بجرمية مخلة بالرشف واألمانة.
 املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبةلعضوية مجلس اإلدارة  ،مبا يف ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعامل مجلس اإلدارة.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات التي ميكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة  ،واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني  ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارةرشكة أخرى.
 وضع سياس��ات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني  ،ويراعى عند وضع تلك السياسات استخداممعايري ترتبط باألداء.
وتتكون لجنة الرتش��يحات واملكافآت يف الرشكة من ثالثة أعضاء  ،حس��ب تش��كيلها للدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 1432/11/20ﻫ،
عىل النحو التايل:

م

إسم العضو

االجتمـــــــــاع

1

أحمد عبد العزيز سليامن الحمدان

X

2

سهيل بن حسن عبد امللك قايض

X

--

3

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

X

--
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ثم عقدت لجنة الرتش��يحات واملكافآت عدد ( )4اجتامعات بتش��كيلها الجديد للدورة الثامنة  ،بنا ًء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم ()112
وتاريخ 1433/1/8ﻫ ،بنسبة حضور  ٪100وتتكون من ثالثة أعضاء  ،وأسامئهم عىل النحو التايل:

االجتامع األول

االجتامع الثاين

االجتامع الثالث

االجتامع الرابع

عدد مرات الحضور

1

سهيل بن حسن عبد امللك قايض

√

√

√

√

4

2

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

√

√

√

√

4

3

زياد بسام محمد سليامن البسام

√

√

√

√

4

م

إسم العضو

أحد إجتامعات لجنة الرتشيحات واملكافآت
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 -12اجتامعات مجلس اإلدارة :
عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية 1433/1432ﻫ
(الفرتة من 1432/5/1ﻫ حتى 1433/4/30ﻫ)  ،وسجل حضور كل اجتامع
عقد مجلس اإلدارة عدد ( )8اجتامعات بتشكيله يف الدورة السابعة التي انتهت بتاريخ 1432/11/20ﻫ ،وأسامئهم عىل النحو التايل:
إسـم العضـو

االجتامع األول

االجتامع الثاين

االجتامع الثالث

االجتامع الرابع

االجتامع الخامس

االجتامع السادس

االجتامع السابع

االجتامع الثامن

عدد جلسات
الحضور

1

عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

√

√

√

√

√

√

√

√

8

2

أحمد عبد العزيز سليامن الحمدان

√

√

√

√

√

√

√

√

8

3

إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

4

بسام محمد سليامن البسام

√

√

√

√

√

√

√

√

8

5

بكر حامد عبد الغفور مري

√

√

√

√

√

√

√

√

8

6

حمزة محمد صالح حمزة صرييف

√

√

√

√

√

√

√

√

8

7

سهيل بن حسن عبد امللك قايض

√

√

√

√

√

√

√

√

8

8

صالح محمد عوض بن الدن

√

√

√

√

√

√

√

√

8

9

ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي

√

√

√

√

√

√

√

√

8

10

محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

√

√

√

√

√

√

√

√

8

11

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

√

√

√

√

√

√

√

√

8
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ثم عقد مجلس اإلدارة عدد ( )2اجتامع بتشكيله الجديد للدورة الثامنة عىل النحو التايل:
م

إسـم العضـو

االجتامع التاسع

االجتامع العارش

1

عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

√

√

2

أحمد عبد العزيز سليامن الحمدان

√

√

3

إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي

√

√

2

*4

بكر حامد عبد الغفور مري

√

×

1

5

حمزة محمد صالح حمزة صرييف

√

√

2

6

زياد بسام محمد سليامن البسام

√

√

2

7

سهيل بن حسن عبد امللك قايض

√

√

2

8

صالح محمد عوض بن الدن

√

√

2

9

ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي

√

√

2

* 10

عبد الرحمن سعيد حسني الحازمي

×

√

1

11

محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

√

√

2

12

منصور عبد الله سليامن بن سعيد

√

√

2

* ممثل وزارة الشئون االسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبنطقة مكة املكرمة يف عضوية مجلس إدارة الرشكة.
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عدد جلسات
الحضور
2
2

متطلبات هيئة السوق المالية

 -1/13العقود التي تكون الرشكة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي
أو املدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم :

العقود التي تتطلب اإلفصاح :
 .أعقدي إيجار مؤسس��ة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس اإلدارة) ملعرض باملركز التجاري باسم الطازج مساحته
 188مرت مربع ،وإيجاره الس��نوي  1.737.070ريال  ،وش��قة س��كنية باملركز السكني مس��احتها  225مرت مربع ،وإيجارها السنوي
 430.600ريال.
 .بعقد إيجار باس��م األس��تاذ /زياد بسام محمد البس��ام (عضو مجلس اإلدارة) ملعرض باملركز التجاري مس��احته  16مرت ،2وإيجاره
السنوي  197.750ريال ،وأيضاً ركن باملركز التجاري مساحته  7مرت 2بإيجار سنوي  77.640ريال.
 -2/13بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الرشكة أو أحد كبار التنفيذين عن أي راتب أو تعويض :
تم خالل هذا العام املايل 1433/1432ﻫ (الفرتة من 1432/5/1ﻫ حتى 1433/4/30ﻫ) تنازل رئيس مجلس اإلدارة األس��تاذ /عبدالرحمن
عبدالقادر محمد فقيه عن حقه يف أجر االنتفـاع واالستخدام لألماكن العائدة له والتي تستغلها رشكة مكة
(مكاتب اإلدارة العامة للرشكة مبركز فقيه التجاري  ،واألرض املقام عليها معرض ملجسامت الرشكة بالعزيزية ومساحتها  6375مرت مربع
 ،واألرض املشون بها املعدات الخاصة بالرشكة بطريق الليث ومساحتها حوايل  5000مرت مربع)،
وبيانها عىل النحو التايل:
				
 - 1القيمة اإليجارية للمكاتب

 583.020ريال

				
 - 2القيمة اإليجارية ملستودع الليث

 100.000ريال

		
 - 3القيمة اإليجارية الرمزية ألرض معرض املجسامت *

ريال

1

*(اإليجار السنوي لهذه األرض يف السوق اآلن حوايل  2مليون ريال) 	ـــــــــ
						
اإلجاميل

 683.021ريال

وقد بلغت القيمة اإلجاملية ألجر االنتفاع واالس��تخدام لألماكن العائدة لرئيس مجلس اإلدارة األس��تاذ  /عبد الرحمن عبد القادر محمد
فقيه  ،والتي تنازل عن حقه فيها عن الس��نوات الس��ابقة منذ إبتداء فكرة تأس��يس الرشكة يف 1405/11/26ﻫ حتى العام املايل الس��ابق
1432/1431ﻫ مبل��غ وق��دره  18.424.943ري��ال ،وذلك بخالف مبل��غ  1.495.077ريال تربع بها ضمن نفقات تأس��يس الرشكة ،ومبلغ
 123.412ري��ال مكاف��أة عضويت��ه عن عام 1416ﻫ ،ومبلغ  771,196ري��ال حصة تربعات تكاليف املصىل يف األرب��اح املوزعة عن العام
املنتهي يف 1416/4/29ﻫ.
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 -3/13التعويضات واملكافآت:
البيـــان

مكافآت جلسات مجلس اإلدارة

الرواتب والتعويضات والبدالت واملكافآت التي
رصفت لكبار التنفيذيني
1.303.200

الرواتب والتعويضات *
البدالت **

192.000

538.200

املكافآت الدورية والسنوية ***

2.200.000

355.000

الخطط التحفيزية
أي تعويضات أو مزايا عينية
*
**
***

رواتب ( )5من كبار التنفيذيني بالرشكة.
 192ألف ريال بدل حضور عدد( )10جلسات أعضاء مجلس اإلدارة عن كل جلسة لكل عضو  538.200 +ريال بدالت مثل بدل سكن ،وبدل مواصالت ()5
من كبار التنفيذيني بالرشكة.
مكافآت دورية وسنوية ألعضاء مجلس اإلدارة  )5( +من كبار التنفيذيني بالرشكة.

 -4/13بيان بقيمة املدفوعات النظامية املس��تحقة لس��داد أي زكاة أو رضائب أو رسوم أو مستحقات أخرى  ،مع وصف موجز لها وبيان
أسبابها:
-

يس��تحق ملصلح��ة الزكاة والدخ��ل قيمة صايف الزكاة الرشعية املس��تحقة ع��ن العام امل��ايل الح��ايل 1433/1432ﻫ مبلغ وقدره
10.247.435ريال  ،ولزيادة اإليضاح نرجو الرجوع لإليضاح رقم ( )18امللحق بالقوائم املالية للرشكة عن العام املايل 1433/1432ﻫ.
يس��تحق للمؤسس��ة العامة للتأمينات اإلجتامعية مبلغ  41.908ريال رسوم إشرتاك عن شهر ربيع اآلخر 1433ﻫ ،ولزيادة اإليضاح
نرجو الرجوع لإليضاح رقم ( )15امللحق بالقوائم املالية للرشكة عن العام املايل 1433/1432ﻫ.
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 -1/14نتائج أعامل الرشكة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خالل السنوات املالية الخمس األخرية:
أ – أهم بنود قامئة املركز املايل ( املوجودات واملطلوبات وحقوق املساهمني ) باأللف ريال:
املركز املايل

1429ﻫ

1430ﻫ

1431ﻫ

1432ﻫ

1433ﻫ

موجودات متداولة

554,120

293,269

335,333

534.290

447.402

مطلوبات متداولة

378,935

410,261

415,332

436.808

525.621

رأس املال العامل

175,185

()116,992

()79,999

97.482

()78.219

األصول األخرى طويلة األجل

2,455,986

2,197,558

2,198,623

1.733.363

2.236.239

األصول الثابتة

1,608,077

1,633,317

1,635,837

1.616.739

1.596.026

إجاميل املوجودات

4,618,183

4,124,144

4,169,793

3.884.392

4.279.667

املطلوبات املتداولة

378,935

410,261

415,332

436.808

525.621

املطلوبات األخرى

4,925

4,696

4,905

5.380

6.117

إجاميل املطلوبات

383,860

414,957

420,237

442.188

531.738

رأس املال املدفوع

1,648,162

1,648,162

1,648,162

1.648.162

1.648.162

عالوة اإلصدار

800,000

--

--

--

--

مكاسب غري محققة عن تقييم األوراق املالية

1,152,122

657,504

755,955

416.495

732.403

اإلحتياطيات واإلرباح املدورة

634,039

1,403,521

1,345,439

1.377.547

1.449.772

حقوق املساهمني

4,234,323

3,709,187

3,749,556

3.442.204

3.747.929

إجاميل الخصوم وحقوق املساهمني

4,618,183

4,124,144

4,169,793

3.884.392

4.279.667
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ب – أهم بنود قامئة الدخل ( إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومرصوفات ) باأللف ريال:
1429ﻫ

1430ﻫ

1431ﻫ

1432ﻫ

1433ﻫ

قامئة الدخل
إيرادات النشاط *

90,791

94,897

95,325

109.142

115.506

تكاليف النشاط *

()26,144

()25,292

()23,889

()24.136

()25.453

مجمل ربح النشاط *

64,647

69,605

71,436

85.006

90.053

مصاريف إدارية وعمومية **

()17,252

()13,899

()11,566

()13.143

()14.983

اإليرادات األخرى ـ صايف ***

160,180

173,782

160,898

214.853

252.722

اإليرادات املتنوعة ****

672

2,433

4,849

11.960

7.759

املساهمة اإلجتامعية

--

--

()3,913

()1.043

()1.350

مرصوفات أخرى *****

()17,958

()2,902

()298

()902

()902

الزكاة

()13,291

()6,855

()8,110

()12.853

()10.744

صايف الربح

176,998

222,164

213,296

283.878

322.555

املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة  ،وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجري املحالت التجارية.
*
** ترجع الزيادة هذا العام لرصف راتب ش��هرين أساس��يني للموظفني الس��عوديني وراتب شهر أسايس للموظفني غري الس��عوديني ملنسويب فندق وأبراج مكة
هيلتون.
*** صايف أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون وترجع الزيادة لزيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب زيادة أعداد النزالء
وكذلك إرتفاع متوسط سعر بيع الغرفة.
**** ويرجع االنخفاض إىل أنه كان قد تم رد مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها إنتفى الغرض منه مببلغ  4.9مليون ريال عام 1432ﻫ.
***** ترجع الحتساب مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها عن عمالء فندق الشهداء سابقاً.

 – 2/14بيان الفروقات الجوهرية يف النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :
أ  -بلغ إجاميل اإليرادات من تش��غيل املرشوع األول للرشكة لعام 1433/1432ﻫ مبلغاً وقدرة  581مليون ريال والحمد لله  ،بنس��بة
زي��ادة  ٪12ع��ن إجاميل اإليرادات لعام 1432/1431ﻫ  ،وقدرها  520مليون ريال  ،والف��رق بالزيادة عن العام املايض وقدره 61
مليون ريال  ،موزع تفصيلياً كام ييل :املركز التجاري  6.3مليون ريال بنس��بة زيادة ، ٪5.61وفندق مكة هيلتون  31مليون ريال
بنسبة زيادة  ٪16.07وأبراج مكة هيلتون  23.7مليون ريال بنسبة زيادة .٪10.41
ب  -بلغ إجاميل أرباح النش��اط من تش��غيل مرشوع الرشكة لعام 1433/1432ﻫ مبلغاً وقدره  343مليون ريال  ،والحمد لله  ،بنس��بة
زيادة  ٪ 14عن إجاميل أرباح النش��اط لعام 1432/1431ﻫ  ،وقدرها  300مليون ريال  ،والفرق بالزيادة عن العام املايض وقدره
 43مليون ريال  ،موزع تفصيلياً كام ييل :املركز التجاري  5مليون ريال بنس��بة زيادة  ، ٪6وفندق مكة هيلتون  19.5مليون ريال
بنسبة زيادة ٪21.51وأبراج مكة هيلتون  18.5مليون ريال بنسبة زيادة .٪14.52
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 -3/14بيان لسياسة الرشكة يف توزيع األرباح :
طبقاً للامدة  42من النظام األس��ايس للرشكة  ،توزع أرباح الرشكة الصافية الس��نوية بعد حس��م جميع املرصوفات العمومية والتكاليف
األخرى مبا فيها الزكاة املفروضة رشعاً.
وبنا ًء عىل ذلك يقرتح مجلس إدارة الرشكة توزيع نس��بة عائد قدرها  ٪ 20من رأس املال مببلغ  330مليون ريال عيل املس��اهمني بواقع
ريالني للس��هم الواحد ،عل ًام بأن الربح املحقق خالل العام املايل 1433/1432ﻫ مبلغ  323مليون ريال بنس��بة عائد قدرها  ٪19.6عىل أن
يتم إستكامل املبلغ الذي سيتم توزيعة عىل املساهمني من األرباح املبقاة ،وذلك بعد مصادقة الجمعية العامة العادية الرابعة والعرشون
ملساهمي الرشكة عيل توزيع األرباح ،واملقرر عقدُ ها بتاريخ 1433/8/28ﻫ مبشيئة الله تعاىل.
ويتم التوزيع عن طريق التحويل املبارش يف حس��ابات املساهمني البنكية املربوطة مبحافظهم االستثامرية  ،أما حملة الشهادات فعليهم
مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الرشكة الستالم أرباحهم نقداً.
وطبقاً لجدول أعامل الجمعية مبش��يئة الله ،فإن تاريخ أحقية رصف األرباح للعام املايل املنتهي يف 1433/4/30ﻫ س��تكون للمس��اهمني
املس��جلني يف س��جالت الرشكة لدي مركز إيداع األوراق املالية «تداول» كام يف نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة
والعرشون بتاريخ 1433/8/28ﻫ ،ومن املتوقع البدء يف توزيع األرباح خالل أسبوعني من إقرار الجمعية مبشيئة الله.
ويف هذا الخصوص يرغب املجلس من جميع املساهمني الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم رسعة إيداعها يف محافظ إستثامرية وتزويد
مركز تداول بأرقام تلك املحافظ ليسهل إيداع األرباح الخاصة بهم يف حينه إن شاء الله.
 -4/14ال توجد أي قروض عىل الرشكة وأي مبالغ دفعتها الرشكة سداداً للقروض خالل السنة (أي عدم وجود أي قروض خالل السنة املالية
املنتهية يف 1433/4/30ﻫ).
 -5/14بن��اء عىل قرار الجمعية العامة العادية الثانية والعرشون ملس��اهمي الرشكة املنعق��دة بتاريخ 1431/11/10ﻫ باملوافقة عىل قيام
رشكة مكة لإلنشاء والتعمري ( بصفتها املساهم الرئييس يف رشكة جبل عمر للتطوير ) بضامن رشكة جبل عمر للتطوير يف الحصول
عىل قرض بحد أقىص مبلغ  1500مليون ريال ملدة  24شهر.
وعلي��ه قامت رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري بتاري��خ 1432/5/27ﻫ بضامن رشكة جبل عمر للتطوير يف حصولها عىل تس��هيالت ائتامنية
من البنك الس��عودي الربيطاين (س��اب) لألوراق املالية مببلغ  1111مليون ريال مع العلم بأن رشكة جبل عمر للتطوير قامت بالتفاوض
واالتفاق مع البنوك املمولة لتمديد قرض الجرس التموييل حتى 2012/2/4م املوافق 1433/3/12ﻫ  ،ثم متت املوافقة عىل التمديد حتى
2012/5/2م املوافق 1433/6/11ﻫ.
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 -15األحكام الغري مطبقة من الئحة حوكمة الرشكات :
رقم املادة
/6ب

 / 10ج

 / 10د

أسباب عدم التطبيق

متطلبات املادة

جاري دراسته

التصويت الرتاكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

بشكل عام فإن معظم متطلبات الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
السوق املالية مطبقة بالفعل يف الرشكة.
بالنسبة لوضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصالح فقد تم اعداد
مسودة وسيتم عرضها عىل مجلس اإلدارة وإقرارها من املجلس قبل
انتهاء املهلة املحددة مبشيئة الله تعاىل.

وضع نظام حوكمة خاص بالرشكة

وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية يف
مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ.

جاري دراستها من مجلس اإلدارة متهيداً إلقرارها مبشيئة الله.

 – 16تم إس��تبدال املحاس��ب القانوين قبل إنتهاء ثالث س��نوات متتالية بنا ًء عىل توصية لجنة املراجعة ،وتم عمل مناقصة بني املكاتب
املتخصصة ،وتم إختيار مكتب أسامة عبد الله الخريجي من بينهم.
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األخوة األفاضل  /مساهمو رشكة مكة لإلنشاء والتعمري
ختاماً  ..ونحن عىل أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الرشكة اس�تراتيجية جديدة لتوسعات
عمرانية مستقبلية  ..نتوجه بالحمد والشكر للموىل ع ِّز ِّ
وجل  -عىل جليل نعامئه وعطائه ثم
بالش��كر والعرفان بالجميل لويل األمر خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز
 ،ولصاحب السمو املليك األمري سلامن بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع  ،ولصاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل بن عبدالعزيز  -أمري منطقة مكة
املكرمة ـ حفظهم الله  ،وملعايل وزير التجارة ،وملعايل أمني العاصمة املقدس��ة  ،مبس��اندتهم
املخلصة س��تظل إن شاء الله ـ رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري رائدة التوسع العمراين يف مكة
املكرمة واملناطق املحيطة باملسجد الحرام.
كام نتوجه بالشكر ملساهمي الرشكة والعاملني بها الذين جعلوا من فكرة رشكة مكة لإلنشاء
والتعمري «رشكة مساهمة سعودية» حقيقة واقعة ذات دور رائد يف مجال التنمية والتطوير
والعمران.
وبالله التوفيق.
مجلس اإلدارة
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قائمة المركز المالي كما في 1433/4/30ﻫ
إيضاح
املوجـــودات
املوجودات املتداولة
نقدية لدى البنوك
تأمينات لدى الغري
مساهمون(قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)
املخزون
مرصوفات مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
صايف الذمم املدينة
جاري مرشوع الطريق املوازي الغريب
جاري رشكة جبل عمر للتطوير
صايف جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
إجاميل املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
استثامر يف أوراق مالية  /أسهم
صندوق املتاجرة بالسلع بالريال السعودي
مرشوعات تحت التنفيذ  -جبل عمر 2
صايف املوجودات الثابتة
إجاميل املوجودات غري املتداولة
إجاميل املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة
مرصوفات مستحقة
إيرادات مؤجلة لعام 1434/1433ﻫ
ذمم وأرصدة دائنة
مخصص الزكاة الرشعية
توزيعات أرباح مستحقة
توزيعات أرباح مقرتحة
إجاميل املطلوبات املتداولة
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1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

3
4
5
2ز
6
7
8
9
10

318.445.834
-10.000.000
1.128.579
48.864.720
9.483.926
17.364.143
-42.114.928
447.402.130

308.905.287
100.000.000
10.000.000
1.123.225
27.335.532
16.027.726
17.364.143
469.584
53.064.281
534.289.778

11
12
13
14

2.235.395.955
843.295
70.491.294
1.525.534.217
3.832.264.761
4.279.666.891

1.601.796.252
131.567.590
70.491.294
1.546.246.698
3.350.101.834
3.884.391.612

15
16
17
18
/19أ
/19ب

3.236.426
30.326.636
24.673.821
10.744.249
124.807.062
331.832.480
525.620.674

3.755.840
30.038.230
24.923.695
12.853.341
115.812.123
249.424.360
436.807.589
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املطلوبات غري املتداولة
مخصص ترك الخدمة
إجاميل املطلوبات غري املتداولة
حقوق املساهمني
رأس املـال
مكاسب غري محققة ناتجة من تقييم األوراق املالية بسعر السوق
عائد استثامر غريمحقق من صندوق املتاجرة بالسلع
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
إجاميل حقوق املساهمني
إجاميل املطلوبات وحقوق املساهمني

2ك

6.116.960
6.116.960

5.380.444
5.380.444

20
11
12
21

1.648.162.400
732.367.066
35.829
1.136.280.685
231.083.277
3.747.929.257
4.279.666.891

1.648.162.400
411.741.783
4.752.131
1.136.280.685
241.266.580
3.442.203.579
3.884.391.612

(تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )36جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها)
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قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 1433/4/30ﻫ
أرباح النشاط
إيرادات املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة
مصاريف املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة
صايف أرباح املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة
صايف أرباح فندق مكة هيلتون
صايف أرباح أبراج مكة هيلتون
إجاميل أرباح النشاط
يخصم:
مصاريف عمومية وإدارية
موجودات ثابتة مستهلكة
صايف األرباح من األنشطة الرئيسية
يضاف:
أرباح بيع موجودات ثابتة
اإليرادات املتنوعة
عائد استثامر محقق من صندوق املتاجرة بالسلع
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها انتفى الغرض منه
يخصم:
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها  -فندق الشهداء
مساهامت اجتامعية
صايف الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الرشعية
يخصم:
مخصص الزكاة الرشعية عن السنة
صايف الربح
ربحية السهم:
صايف الربح من األنشطة الرئيسية
صايف ربح السنة

إيضاح

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

23
24

115.506.548
()25.453.209
90.053.339
112.848.019
139.874.168
342.775.526

109.141.618
()24.135.974
85.005.644
93.398.870
121.454.663
299.859.177

()13.685.138
()1.298.231
327.792.157

()11.189.812
()1.952.866
286.716.499

15.749
2.717.334
4.992.007
33.493

155.988
2.694.559
4.201.356
4.908.110

29
30

()901.760
()1.350.000
333.298.980

()901.760
()1.043.333
296.731.419

18

()10.744.249
322.554.731

()12.853.341
283.878.078

 1.99ريال
 1.96ريال

 1.74ريال
 1.72ريال

25
26

27

28

(تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )36جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها)
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قائمة التدفقات النقدية كما في 1433/4/30ﻫ
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
صايف الربح
تعديالت لتسوية صايف الربح مع صايف النقد املحصل من أنشطة التشغيل
استهالك
موجودات ثابتة مستهلكة
مخصص الزكاة الرشعية
أرباح بيع موجودات ثابتة
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها انتفى الغرض منها
مخصص تعويض نهاية الخدمة انتفى الغرض منها
الزكاة املدفوعة
التغري يف املوجودات واملطلوبات
(الزيادة) يف املخزون
النقص يف الذمم املدينة
(الزيادة) يف املرصوفات املدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
املسدد عن تسويات سنوات سابقة
النقص يف جاري رشكة جبل عمر للتطوير
النقص(/الزيادة) يف جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
(النقص)/الزيادة يف املرصوفات املستحقة
الزيادة يف اإليرادات املحصلة مقدماً
(النقص)/الزيادة يف الذمم واألرصدة الدائنة
صايف النقد املحصل من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثامرية
أسهم حقوق أولوية برشكة جبل عمر للتطوير
النقص يف صندوق املتاجرة بالسلع بالريال السعودي
تأمني مسرتد
العائد املحقق من االستثامر يف صندوق املتاجرة بالسلع بالريال السعودي
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1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

322.554.731

283.878.078

25.983.883
1.298.231
10.744.249
()15.749
1.601.306
794.711
()33.493
()58.195
()12.853.341

26.709.996
1.952.866
12.853.341
()155.988
2.127.314
475.800
()4.908.110
-()8.110.211

()5.354
4.975.988
()21.529.189
()905.554
469.584
10.949.353
()519.414
288.406
()249.874
343.490.279

()126.039
6.314.004
()18.354.011
()2.345.445
-()5.923.147
413.440
4.648.442
1.375.239
300.825.569

()312.974.428
131.000.000
100.000.000
()4.992.008

-130.000.000
-()4.201.356
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رشاء موجودات ثابتة
متحصالت بيع موجودات ثابتة
النقص يف قيمة استثامر يف أوراق مالية  /أسهم
صايف النقد (املستخدم يف)/املحصل من األنشطة االستثامرية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
أرباح موزعة
صايف النقد (املستخدم يف) األنشطة التمويلية
صايف الزيادة يف رصيد النقدية لدى البنوك
رصيد النقدية لدى البنوك  -بداية الفرتة
رصيد النقدية لدى البنوك  -نهاية الفرتة
بيانات إضافية ألنشطة غري نقدية

()6.569.634
15.750
9
()93.520.311

()9.615.250
207.000
-116.390.394

()240.429.421
()240.429.421
9.540.547
308.905.287
318.445.834

()239.128.923
()239.128.923
178.087.040
130.818.247
308.905.287

77.496.732

()336.192.832

243.128.551

--

35.829

933.153

496.814

594.338

قيمة التغري يف مكاسب غري محققة ناتجة من تقييم أسهم الرشكة يف رأس مال
رشكة جبل عمر للتطوير يوم 1433/4/30ﻫ لعدد  61.928.926سهم عيني
بقيمة  17.90ريال للسهم مقابل  15.45ريال للسهم يف 1432/4/30ﻫ.
قيمة التغري يف مكاسب غري محققة ناتجة من تقييم أسهم الرشكة يف زيادة
رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير يوم 1433/4/30ﻫ لعدد  30.775.766سهم
(أسهم حقوق أولوية وإضافية) بقيمة  17.90ريال للسهم مقابل  10ريال
للسهم يف 1432/8/3ﻫ.
قيمة ما تم إضافته ملكاسب غري محققة يف االستثامر يف الصندوق التجاري
بالريال السعودي مببلغ  807.466ريال.
الزكاة املتوجبة عىل مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف واملعفاة من
الزكاة الرشعية.
(تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )36جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها)
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إيضاح

اإلجاميل
ريال سعودي

عائد استثامر غري
محقق من صندوق
املتاجرة بالسلع
ريال سعودي

مكاسب غري محققة من
استثامر يف أوراق مالية/
أسهم
ريال سعودي
747.934.615

أرباح مبقاة
ريال سعودي
209.158.307

احتياطي نظامي
ريال سعودي
1.136.280.685

رأس املال
ريال سعودي
1.648.162.400

()336.192.832

()4.201.356

()4.201.356
933.153
()2.345.445
283.878.078

933.153
()2.345.445
283.878.078

4.752.131

275.705

320.625.283

3.442.203.579

()249.424.360
241.266.580

320.625.283

()4.992.007
()905.554
322.554.731

()4.992.007
()905.554
322.554.731

()331.832.480
231.083.277

35.829

3.747.929.257

()331.832.480
732.367.066

275.705

()249.424.360
411.741.783

()336.192.832

8.020.334

1.648.162.400

1.136.280.685

3.749.556.341

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 1433/4/30ﻫ

الرصيد يف 1431/5/1ﻫ

خسائر غري محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

11

عائد استثامر غري محقق من صندوق املتاجرة بالسلع

تسويات سنوات سابقة

عائد استثامر محقق من صندوق املتاجرة بالسلع
12
22

صايف دخل السنة

توزيعات أرباح

/19ب

مكاسب غري محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

الرصيد يف 1432/4/30ﻫ
11

عائد استثامر غري محقق من صندوق املتاجرة بالسلع

/19ب

22

12

عائد استثامر محقق من صندوق املتاجرة بالسلع

تسويات سنوات سابقة

صايف دخل السنة

توزيعات أرباح

الرصيد يف 1433/4/30ﻫ

1.648.162.400

1.136.280.685

(تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إىل رقم ( )36جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها)

القوائم المالية

إيضاحات حول القوائم المالية

ايضاحات حول القوائم المالية

ايضاحات حول القوائم المالية

ايضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف 1433/4/30ه
 -1عـام

رشكة مكة لإلنش��اء والتعمري (رشكة مس��اهمة س��عودية) مركزها الرئييس مكة املكرمة-اململكة العربية الس��عودية ،مس��جلة يف
مكة املكرمة بالس��جل التجاري رقم  4031020101وتاريخ 1409/12/1ﻫ .وكان للرشكة س��جل تجاري فرعي مبدينة الرياض برقم
 095951وتاريخ 1412/12/23ﻫ ملتابعة األعامل اإلدارية للرشكة باملنطقة الوس��طى ،وتم ش��طبه اعتباراً من تاريخ 1431/7/15ﻫ
وذلك لعدم الحاجة للفرع.
النشاط :
 )1تعمري األماكن املجاورة للمسجد الحرام مبكة املكرمة .
 )2امتالك العقارات املجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثامرها ورشاؤها وتأجريها .
 )3القيام بكافة األعامل الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعامل الهدم واملسح الخاصة بها .

 -2أسس عرض القوائم املالية وأهم السياسات املحاسبية

(أ) أسس العرض
		 ( )1تم إعداد القوائم املالية املرفقة طبقاً ملعايري املحاسبة املتعارف عليها باململكة العربية السعودية.
		 ( )2القوائم املالية املرفقة تم تجهيزها من دفاتر وسجالت الرشكة عن الفرتة من 1432/5/1ﻫ حتى 1433/4/30ﻫ.
		 ( )3تم إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة للقوائم املالية واإليضاحات ليك تتالءم مع التبويب للفرتة الحالية.
(ب) األساس املحاسبي
		  -تتبع الرشكة التكلفة التاريخية ومبدأ االستحقاق يف تسجيل املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملرصوفات.
		  -االستثامرات يف األوراق املالية وصندوق املتاجرة بالسلع يتم تقييمها بالقيمة العادلة يف تاريخ القوائم املالية.
(ج) السياسات املستخدمة كأساس إلثبات اإليرادات
		  -1املحالت التجارية والوحدات السكنية السنوية
يتم إثبات اإليرادات شهرياً طبقاً للعقود املربمة مع املستأجرين.
		
		  -2فندق وأبراج مكة هيلتون
يتم إثبات اإليرادات طبقاً لعقود التش��غيل املربمة مع رشكة هيلتون العاملية بقيمة حصة الرشكة يف العقود املربمة إلدارة
وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون.
(د) السياسات املستخدمة كأساس إلثبات املرصوفات
املرصوفات اإلدارية
تعامل املرصوفات اإلدارية عىل أنها تكلفة فرتة وليس��ت تكلفة إنتاج  ،ويتم تحميلها عىل الفرتة املحاس��بية التي تخصها ،
و ُتعرض يف قامئة الدخل يف بند مستقل .
(ﻫ) ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل املعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة املالية بسعر الرصف السائد وقت حدوث تلك املعامالت ،عل ًام بأنه ال
توجد أرصدة بالعمالت األجنبية ضمن أرصدة القوائم املالية يف نهاية السنة املالية .
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(و) الذمم املدينة
ً
ُتدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصيل محس��وما منها املبالغ املقدر عدم تحصيلها  .يتم عمل تقدير للديون املش��كوك
يف تحصيلها عندما ُيعترب تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه ُ .تشطب الديون املعدومة عندما ال يكون هناك احتامل لتحصيلها.
(ز) املخزون
يظهر املخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهام أقل  .ويتم احتساب التكلفة عىل أساس املتوسط املتحرك .
(ح) املوجودات الثابتة
 -1تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك (عدا األرايض)  ،ويتم احتساب استهالك املوجودات الثابتة عىل
أساس القسط الثابت وفقاً للنسب التالية:
٪3
املباين
٪ 12.5
آالت ومعدات
٪ 10
أثاث ومفروشات وديكور
٪ 10
معدات تشغيل
٪ 20
أثاث ومفروشات املصيل
٪ 15
آالت مكتبية
٪ 2.5
خزائن حديدية
٪ 10
أدوات كهربائية
٪ 12.5
آالت إحصائية (كمبيوتر)
٪ 30
عدد وأدوات صغرية
٪ 25
سيارات
٪ 25
أجهزة تكييف
٪ 40
أثاث عاملني
وقد تم احتساب استهالك املوجودات الثابتة الخاصة بالتشغيل للمحالت التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة
 ٪50من النسب املوضحة أعاله استناداً إىل نسبة اإلشغال والتشغيل .
 -2تم تقييم املوجودات الثابتة املجنبة للبيع مبعرفة مكتب هنديس محايد .
 -3تت��م مراجعة القي��م الدفرتية للموجودات الثابتة ملعرفة االنخفاض يف القيمة عندما تش�ير األح��داث أو التغريات يف
الظ��روف إىل احتامل عدم إمكانية اس�ترداد القيمة الدفرتية .يف حال��ة وجود أي مؤرش عىل ذلك ،وعندما تزيد القيمة
الدفرتية عىل القيمة التقديرية القابلة لالسرتداد ،يتم تخفيض املوجودات الثابتة إىل القيمة املمكن اسرتدادها باعتبارها
القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعامل أيهام أعىل.
ُتح ّمل مرصوفات اإلصالح والصيانة عىل قامئة الدخل ،أما التحسينات التي تزيد من قيمة املوجودات ذات العالقة أو
تطيل أعامرها بصورة جوهرية ،فتتم رسملتها.
(ط) الذمم الدائنة
يتم إثبات املطلوبات للمبالغ املس��تحقة الس��داد يف املس��تقبل للبضائع املس��تلمة أو الخدمات املؤداة سواء متت أو مل تتم
املطالبة بها من قبل املورد .

104

التقرير السنوي 1433هـ 2012 /م

ايضاحات حول القوائم المالية

		
		

(ي)
(ك)
(ل)

(م)
		

(ن)

الزكاة الرشعية
ً
يتم احتساب املخصص الالزم وفقا ألنظمة وتعليامت مصلحة الزكاة والدخل .
مخصص ترك الخدمة
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لألسس املتبعة يف السنوات السابقة مبا يتفق مع نظام العمل والعامل .
استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم املالية وفقاً للمبادئ املحاس��بية املتعارف عليها اس��تعامل التقديرات واالفرتاضات التي قد تؤثر عىل
قيم األصول والخصوم املسجلة .
االنخفاض يف القيمة وعدم إمكانية تحصيل األصول املالية
يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل قامئة مركز مايل لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل احتامل حدوث انخفاض يف قيمة
ٍأي من األصول املالية  ،يف حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي انخفاض يف القيمة ُيدرج يف قامئة الدخل .
يتم تحديد االنخفاض يف القيمة عىل الوجه التايل :
أ ) يف حالة األصول املدرجة بالقيمة العادلة  ،فإن االنخفاض يف القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة  ،بعد خصم
أي خسارة ناتجة عن االنخفاض يف القيمة سبق إدراجها يف قامئة الدخل .
ب) يف حالة األصول املدرجة بالتكلفة  ،فإن االنخفاض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية املستقبلية املخصومة طبقاً لسعر السوق الحايل ألصول مالية مامثلة .
ج ) يف حال��ة األصول املدرجة بالتكلفة املطفأة  ،فإن االنخف��اض يف القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية املخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصيل املطبق .
املخصصات
يتم إثبات املخصصات إذا كان عىل الرشكة أي التزام ( قانوين أو متوقع ) ناتج عن حدث سابق  ،وأن تكلفة تسوية االلتزام
محتملة وميكن قياسها بطريقة موثوق بها .

 -3نقدية لدى البنوك
البنك األهيل التجاري
بنك الرياض
مرصف الراجحي

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

2.691.632
285.686.684
30.067.518
318.445.834

14.282.404
273.114.747
21.508.136
308.905.287

 -4تأمينات لدى الغري

قامت رشكة جبل عمر للتطوير برد مبلغ مائة مليون ريال لرشكة مكة لإلنش��اء والتعمري والتي كانت الرشكة قد دفعتها يف العام
املايض تحت حساب (تأمني مسرتد) لدخول مزاد استثامر يف أبراج فندقية بجبل عمر.
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 -5مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

متثل قيمة أس��هم لعقارات جاري إفراغها لصالح الرشكة ممثلة يف ش��يك مرصيف مودع لدى املحكمة الرشعية مبكة املكرمة عىل أن يتم
تسليمه ملاليك هذه األسهم بعد إمتام اإلفراغ للرشكة .هذا وقد صدر حكم قضايئ برقم ( )33113994بتاريخ 1433/5/8ﻫ بتحرير الحكر
لصالح الرشكة ،وجاري متييزه.

 -6املرصوفات املدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

مرصوفات مقدمة

1.169.038

1.181.962

العامل واملوظفون

1.860.889

1.762.364

املقاولون واملوردون

1.850.573

2.695.693

مستأجرو عقارات جبل عمر 2

1.756.000

1.756.000

مدينون لرشاء أرايض – جبل عمر 1

1.656.243

1.656.243

الحسابات الجارية

609.000

609.000

التأمينات لدى الغري

188.685

188.685

دفعات مقدمة *

39.774.292

17.485.585

48.864.720

27.335.532

*

دفعات مقدمة ألعامل تجديد وتطوير بفندق مكة هيلتون ،عل ًام بأن الرصف عىل تلك األعامل يتم من صندوق مخصص اإلحالل
والتجديد مبعرفة الفندق.
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 -7صايف الذمم املدينة

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

املستأجرون  -املركز التجاري

10.866.016

15.322.237

( )-مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

()5.315.832

()5.315.832

5.550.184

10.006.405

558.457

558.457

()558.457

()558.457

0

0

14.502.767

15.420.428

()13.338.846

()13.070.688

1.163.921
13.065.726

2.349.740
13.065.726

()10.295.905

()9.394.145

2.769.821

3.671.581

9.483.926

16.027.726

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

16.056.900

16.056.900

دعاية وإعالن

931.945

931.945

الرفع املساحي

299.000

299.000

متنوعة

76.298

76.298

17.364.143

17.364.143

املستأجرون تجاري – فندق الشهداء
( )-مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
املستأجرون  -املركز السكني
( )-مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
املستأجرون سكني – فندق الشهداء
( )-مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها

 -8جاري مرشوع الطريق املوازي الغريب
أتعاب استشارات وتصاميم ومجسامت
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 -9جاري رشكة جبل عمر للتطوير

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

مصاريف متنوعة

--

447.016

موجودات ثابتة

--

22.568

--

469.584

إن بنود الحساب الجاري متثل املصاريف التي تم رصفها مبعرفة رشكة مكة لإلنشاء والتعمري وتخص رشكة جبل عمر للتطوير ،وقد قامت
رشكة جبل عمر للتطوير بسداد الرصيد املدين.

 -10صايف جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)

26.751.876

27.282.151

مخصص اإلحالل ٪ 4

22.903.446

29.705.162

رأس املال العامل

2.625.000

2.625.000

إجاميل

52.280.322

59.612.313

()10.165.394

()6.548.032

42.114.928

53.064.281

يخصم :مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها
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 -11استثامر يف أوراق مالية  /أسهم

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي
755.489.510
434.564.950
307.757.660
5.216.769
732.367.066
2.235.395.955

أسهم حصة عينية
أسهم حصة نقدية *
أسهم حقوق أولوية وإضافية
تكلفة الحصول عىل األسهم اإلضافية
مكاسب غري محققة من تقييم األسهم **
*

**

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي
755.489.519
434.564.950
--411.741.783
1.601.796.252

عبارة عن أس��هم حصة نقدية لدى رشكة جبل عمر باس��م رشكة مكة ،وف ًقا للنظام األس��ايس لرشكة جبل عمر فإن هذه األس��هم متثل قيمة
مس��اهمة مالك عقارات يف موقع جبل عمر مل يتم تس��ليمها للرشكة من قبل مالك العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة ً
وأيضا
لعدم وجود ورثة رشعيني ،وعندما يقوم املالك باس��تكامل وثائقهم الرشعية ويتم تحويل ملكية تلك األرايض باس��م رشكة جبل عمر س��تقوم
رشكة مكة بالتنازل عن قيمة هذه األس��هم النقدية لصالح مالك العقارات وذلك خالل املدة املذكورة بالنظام األس��ايس لرشكة جبل عمر وما
يطرأ عليها من تعديالت وف ًقا لقرارات الجمعية العامة لرشكة جبل عمر ،أو قيام مجلس إدارة رشكة جبل عمر بالرفع إىل الجمعية العمومية
ألخذ املوافقة عىل إحالل رشكة مكة محلهم والحصول عىل األسهم يف حالة عدم استطاعتهم توفيق أوضاعهم.
األس��هم العينية وحقوق األولوية اإلضافية ،وطبقاً ملا جاء مبعيار املحاس��بة عن االستثامر يف األوراق املالية فقد تم تقييم سعر السهم بالقيمة
العادلة (سعر إقفال سوق األسهم يوم 1433/4/30ﻫ) مببلغ  17.90ريال للسهم ونتج عن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة اإلسمية مكاسب
غري محققة لعدد  92.704.692سه ًام عينياً ،وتم قيدها يف حقوق املساهمني (بند مكاسب غري محققة ناتجة من تقييم األوراق املالية بسعر
السوق).

 -12صندوق املتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد االستثامر

قامت الرشكة خالل العام املايل الحايل بتاريخ 1432/9/9ﻫ بس��حب مبلغ  131مليون ريال من صندوق املتاجرة بالسلع لدى بنك
الرياض/الري��اض املالية ،وبذلك تصبح القيمة املودعة بالصندوق  807.466ريال ،والذي نتج عنه عائد اس��تثامر غري محقق قدره
 35.829ريال.

 -13مرشوعات تحت التنفيذ  -جبل عمر 2
أرايض
أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعالن
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1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

67.931.250
2.560.044
70.491.294

67.931.250
2.560.044
70.491.294

شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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 -14صايف املوجودات الثابتة
أرايض
ريال سعودي

مباين
ريال سعودي

يف 1432/5/1ﻫ موجودات مجنبة

اإلضافـات

االستبعادات

آالت ومعدات
تشغيل
ريال سعودي

601.409.769
----

أثاث ومفروشات
وتركيبات
ريال سعودي

1.082.698.968
-560.000
--

601.409.769

سيارات
ريال سعودي

102.087.624
43.255.169
4.252.398
()1.457.410

1.083.258.968

اإلجاميل
ريال سعودي

139.890.831
1.137.313
1.367.736
()3.133.513

148.137.781

التكلفــــة:
3.425.971
-389.500
()49.950

139.262.367

يف 1432/5/1ﻫ موجودات

1.929.513.163
44.392.482
6.569.634
()4.640.873
3.765.521

يف 1433/4/30ﻫ

1.975.834.406

2.056.516
-463.295
()49.949
2.469.862

80.784.902
1.136.799
6.819.233
()2.756.250
85.984.684

70.463.501
14.448.372
2.364.319
()536.442
86.739.750

258.768.857
-16.337.036
-275.105.893

------

يف 1432/5/1ﻫ موجودات

يف 1432/5/1ﻫ ما يخص املجنب

اإلضافـات

االستبعادات

يف 1433/4/30ﻫ

مجمع االستهالك:
412.073.776
15.585.171
25.983.883
()3.342.641
450.300.189

1.295.659
1.369.455

53.277.683
59.106.444

61.398.031
60.430.919

808.153.075
823.930.111

601.409.769
601.409.769

يف 1433/4/30ﻫ

يف 1432/4/30ﻫ

صايف القيمة الدفرتية:
1.525.534.217
1.546.246.698

ايضاحات حول القوائم المالية

ايضاحات حول القوائم المالية

 -15مرصوفات مستحقة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما يف حكمها

967.508

2.217.573

مستحقات العاملني بفندق الشهداء سابقاً

81.721

91.432

تذاكر سفر وبدل إجازات

758.836

651.080

مياه وكهرباء

1.280.000

476.421

أتعاب مهنية

50.625

52.500

م .صيانة آالت ومعدات

97.736

23.148

--

243.686

3.236.426

3.755.840

بنود متنوعة

 -16إيرادات مؤجلة لعام 1434/1433ﻫ
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

28.004.339

27.670.104

إيرادات الوحدات السكنية املؤجرة

513.630

555.125

إيرادات تأجري  -عقارات جبل عمر رقم 2

1.808.667

1.813.001

30.326.636

30.038.230

إيرادات املركز التجاري
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 -17ذمم وأرصدة دائنة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

املساهمون (باقي حقوق أصحاب األسهم املباعة باملزاد العلني وفائض
االكتتاب)

12.390.102

12.422.524

دائنو رشاء موجودات ثابتة  -جبل عمر 1

4.113.417

4.113.417

املقاولون واملوردون

2.518.420

2.896.769

الحسابات الجارية

2.536.189

1.954.773

تأمينات للغري

1.671.190

1.665.890

املستأجرون  -املركز التجاري

496.759

761.846

املستأجرون  -املركز السكني

794.670

962.671

مرتبات تحت الرصف

153.074

145.805

24.673.821

24.923.695
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 -18مخصص الزكاة الرشعية

أو ًال  -تم احتساب الزكاة الرشعية طبقاً للقواعد واألنظمة التي أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .

ثانياً  -ملخص مبالغ عنارص احتساب وعاء الزكاة الرشعية

صايف الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الرشعية

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

333.298.980

296.731.419

يضاف :
املخصصات املكونة خالل العام

2.396.017

2.603.114

335.694.997

299.334.533

يخصم :
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()2.200.000

()2.200.000

الربح املعدل

333.494.997

297.134.533

يضاف :
رأس املال واالحتياطيات واملخصصات واألرباح املبقاة

3.196.136.811

3.150.607.046

املجموع

3.529.631.808

3.447.741.579

يخصم :
صايف املوجودات الثابتة واالستثامرات طويلة األجل

()3.099.861.865

()2.933.607.920

الوعاء الزكوي

429.769.943

514.133.659

قيمة الزكاة الرشعية املحتسبة ٪2.5

10.744.249

12.853.341

يخصم :
الزكاة املتوجبة عىل مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد بالرشكة واملعفاة من الزكاة الرشعية طبقاً للفتوى
رقم ( )4460الصادرة عن اللجنة الدامئة للبحوث العلمية واإلفتاء .
صايف الزكاة الرشعية املستحقة ملصلحة الزكاة والدخل

()496.814

()594.338

10.247.435

12.259.003
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ثالثاً – مخصص الزكاة الرشعية

الرصيد يف بداية السنة املالية

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

12.853.341

8.110.211

يخصم منه:
املسدد خالل السنة املالية
الزكاة املتوجبة عىل مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد بالرشكة واملعفاة من الزكاة الرشعية طبقاً للفتوى
رقم ( )4460الصادرة من اللجنة الدامئة للبحوث واإلفتاء.

()12.259.003

()7.735.195

()594.338

()375.016

--

--

يضاف إليه :
صايف الزكاة الرشعية املستحقة ملصلحة الزكاة والدخل.
الزكاة املتوجبة عىل مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد بالرشكة واملعفاة من الزكاة الرشعية طبقاً للفتوى
رقم ( )4460الصادرة من اللجنة الدامئة للبحوث واإلفتاء.
رابعاً:

10.247.435

12.259.003

496.814

594.338

10.744.249

12.853.341

قامت الرشكة بسداد الزكاة الرشعية املستحقة عن عام 1432/31ﻫ مبوجب الشيك املرصيف رقم  528475بتاريخ 2011/10/15م
مببل��غ  12.259.003ري��ال ،وقامت مصلح��ة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الرشكة بالش��هادة الزكوية س��ارية املفعول حتى
1433/8/29ﻫ.

خامسا :ورد للرشك��ة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 1432/16/607ﻫ بتاريخ 1432/2/1ﻫ واملس��لم لنا من صندوق الربيد بتاريخ
ً
1432/2/11ﻫ والخاص بالربط الزكوي عن السنوات من عام 1424ﻫ حتى عام 1430ﻫ باستحقاق ربط زكوي عىل الرشكة مببلغ
ق��دره  31.145.826ريال ،وقد اعرتضت الرشكة عىل هذا الربط مبوج��ب خطابها رقم  432/229بتاريخ 1432/4/2ﻫ ،وأعقبته
بالخطاب رقم  432/446بتاريخ 1432/6/9ﻫ وبه تفصيل تلك االعرتاضات ،ومل يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ
1433/4/30ﻫ.
ك�ما ورد للرشكة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 1433/16/3111ﻫ بتاريخ 1433/5/19ﻫ واملس��لم لنا من صندوق الربيد
بتاريخ 1433/5/26ﻫ والخاص بالربط الزكوي عن الس��نة املالية املنتهية يف 1431/4/29ﻫ باس��تحقاق ربط زكوي عىل الرشكة
مببلغ قدره  16.593.207ريال ،وجاري إعداد الرد عليهم.
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 -19توزيعـات أربـاح

 /19أ -توزيعات أرباح مستحقة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1415/1414ﻫ

3.490.490

3.491.985

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1416/1415ﻫ

1.945.885

1.951.079

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1417/1416ﻫ

2.618.085

2.625.955

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1418/1417ﻫ

2.292.752

2.299.736

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1419/1418ﻫ

2.721.896

2.728.640

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1420/1419ﻫ

2.772.822

2.780.418

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1421/1420ﻫ

4.216.006

4.230.406

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1422/1421ﻫ

3.278.664

3.294.240

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1423/1422ﻫ

3.810.171

3.828.135

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1424/1423ﻫ

4.326.585

4.349.337

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1425/1424ﻫ

7.851.994

7.914.754

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1426/1425ﻫ

11.504.085

11.537.025

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1427/1426ﻫ

24.024.585

24.127.381

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1428/1427ﻫ

9.728.246

9.798.623

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1429/1428ﻫ

8.500.676

8.569.944

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1430/1429ﻫ

9.969.372

10.339.631

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1431/1430ﻫ

10.932.168

11.944.834

أرباح مستحقة التوزيع للسنة املالية 1432/1431ﻫ

10.822.580

--

124.807.062

115.812.123
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 /19ب -توزيعات أرباح مقرتحة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

 ( ٪5من رأس املال املدفوع ) دفعة أوىل للمساهمني

82.408.120

82.408.120

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2.200.000

2.200.000

247.224.360

164.816.240

331.832.480

249.424.360

 ٪15دفعة ثانية للمساهمني (  ٪10سنة 1432ﻫ )

 -20رأس املال
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي
عدد األسهم

القيمة اإلسمية

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي
عدد األسهم

القيمة اإلسمية

رأس املال املرصح به
أسهم عينية

73.907.790

739.077.900

73.907.790

739.077.900

أسهم نقدية

90.908.450

909.084.500

90.908.450

909.084.500

إجاميل

164.816.240

1.648.162.400

164.816.240

1.648.162.400

رأس املال املكتتب به واملدفوع بالكامل
أسهم عينية

73.907.790

739.077.900

73.907.790

739.077.900

أسهم نقدية

90.908.450

909.084.500

90.908.450

909.084.500

164.816.240

1.648.162.400

164.816.240

1.648.162.400
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 -21احتياطي نظامي

اعتب��ا ًرا من العام املايل 1431/1430ﻫ تم إيقاف تجني��ب  ٪10من صايف األرباح لتكوين احتياطي نظامي ،وذلك لبلوغ رصيده  ٪69من
رأس املال طبقاً للامدة  1/42من النظام األسايس للرشكة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للرشكة بتاريخ 1430/8/21ﻫ.

 -22تسويات سنوات سابقة

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

480.000

--

--

1.477.000

خصومات عىل إيرادات تخص الفرتة من عام 1424ﻫ حتى 1431ﻫ.

196.613

868.445

معلقات بحسابات البنوك عن عام 1415ﻫ وعام 1417ﻫ

168.296

--

مكافأة نهاية خدمة عن فرتة عمل من 1412/8/14ﻫ حتى 1427/2/30ﻫ

60.645

--

905.554

2.345.445

بدل حضور جلسات لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والرتشيحات *
بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة

*

بدل حضور جلسات أعضاء لجنة املراجعة ولجنة املكافآت والرتشيحات من 1416/8/5ﻫ وحتى 1432/4/30ﻫ حيث متت املصادقة باجتامع الجمعية العامة
العادية الثالثة والعرشين واملنعقدة بتاريخ 1432/9/17ﻫ عىل رصف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه.

 -23إيرادات املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

109.975.151

104.224.260

إيرادات الوحدات السكنية املؤجرة

2.510.498

2.469.216

إيرادات أخرى

3.020.899

2.448.142

115.506.548

109.141.618

إيرادات املركز التجاري
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 -24مصاريف املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة
1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

إهالك املوجودات الثابتة

4.431.291

4.466.536

مصاريف الصيانة والتشغيل ( إيضاح فرعي أ )

13.294.700

12.065.856

مصاريف التسويق ( إيضاح فرعي ب )

7.727.218

7.603.582

25.453.209

24.135.974

 -24فرعي «أ»  -مصاريف الصيانة والتشغيل

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

مياه وكهرباء

7.962.027

7.537.797

رواتب وأجور وما يف حكمها

1.490.681

1.499.299

صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات

3.136.772

2.360.193

سفر وانتقال ونقل وتحميل

399.760

375.375

عالج العاملني

241.123

163.557

اشرتاكات ورسوم تأشريات ورخص

18.750

30.100

متنوعة

45.587

99.535

13.294.700

12.065.856
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 -24فرعي «ب»  -مصاريف تسويقية

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما يف حكمها

5.496.960

5.042.975

ديون مشكوك يف تحصيلها

699.546

1.225.554

عالج العاملني

585.938

498.570

سفر وانتقال

158.701

160.935

مصاريف ومواد نظافة وغسيل ويك

245.910

218.861

تأمني

159.776

163.370

--

3.920

بريد وبرق وهاتف

35.970

49.270

اشرتاكات ورسوم تأشريات ورخص

52.345

95.223

أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير

25.858

21.859

ضيافة واستقبال وإعاشة

24.468

4.891

صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات

4.319

4.420

إرشاف أمني

145.800

--

متنوعة

91.627

113.734

7.727.218

7.603.582

دعاية وإعالن ومعارض
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 -25صايف أرباح فندق مكة هيلتون

حصة رشكة مكة لإلنشاء والتعمري

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

116.194.575

98.734.695

يضاف :
مخصص اإلحالل
إجاميل حصة املالك

8.892.819

7.682.799

125.087.394

106.417.494

يخصم :
إهالكات املوجودات الثابتة

()12.239.375

()13.018.624

صايف األرباح ( قامئة الدخل )

112.848.019

93.398.870

 -26صايف أرباح أبراج مكة هيلتون

حصة رشكة مكة لإلنشاء والتعمري

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

139.215.036

121.665.123

يضاف :
مخصص اإلحالل
إجاميل حصة املالك

9.646.300

8.703.651

148.861.336

130.368.774

يخصم :
إهالكات املوجودات الثابتة

()8.987.168

()8.914.111

صايف األرباح ( قامئة الدخل )

139.874.168

121.454.663
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 -27املصاريف العمومية واإلدارية

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما يف حكمها

5.154.808

6.303.534

مكافأة (شهرين/شهر) ملنسويب الفندق واألبراج

2.608.540

--

دعاية وإعالن ومعارض

1.542.689

976.975

أتعاب مهنية

928.161

825.337

تأمني

576.023

460.213

م .صيانة آالت ومعدات ومباين ومحروقات وأخرى

688.744

293.748

أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير

153.423

177.898

عالج العاملني

642.418

388.187

إهالك

326.050

310.725

ضيافة واستقبال وإعاشة

299.776

577.609

مرصوفات معرض املجسامت (حراسة وكهرباء)

122.604

168.957

إيجارات سكن موظفني

250.000

250.000

بريد وبرق وهاتف

75.813

69.805

اشرتاكات ورسوم تأشريات ورخص

82.954

123.565

مياه وكهرباء

32.560

36.118

نقل وتحميل

4.715

4.860

مصاريف وعموالت بنكية

104.936

105.396

متنوعة

90.924

116.885

13.685.138

11.189.812
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 -28اإليرادات املتنوعة

إيجار عقارات جبل عمر

1433/4/30ﻫ
ريال سعودي

1432/4/30ﻫ
ريال سعودي

2.717.334

2.657.499

--

37.060

2.717.334

2.694.559

إيراد بيع مخلفات

 -29مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها  -فندق الشهداء

نظ ًرا النتهاء مدة عقد اإليجار املربم مع مربة شهداء الحرم امليك الرشيف إلدارة وتشغيل فندق الشهداء فقد توقف نشاط الفندق
يف 1427/12/30ﻫ ،ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الرشكة بتحصيل املديونيات املس��تحقة عىل مس��تأجري الغرف واملحالت وخالل
العام املايل الحايل تم اآليت:
تكوين مخصص للديون املشكوك يف تحصيلها قدره  901.760ريال لبعض مديونيات مستأجري الغرف املشكوك يف تحصيلها.
س��داد مبلغ  9.711ريال قيمة مس��تحقات العاملني السابقني بفندق الشهداء الذين تم نقل كفاالتهم لجهات عمل أخرى تحتاج
لخدماتهم وتخصصاتهم  ،أو تم منحهم تأشريات خروج نهايئ بنا ًء عىل طلبهم ورغبتهم.

 -30املساهامت االجتامعية

من منطلق حرص الرشكة عىل االضطالع باملسؤولية االجتامعية قامت ببعض املساهامت بإجاميل مبلغ قدره  1.350.000ريال.
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 -31التقارير القطاعية

تقوم الرشكة بإدارة وتشغيل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ممثلة يف السوق التجاري والشقق السكنية  ،بينام يتم إدارة وتشغيل
فن��دق وأب��راج مكة هيلتون مبوجب عقد إدارة بني الرشكة ( املالكة لفندق وأب��راج مكة هيلتون ) ورشكة فنادق هيلتون العاملية
وذلك مقابل ( )٪82.5للاملك سنوياً من صايف الربح ،بعد خصم مخصص اإلحالل ( )٪4ومصاريف التشغيل .
املركز التجاري
ريال سعودي

فندق مكة
هيلتون
ريال سعودي

أبراج مكة هيلتون
ريال سعودي

إجاميل
ريال سعودي

صايف املوجودات املستثمرة

360.921.147

497.712.427

634.444.933

1.493.078.507

إجاميل اإليرادات

112.996.050

224.058.368

244.102.918

581.157.336

يخصم:
مخصص اإلحالل

--

()8.892.819

()9.646.300

()18.539.119

صايف اإليرادات

112.996.050

215.165.549

234.456.618

562.618.217

يخصم :م .التشغيل والتسويق

()21.021.918

()65.799.462

()54.422.015

()141.243.395

91.974.132

149.366.087

180.034.603

421.374.822

الصايف
ويخصم:

--

()24.278.693

()28.662.769

()52.941.462

حصة اإلدارة من األرباح
اإلهالك

()4.431.291

()12.239.375

()8.987.168

()25.657.834

إجاميل أرباح النشاط

87.542.841

112.848.019

142.384.666

342.775.526

ت��م إضاف��ة مبلغ  2.510.498ريال إليرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النش��اط الذي ميث��ل قيمة إيرادات الوحدات
السكنية املؤجرة مبعرفة إدارة املركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثامرات وإيرادات ومرصوفات كل قطاع.
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 -32اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة

 -1طبقاً للنظام األسايس للرشكة تم رصف مكافأة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة مقدارها  2.200.000ريال عن عام 1432/1431ﻫ.
 -2طب ًق��ا لق��رار الجمعية العامة العادية الثالث��ة والعرشين املنعقدة بتاريخ 1432/9/17ﻫ تم رصف بدل حضور جلس��ات لجنة
املراجعة ولجنة املكافآت والرتشيحات عن الفرتة من 1416/8/5ﻫ وحتى 1432/4/30ﻫ ( .إيضاح رقم ) 22
 -3الرصيد الدائن ملؤسس��ة مزارع فقيه للدواجن اململوكة لألس��تاذ /عبدالرحمن عبدالقادر فقي��ه رئيس مجلس اإلدارة يف بداية
السنة املالية الحالية قدره  3.734ريال  ،ومل تتم أي معامالت مالية بني الرشكة واملؤسسة خالل العام املايل الحايل.

 -33االلتزامات املحتملة

قام��ت الرشكة بتاري��خ 1432/5/27ﻫ املوافق 2011/5/1م بالتوقيع عىل (س��ند ألمر) مببلغ  1.110.768.937ريال لصالح س��اب
لألوراق املالية ككفيل ضامن يف حصول رشكة جبل عمر للتطوير عىل تس��هيالت ائتامنية .مع العلم بأن رشكة جبل عمر للتطوير
قام��ت بالتفاوض واالتفاق م��ع البنوك املمولة بتمديد قرض الج�سر التموييل حتى 2012/2/4م املواف��ق 1433/3/12ﻫ ،ثم تم
التمديد حتى  2012/5/2املوافق 1433/6/11ﻫ.
ه��ذا وكان��ت الرشكة قد عقدت اجتامع الجمعية العامة العادية الثانية والعرشون للمس��اهمني بتاري��خ 1431/11/10ﻫ املوافق
2010/10/18م ،وقد تم التصويت واملوافقة باألغلبية عىل قيام الرشكة بضامن رشكة جبل عمر للتطوير يف الحصول عىل قرض بحد
أقىص مبلغ  1500مليون ريال ملدة ( )24شه ًرا شامل ًة االلتزامات املحتملة املشار إليها أعاله.

 -34إدارة املخاطر
مخاطر معدل العمولة:
تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتامل أن يؤثر التذبذب يف معدالت العمولة عىل الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات
املالية .إن الرشكة غري معرضة ملخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الرشكة بالعمولة .
مخاطر االئتامن:
تتمثل مخاطر االئتامن يف إخفاق طرف يف أداة مالية يف الوفاء بالتزامه والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية .تقوم الرشكة
بالح��د من مخاط��ر االئتامن الخاصة بها واملتعلقة بالعمالء بوضع حدود ائتامنية للعم�لاء ومراقبة الذمم املدينة القامئة  .مل يتم
تحديد أي تركيز ملخاطر االئتامن من قبل اإلدارة .
فيام يتعلق مبخاطر االئتامن الناشئة عن األصول املالية األخرى للرشكة وتعرض الرشكة للمخاطر الناشئة عن تعرث الجهات التي يتم
التعامل معها يف السداد  ،فإن أقىص تعرض يساوي القيمة الدفرتية لهذه األدوات .
مخاطر السيولة:
تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة الرشكة عىل مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية حال استحقاقها .
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تقوم الرشكة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر األموال الالزمة عند الحاجة إليها  .من املتوقع أن يتم سداد جميع
الخصوم املتداولة خالل  12شهر من تاريخ قامئة املركز املايل  ،وتعتقد اإلدارة أنه سيكون لديها األموال الالزمة للقيام بذلك .
مخاطر العملة:
تتمثل مخاطر العملة يف تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أس��عار رصف العمالت األجنبية  .إن الرشكة غري معرضة لتقلبات
أسعار رصف العمالت األجنبية خالل دورة أعاملها العادية نظراً ألن جميع معامالتها تتم بالريال السعودي .

 -35القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبرشوط تعامل
عادل.
تتكون املوجودات املالية الخاصة بالرشكة من النقد لدى البنوك والذمم واألرصدة املدينة األخرى والحسابات الجارية بينام تتكون
الخصوم املالية من الذمم واألرصدة الدائنة واملرصوفات املستحقة وتوزيعات األرباح املستحقة.
إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف كثرياً عن قيمتها الدفرتية.

 -36املصادر الرئيسية لعدم التأكد يف التقديرات
انخفاض قيمة الذمم التجارية
يت��م تقدي��ر املبالغ غري القابلة للتحصيل من الذمم التجارية عندما يصبح من غ�ير املحتمل تحصيل كامل املبلغ  .يف حالة املبالغ
الكبرية يف حد ذاتها  ،يتم هذا التقدير عىل أس��اس كل مبلغ عىل حدة  .أما املبالغ التي ليس��ت كبرية يف حد ذاتها ولكنها تجاوزت
موع��د اس��تحقاقها فيت��م تقييمها إجاملياً  ،ويتم تكوين مخصص تبع��اً لطول الفرتة التي مضت عىل موعد اس��تحقاقها بنا ًء عىل
معدالت االسرتداد التاريخية .
 إج�مايل الذمم التجارية  38.992.966ريال يف 1433/4/30ﻫ ،يف حني كان  44.366.848ريال يف 1432/4/30ﻫ ،ورصيد مخصصالديون املشكوك يف تحصيلها  29.509.040ريال يف 1433/4/30ﻫ يف حني كان  28.339.122ريال يف 1432/4/30ﻫ.
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البيـــــــان
جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم
شالل المياه في مشروع الشركة مطل على الحرم
صالة استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي
جناح ملكي بفندق هيلتون بالشركة مطل على الحرم
صالة استقبال المساهمين بمقر الشركة الرئيسي
مدخل مقر الشركة الرئيسي
جانب من الدور األرضي بالمركز التجاري بالشركة
استقبال برج ( )6بأبراج هيلتون بالشركة
غرفة ثالثية حديثة بفندق هيلتون بالشركة
غرفة ثنائية حديثة بفندق هيلتون بالشركة
غرفة ثنائية حديثة بفندق هيلتون بالشركة
المصاعد البانورامية الثالثة الجديدة بفندق هيلتون بالشركة
مطعم النور بفندق هيلتون بالشركة
مطعم النور بفندق هيلتون بالشركة
مطعم الجندا بفندق هيلتون بالشركة
صالة طعام بالجناح الملكي بفندق هيلتون بالشركة
افتتاح األمير خالد الفيصل لملتقى التراث العمراني بجدة 2012م
األمير خالد الفيصل يكرم رئيس مجلس إدارة الشركة بجائزة مكة للتميز 2012م
مراوح التبريد الضبابي أمام ساحة الحرم ومشروع الشركة
مصلى الدور الرابع بالمركز التجاري بالشركة
استقبال أبراج هيلتون المركزي
تسليم مدير عام الشركة جائزة التنافسية للشركة عام 2011م
جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم
االستقبال الرئيسي لفندق هيلتون
جانب من مشروع الشركة مطل على الحرم
استقبال أبراج هيلتون المركزي
جانب من الدور األرضي بالمركز التجاري بالشركة
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