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عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم بن عبدالله السبيعي

عضو مجلس االدارة

حمزة بن محمد صالح صيرفي

عضو مجلس االدارة

زياد بن بسام محمد سليمان البسام

عضو مجلس االدارة

أحمد بن عبدالعزيز الحمدان

عضو مجلس االدارة

د.سهيل بن حسن قاضي

عضو مجلس االدارة



مجلس اإلدارة

صالح بن محمد عوض بن الدن

عضو مجلس االدارة
ممثل شركة بن الدن للتنمية  العقارية

محمود بن جميل حسوبة

عضو مجلس االدارة

د عبدالرحمن  بن سعيد الحازمي

عضو مجلس االدارة
ممثل وزارة الشئون االسالمية واالوقاف 
والدعوة واالرشاد

د.ضيف الله بن عمر الغامدي

عضو مجلس االدارة 

منصور بن عبدالله بن سعيد

عضو مجلس االدارة





بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعني.

أيها األخوة املساهمون: 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

بتوفيق من الله فقد انتهت الســنة املالية يف 1434/4/30ه، وقد حققت رشكة مكة صايف ربح بلغ 379 مليون ريال 

لعون عىل تفاصيل  بنســبة قدرها 23٪ من رأس املال ولله الحمد وبزيادة حوايل 18٪ عن الســنة املاضية، وسوف تطَّ

امليزانية وقامئة الدخل وقامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 1434/4/30ه، وتذكرون أننا سبق وأن وعدناكم يف 

الجمعية العمومية العام املايض بزيادة عائد السهم بشكل ملموس وغري مسبوق وهو ما تحقق بفضل الله وتوفيقه.

وال شــك أن الجهــود التي ُبذلت مــن قبل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للرشكة يف تنميــة اإليرادات من خالل 

اإلجراءات املدروسة ساعدت عىل تحقيق هذا الهدف كام يتضح لكم من خالل التقرير السنوي، ومن ذلك عىل سبيل 

املثــال ال الحــر ارتفاع موجودات الرشكة إىل 4828 مليون ريال، كام أن األرباح املوزعة عىل مدى عرشين عاماً عىل 

املساهمني واملقرتح رصفها لهذا العام بلغت ما يقارب 4 مليار ريال.

ولذلك ونتيجة لهذه النتائج اإليجابية الغري مسبوقة فإن مجلس اإلدارة يقرتح عىل املساهمني أن توزع الرشكة أرباح 

بنسبة 25٪ من رأس املال مببلغ إجاميل 412 مليون ريال عىل أن يتم استكامل املبلغ املتبقي من األرباح املبقاة وقدره 

35 مليون ريال مبا يف ذلك مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة.

األخوة املساهمون: 

إن هذه النتائج املالية املمتازة املوجودة ضمن تفاصيل امليزانية والتقرير السنوي دليل عىل ثقتكم يف تنامي قوة الرشكة 

سنة بعد أخرى وكل ذلك نتاج حسن إدارة وتخطيط ورؤية مجلس إدارة الرشكة واملجالس السابقة واإلدارة التنفيذية، 

فنحمد الله عىل ذلك ونشكر لكم ثقتكم ونسأل الله أن يوفقنا دامئاً لرفعة شأن رشكة مكة لإلنشاء والتعمري.

وكل عام وأنتم بخري، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه

17 التقرير السنوي ١٤٣٤هـ

تقديم



1

اجتماع مجلس االدارة المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٤هـ



1

مقدمة

19 التقرير السنوي ١٤٣٤هـ

الحمــد للــه رب العاملني والصالة والســالم عىل نبينا محمد وعــىل آله وصحبه 

أجمعني

األخوة األفاضل مساهمو رشكة مكة لإلنشاء والتعمري

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

        يرس مجلس إدارة رشكة مكة لإلنشــاء والتعمري أن يتقدم بتقريره الســنوي 

عن نشــاط الرشكة عن الفرتة من 1 جامدى األوىل 1433ه حتى 30 ربيع اآلخر 

1434ه، وأن يتقــدم مبيزانية الرشكــة وقامئة الدخل وقامئــة التدفقات النقدية 

وقامئة التغريات يف حقوق املســاهمني للســنة املالية املنتهية يف 30 ربيع اآلخر 

1434ه، وبتقريره عن نشــاط الرشكة يف تشغيل مرشوعها السكني التجاري عن 

العرشين سنة املاضية اعتبارا من العام 1415/1414ه إىل العام 1434/1433ه.

        بفضــل مــن الله تعاىل بلغ صايف الربح عن العام املايل 1434/1433ه 379 

مليون ريال بنسبة قدرها 23٪ من رأس املال ولله الحمد، ويقرتح مجلس اإلدارة 

توزيع أرباح عىل املســاهمني بنســبة 25٪ من رأس املال أي مبلغ إجاميل قدره 

412 مليون ريال، عىل أن يتم استكامل املبلغ الذي سيتم توزيعه عىل املساهمني 

من األرباح املبقاة.

        وبذلــك فــإن األرباح املنرفة خالل الســنوات املاضية واألرباح املقرتح 

رصفهــا للعام املايل 1434/1433ه ســتبلغ )25.60( ريال للســهم )ذو القيمة 

االســمية 10 ريال( أي بنســبة 256٪ من رأس املال، ولله الحمد، ونأمل بإذن 

الله أن تتزايد نســبة الربح بالسنوات القادمة.





المؤشرات المالية

1

المسجد الحرام
ميرزا - حوالي عام ١٨٨0م
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1

واجهة مبنى شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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المؤشرات المالية
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نسبة توزيع االرباح من رأس المال

١٤٣٤هـ

١٤٣٣هـ

١٤٣٢هـ

١٤٣١هـ

١٤٣0هـ

صافي الربح المحقق

٣٧9 مليون ريال

٣٢٣ مليون ريال

٢٨٤ مليون ريال

٢١٣ مليون ريال

٢٢٢ مليون ريال
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1

الربح الموزع للسهم والمقترح توزيعه 
حتى عام ١٤٣٤هـ

الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى ١٤٣٤هـ
مضافا إليه االحتياطي النظامي واالرباح المبقاة

قيمة السهم  االسمية

رأس مال الشركة

٢٥.٦ ريال

٥٢٨٥ مليون ريال

١0 ريال

١٦٤٨ مليون ريال

إن رشكة مكة لإلنشاء والتعمري وبعد عرشين سنة من تشغيل مرشوعها األول 

تعترب من أعىل الرشكات العقارية يف معدل اســرتداد رأس املال مع بقاء أصل 

السهم لدى املساهمني كام هو، ذلك أن إجاميل األرباح منذ عام 1415/1414ه 

التــي وزعت واملقــرتح توزيعها لهذا العــام 1434/1433ه زادت عن ضعف 

قيمة الســهم االســمية، حيث بلغت األرباح الرتاكمية 25.60ريال للسهم أي 

بنســبة 256٪ من رأس املال مع بقاء أصل السهم مع املساهمني باإلضافة إىل 

ارتفاع قيمته السوقية.  

بلغت األربــاح املنرفة واملقرتح رصفها حتى عــام 1434/1433ه زائداً . 1

االحتياطــي النظامي زائداً األرباح املبقاة 5285 مليون ريال، أي بنســبة 

حوايل 321٪ من رأس مال الرشكة.



25 التقرير السنوي 1434هـ

المؤشرات المالية

الموجودات عام ١٤٣٤هـ

رأس مال الشركة

٤٨٢٨ مليون ريال

١٦٤٨ مليون ريال

بلغــت قيمة املوجــودات 4828 مليون ريال، أي بنســبة 293٪ من رأس . 2

مال الرشكة.

بلغت حقوق املساهمني املتمثلة يف رأس مال الرشكة ومكاسب مل تتحقق . 3

بعد ناتجة عن تقييم األوراق املالية واالحتياطي النظامي واألرباح املبقاة 

وعائد استثامر غري محقق خالل العرشين سنة املاضية 4202 مليون ريال، 

أي بنسبة 255٪ من رأس مال الرشكة. 

حقوق المساهمين حتى عام ١٤٣٤هـ

رأس مال الشركة

٤٢0٢ مليون ريال

١٦٤٨ مليون ريال
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1

بلغ ريع وزارة الشــئون اإلســالمية واألوقاف خالل العرشين سنة املاضية  آ. 

)مبا فيها أســهم زيادة رأس املــال( 183 مليون ريال أي بنســبة ٪1144 

من مجموع دخلها قبل املســاهمة بالرشكة )عىل أساس متوسط عرشين 

سنة(، مببلغ 16 مليون ريال.

ًريع أسهم وزارة األوقاف  المساهمة
في الشركة خالل عشرين عاما

ً
الريع الصافي لألوقاف لمدة عشرين عاما
بعد دخولها مساهمة في الشركة

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)
ً
)على أساس متوسط عشرين عاما

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)
ً
)على أساس متوسط عشرين عاما

١٨٣ مليون ريال

٤٦١ مليون ريال

١٦ مليون ريال

٥١ مليون ريال

بلغ ريع األوقاف املساهمة يف الرشكة )أوقاف عامة وأوقاف أهلية( خالل . 4

العرشين ســنة املاضية 461 مليون ريال )مبا فيها أسهم زيادة رأس املال( 

أي بنســبة 904٪ من مجموع دخلها قبل املساهمة بالرشكة )عىل أساس 

متوسط عرشين سنة( مببلغ 51 مليون ريال، موزع كام ييل: 



27 التقرير السنوي 1434هـ

المؤشرات المالية

بلــغ ريع وزارة املياه والكهرباء )وقف عني زبيدة( خالل العرشين ســنة  ب. 

املاضية )مبا فيها أســهم زيــادة رأس املال( 37 مليون ريــال، وقد كانت 

أوقافاً دامرة ال تدر دخاًل قبل مساهمتها يف الرشكة.  

ًريع أسهم وزارة المياه والكهرباء )وقف عين زبيدة(
المساهمة في الشركة خالل عشرين عاما

الدخل قبل المساهمة في الشركة

٣٧ مليون ريال

صفر

بلــغ ريع األوقاف األهلية خالل العرشين ســنة املاضية )مبا فيها أســهم  ج. 

زيادة رأس املال( 241 مليون ريال أي بنســبة 688٪، من مجموع دخلها 

قبل املساهمة بالرشكة )عىل أساس متوسط عرشين سنة(، وقـدره حوايل 

35 مليون ريال. 

ًريع أسهم األوقاف األهلية المساهمة
في الشركة خالل عشرين عاما

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)
ً
)على أساس متوسط عشرين عاما

٢٤١ مليون ريال

٣٥ مليون ريال
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1

بلغ إجاميل ريع كامل األوقاف املســاهمة يف الرشكة خالل العرشين سنة   .5

املاضية مبلغ 461 مليون ريال، مقارنـة بقيمة مساهمتها الحالية بالرشكـة 

البالغـة 193 مليون ريال أي بزيادة قدرها 268 مليون ريال، واألصل باٍق 

)علاًم بأن أسهم زيادة رأس املال استحقت األرباح من عام 1427ه(.   

بلغ الربح املوزع للمســاهمني خالل الســنوات املاضيــة واألرباح املقرتح   .6

رصفهــا للعــام املــايل 1434/1433ه مبلغ 3960 مليون ريال أي بنســبة 

256٪ من رأس مال الرشكة )علاًم بأن أســهم  زيادة رأس املال اســتحقت 

األرباح من عام 1427ه(.

ً
قيمة األرباح خالل عشرين عاما

الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى عام ١٤٣٤هـ

قيمة أسهم األوقاف

رأس مال الشركة

٤٦١ مليون ريال

٣9٦0 مليون ريال

١9٣ مليون ريال

١٦٤٨ مليون ريال
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المؤشرات المالية

رصيد االحتياطي النظامي خالل العرشين سنة حتى 1434/4/30ه مبلغ   .7

1136 مليــون ريال، علــاًم بأنه وبناًء عىل قرار الجمعيــة العامة العادية 

العرشين املنعقدة بتاريخ 1430/8/21ه تم إيقاف تجنيب 10٪ من صايف 

األرباح لالحتياطي النظامي لبلوغ رصيده 69٪ من رأس املال، طبقاً للامدة 

1/42 من النظام األســايس للرشكة والتي تنــص ]يجنب 10٪ من األرباح 

الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف 

هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال[.  

االحتياطي النظامي عام ١٤٣٤هـ

رأس مال الشركة

١١٣٦ مليون ريال

١٦٤٨ مليون ريال

تنامي أرباح النشــاط من تشــغيل مرشوع الرشكة من 243 مليون ريال   .8

عام1430ه  حتى وصلت إىل 404 مليون ريال عام 1434ه بنسبة زيادة 

قدرها  67٪ ولله الحمد.
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تنامــي املوجودات من 4124 مليون ريــال عام 1430ه حتى وصلت إىل   .9

4828  مليــون ريال عام 1434ه بنســبة زيادة قدرها 17٪، وهذا يعطي 

مــؤرشاً إيجابياً عن مدى قــوة الرشكة وقيمة موجوداتهــا املتداولة وغري 

املتداولة.
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10.ارتفاع سعر السهم السوقي حيث كان سعره 27.8 ريال عام 1430ه حتى 

وصل ســعره 41 ريال عام 1434ه، وهذا ُيعطي مؤرشاً لثقة املســاهمني 

واملستثمرين بأداء الرشكة بالسوق املايل. 
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11.قامئة املركز املايل للرشكة يف 1434/4/30ه:

أ - بلــغ رصيد النقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانيــة 182.020.817 ريال مقابل 

318.445.834 ريال يف ميزانية العــام املايض، باإلضافة ملبلغ 200 مليون 

ريال تم إيداعه يف صندوق األهيل املتنوع بالريال الســعودي وفق نظام 

املرابحــة اإلســالمية كوديعة إســالمية مضمونة رأس املــال، وأيضاً مبلغ 

850.912 ريــال رصيد صندوق متاجرة بالســلع بالريال الســعودي، أي 

أن إجــاميل الســيولة النقدية لدى الرشكة بفضل اللــه تعاىل مبلغ وقدره 

382.871.729 ريــال ولله الحمد، علاًم بــأن الرشكة قامت بتوزيع أرباح 

للمســاهمني خــالل العام مبلــغ 332 مليون ريال، مام يعنــي أن حركة 

النقدية لدى الرشكة خالل العام املايل بلغت 714 مليون ريال.

ولزيادة اإليضاح الرجوع إىل قامئة التدفقات النقدية للسنة املالية املنتهية   

يف 1434/4/30ه امللحقــة بالقوائم املاليــة، علاًم بأن أرصدة الرشكة لدى 

البنوك مودعة بحسابات جارية ال تحتسب عليها فوائد، وصندوق املتاجرة 

بالسلع والوديعة اإلسالمية )متفقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية(.

ب - األرباح عن السنة املالية املنتهية يف 1434/4/30ه:

تــم تحقيق ربــح صــايف قــدره 379.056.948 ريال بعد حســم جميع   

املروفــات التســويقية والعموميــة والتكاليف األخرى مبــا فيها الزكاة 

الرشعية، ويوزع صايف الربح املحقق عىل النحو التايل: 

ريال

األرباح المبقاة من العام المالي السابق. ٢٣١٫0٨٣٫٢٧٧

المخصوم: من األرباح المبقاة خالل هذا العام. )٦٫٥٥٢٫٤٤٢(

يضاف:

الربح الصافي خالل العام ١٤٣٤/١٤٣٣ه. ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨

اإلجمالي٦0٣٫٥٨٧٫٧٨٣

يخصم:

دفعة أولى للمساهمين )بواقع ٥ ٪ من رأس المال المدفوع(٨٢٫٤0٨٫١٢0

مكافأة مجلس اإلدارة )بواقع  ٥ ٪ من الباقي( ٢٫٢00٫000

)وذلك بعد تحديد نسبة الـ ٥٪ الدفعة األولى للمساهمين( 

)بحد أقصى ٢00 ألف ريال لكل عضو طبقا لتعليمات وزارة التجارة(

دفعة ثانية للمساهمين )حصة إضافية من األرباح بواقع ٢0٪(٣٢9٫٦٣٢٫٤٨0

 )٤١٤٫٢٤0٫٦00(

رصيد األرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.١٨9٫٣٤٧٫١٨٣
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علاًم بأن املبلغ املســتقطع من األرباح املبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من 

23٪ إىل 25٪ مبلغ 35.183.652 ريال. 

12.مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
بنــاًء عىل قــرار الجمعيــة العامــة الحاديــة والعرشيــن املنعقــدة بتاريخ 

1431/8/27ه تــم رصف بدل حضور جلســات مجلــس اإلدارة مبلغ إجاميل 

وقــدره 360.000 ريــال عن العــام املــايل 1433/1432ه، باإلضافة إىل مبلغ 

إجاميل قــدره 156.000ريال بدل حضور اجتامعــات اللجان الفرعية املنبثقة 

عن املجلس عن الفرتة من 1432/5/1ه وحتى 1433/4/30ه.

وقــد بلــغ ما تــم تخصيصــه ملجلــس اإلدارة خالل العــام املــايل املنتهي يف 

1434/4/30ه مبلــغ وقــدره 2.200.000 ريال، وذلك وفقــاً لنص البند 3 من 

املادة 42 من النظام األسايس للرشكة واملادة رقم 74 من نظام الرشكات، وقرار 

معايل وزير التجارة رقم 1071 وتاريخ 02/ 1412/11ه )تعميم اإلدارة العامة 

للرشكات رقم 5728/9362/222 وتاريخ 1412/11/17ه(.





مؤشرات األداء

2

منظر عام للحرم المكي الشريف
ميرزا - حوالي عام ١٨٨0م



2

المرحلة االولى الجاري تنفيذها في مشروع جبل عمر بشارع ابراهيم الخليل
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مؤشرات اآلداء 2

1- المشروعات المستقبلية

حرصت رشكة مكة لإلنشاء والتعمري عرب مجالس إداراتها الحالية والسابقة 

برئاســة رئيس مجلس اإلدارة الشــيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه عىل 

اســتثامر ما يزيد عن مليار ريــال يف املرشوعات املتمثلة يف مرشوع جبل 

عمــر للتطوير وهى اليوم بســعر الســوق ُتقدر بأكرث مــن 2 مليار ريال 

إال أن العائــد منهــا لن تحصل عليه رشكة مكــة يف املنظور القريب حتى 

يتم اســتكامل املرشوع وتشغيله وتســديد االلتزامات املالية للبنوك،وقد 

طرح بعــض املســاهمني مؤخراً خــالل الجمعيــات العموميــة للرشكة 

موضوع اإلســرتاتيجية املســتقبلية للمرشوعات واهتمت لجنة املراجعة 

ببحث املوضوع حيث تم مناقشــته باملحرض رقم )46( الذي ُعقد بتاريخ 

1433/11/30ه، وأوصــت بتكليف لجنة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة 

لدراســة املوضوع والعمل عىل وضع خطة للمرشوعات املستقبلية، علاًم 

بأن عائد الســهم من األرباح الذي يوزع ســنوياً يف تصاعد مستمر خالل 

الســنوات األخرية من 15٪ - 20٪ مام زاد من ثقة الســوق واملســاهمني 

واملستثمرين يف سياســة رشكة مكة لإلنشاء والتعمري مقارنًة مبثيالتها من 

رشكات التطويــر العقاري،وقــد خلصت توصيات اللجنــة عىل أن يكون 

هناك مزيد من البحث والدراســة لتقييم البدائــل املمكنة للمرشوعات 

املســتقبلية ذات العائد املجزي الذي ٌيساعد الرشكة عىل تحقيق األرباح 

املرجوة للمساهمني.
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2-زيادة إيجارات المحالت التجارية

تــم زيادة إيجــارات املحالت التجارية باملركز التجــاري مبرشوع الرشكة األول 

بنســبة 25.5٪ وقــد أدى ذلك إىل زيادة يف إيرادات املركــز التجاري مببلغ 26 

مليون ريال ســنوياً من تاريخ 1433/8/1ه، حيث قفزت اإليرادات الســنوية 

للمركز التجاري من 103 مليون ريال إىل 129 مليون ريال، مام أدى إىل ارتفاع 

متوســط ســعر املرت ســنوياً إىل مبلغ 8.527 ريال، علاًم بأن هذه الزيادة ُتعدَّ 

الزيــادة الثالثــة، حيث أنه قد جرت زيادات ســابقة عــىل إيجارات املحالت 

التجارية، يف عام 1428ه زيادة بنســبة قدرها 19٪ مببلغ 14 مليون ريال، ويف 

عام 1431ه زيادة بنسبة قدرها 20٪ مببلغ 17 مليون ريال.     
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منظر للبهو الرئيسي من الدور الثاني

المدخل الرئيسي للمركز التجاري لشركة مكة أمام الحرم المكي الشريف
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جانب من المحالت التجارية بالمركز التجاري

جانب من المحالت التجارية بالمركز التجاري
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3- تركيب مصاعد بأبراج مكة هيلتون

موافقة الرشكة عىل مرشوع استبدال وتغيري عدد )6( مصاعد يف الربجني )3،6( 

مببلــغ إجاميل 7.382.000 ريال بدالً من صيانتهــا، نظراً الرتفاع قيمة الصيانة 

وتكاليف قطع الغيار.

4- استخراج الصك الشامل

تم إفراغ آخر صك باملرشوع باسم الرشكة ولله الحمد، وجاري حالياً استكامل 

استخراج الصك الشامل مبشيئة الله تعايل.

ً
المصاعد الجديدة التي تم تركيبها بالفندق مؤخرا
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5- مشروعات تحديث المركز التجاري

حرصاً من إدارة رشكة مكة لإلنشــاء والتعمري للحفاظ عىل مســتوى الخدمات 

التي ُيقدمها املركز التجاري ملســتأجري املحالت التجارية، مام ينعكس إيجاباً 

عىل رواد وزوار املركز التجاري بالرشكة، فقد تم القيام بعدة مشــاريع وعقود 

صيانــة، بتكلفة تزيد عن 2.000.000 ريال تــم الرف منها عىل املرشوعات 

التالية عىل سبيل املثال ال الحر: 
توريد وتركيب نظام إنذار الحريق.	 

توريد وتركيب كامريات مراقبة.	 

إضافة ملسات جاملية عىل املركز التجاري كام ييل:	 

وضع شاشات تلفزيونية موزعه عىل األدوار للتعريف بخدمات املركز، تحسني 

اإلضاءة بإضافة نجف وفوانيس بطراز إســالمي، تغيري أسقف بأخرى جديدة 

للدور األول، تغيري بعض رخام أرضيات املركز، تركيب زجاج للشــبابيك املطلة 

عىل منطقــة البيازا وأيضاً بالدرج املطل عىل بهــو املركز، توزيع أحواض زرع 

وتركيب أرقام نحاســية تعريفية لجميع مداخل املركز، دهان أسقف البوائك 

الخارجية ومداخلها ووضع شتالت ونباتات زينة. 

استثمارات طويلة األجل:

1- أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من املعلوم أن الحصة العينية لرشكة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال رشكة جبل عمر 

للتطوير بلغت 755.489.510 ريال أي ما يعادل 75.548.951 سهم، وقد تم مؤخراً استثامر 

مبلغ إضايف كاستثامر طويل األجل ضمن اكتتاب زيادة رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير 

بأسهم حقوق أولوية وإضافية مببلغ 307.757.660 ريال أي ما يعادل 30.775.766 سهم 

ليصبح مجموع املبالغ املستثمرة يف رشكة جبل عمر للتطوير، ما يزيد عن مليار ريال أي 

ما يعادل 11.44٪ من رأس مال رشكة جبل عمر للتطوير، مع العلم أن القيمة السوقية 

لهذه األسهم قدرت يف 1434/4/30ه مببلغ حوايل 2.4 مليار ريال.  
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2- عقارات في منطقة جبل عمر رقم )2(:

اســتثمرت الرشكة يف رشاء عقارات مبنطقة جبل عمر رقم )2( منذ ســنوات وذلك بقيمة إجاملية )70( مليون ريال 

وذلك ضمن سياســة الرشكة يف تنويع االســتثامرات طويل األجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باســتمرار، مام 

يعني املســاهمة يف زيادة أصول الرشكة، علاًم بأن هذه العقارات يتم تأجريها وتدر دخاًل ســنوياً للرشكة قدرة 2.7 

مليون ريال. 

3- استثمار مبلغ 200 مليون ريال:

قامــت الرشكة باســتثامر مبلغ 200 مليون ريــال وإيداعه يف صندوق األهيل املتنوع بالريال الســعودي وفق نظام 

املرابحة اإلسالمية كوديعة إسالمية مضمونة رأس املال، حتى 2013/6/30م املوافق 1434/8/21ه، ُبناًء عىل توصيات 

لجنة املراجعة الواردة يف محرض اجتامع اللجنة الســابع واألربعون الذي ُعقد يوم الســبت 1434/1/10ه، وموافقة 

مجلس اإلدارة عىل ذلك بالجلسة رقم 123 والتي ُعقدت بتاريخ 1434/2/27ه. 
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توسعة استقبال فندق مكة هيلتون

تطوير وتحديث فندق مكة هيلتون:

ويتمثل التطوير والتحديث يف الفندق عىل النحو التايل:

االرتقاء مبســتوى الخدمــات وتلبية لرغبات النــزالء ومحاولة إرضاءهم، لذا فقد تم توســعة وتطوير االســتقبال . 1

الرئييس وذلك بزيادة املســاحة االســتيعابية حيث كانت 242م2 لتصبح مبســاحة 590م2، وشملت هذه التوسعة 

إضافة مســاحات للجلوس ومساحات للمقهى الجديد وغرفة خاصة لألمانات وأيضاً مساحة واسعة بواقع 160م2 

كمستودع  للحقائب، وأيضاً منطقة مكاتب االستقبال.  

تم اســتحداث صالة اســتقبال للنزالء بالدور األريض للفندق مبســاحة 172م2 ومنطقة أخرى الستيعاب الحافالت . 2

الخاصة بنزالء الفندق والتي كان لها الدور الفعال يف تسهيل حركة النزالء واستيعابهم يف نفس الوقت. 

تم إضافة عدد )7( مصاعد جديدة مام ســهل الحركة داخــل الفندق، منها )3( مصاعد خارجية، ومصعد مخصص . 3

لنقل حقائب النزالء، و )3( مصاعد أخرى بانوراما مخصصة لخدمة النزالء. 

تم إضافة مكاتب ملوظفي الفندق لخدمة النزالء مبساحة 360م2.. 4
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مؤشرات اآلداء

صالة استقبال النزالء الجديدة بفندق مكة هيلتون
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جانب من التوسعة الجديدة باالستقبال بفندق مكة هيلتونمكاتب خدمة النزالء باالستقبال الجديد بالفندق
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مؤشرات اآلداء

جانب من التوسعة الجديدة باالستقبال بفندق مكة هيلتون
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جانب من التوسعة الجديدة باالستقبال بفندق مكة هيلتون
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مؤشرات اآلداء

جانب من التوسعة الجديدة باالستقبال بفندق مكة هيلتون



شركة مكة لإلنشاء والتعمير50

2

مطعم الجنـدا الجديد بفندق مكة هيلتون مطعم النــور الجديد بفندق مكة هيلتون
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مؤشرات اآلداء

مطعم الجنـدا الجديد بفندق مكة هيلتون
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مؤشرات اآلداء

مطعم الجنـدا الجديد بفندق مكة هيلتون
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مؤشرات اآلداء

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير عام الشركة ومدير عام الفندق خالل تفقدهم لمطاعم الفندق بعد تجديدها
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يتفقدون الغرف الجديدة بفندق هيلتون
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مؤشرات اآلداء
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل تفقدهم لمطاعم الفندق بعد تجديدها
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مؤشرات اآلداء

أعضاء مجلس اإلدارة يتفقدون توسعة الفندق
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بانوراما المصاعد داخل الفندق
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مؤشرات اآلداء

جانب من األجنحة الفاخرة بفندق مكة هيلتون
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رئيس مجلس اإلدارة ُيلقي كلمة توجيهية للعاملين بالفندق بحضور أعضاء مجلس اإلدارة
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مؤشرات اآلداء

رئيس مجلس اإلدارة ُيلقي كلمة توجيهية للعاملين بالفندق بحضور أعضاء مجلس اإلدارة





مساهمة الشركة اإلجتماعية

3

مئذنة باب علي - الحرم المكي الشريف
محمد حلمي - عام ١9٤٧م



٣

األمير خالد الفيصل خالل افتتاح ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة بمحافظة جدة في ١٤٣٣/٦/٢٣ه
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مساهمة الشركة اإلجتماعية

مساهمة الشركة اإلجتماعية ٣

من منطلق اضطالع الرشكة مبســئولياتها االجتامعية، فقد حرصت الرشكة عىل 

القيام مبسئولياتها االجتامعية مبكة املكرمة بشكل خاص واململكة بشكل عام، 

وذلك من خالل تبني وتنفيذ برامج مدروســة ومســتدامة ذات قيمة مضافة 

للمجتمع.

ومن منطلق تطلعات الرشكة بالقيام بدور أكرب يف املسئولية االجتامعية لخدمة 

املجتمع، فقد تم إنشــاء وحدة إدارية بالرشكة تكون مســئولة عن املسئولية 

االجتامعية واألعامل الخريية.

 وبحمــد الله تعاىل، قدمت الرشكة خالل هذا العام العديد من املســاهامت 

االجتامعية، والتي كان من أهمها:

دعم ورعاية ملتقى إدارة املشـــاريع الهندســية املتعرثة بجدة خــــالل . 1

الفتــــرة من 23- 1433/6/25ه مببلغ 500.000 ريال )فقط خمســامئة 

ألف ريال ال غري( تحت رعاية صاحب الســمو املليك األمري خالد الفيصل 

أمري منطقة مكة املكرمة.
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3

مســاهمة الرشكة ضمن منظومة املرشوع الخريي لتربيد ســاحات الحرم   .2

امليك الرشيف بنظــام التربيد الضبايب حيث تقوم رشكة مكة بتوفري املياه 

الالزمــة للمرشوع، وكذلــك توفري الطاقــة الكهربائية لتشــغيل املراوح 

واملضخات الخاصة بالتشغيل.

التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف
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مساهمات الشركة اإلجتماعية

التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف

التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف
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3

ساهم املركز التجاري بتقديم املساهامت االجتامعية التالية:  .3

تم تخصيص مســاحات باملركز التجاري واملصىل بدون قيمة إيجارية يف   

املواسم واملناســبات للجمعيات الخريية وغريها من الوزارات والجهات 

الحكومية مثل الجمعية الخريية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الرئاســة 

العامة لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وزارة الشؤون اإلسالمية 

واألوقاف، جمعية األطفال املعاقــني، جمعية الرب مبكة املكرمة، جمعية 

مراكز األحياء مرشوع تعظيم البلد الحرام، الجمعية الخريية برتبة. 

جانب من المحالت التجارية بالمركز التجاري
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مساهمات الشركة اإلجتماعية

 المصلى العام بالمركز التجاري بالدور الرابع بشركة مكة لإلنشاء والتعمير

ويف إطار الواجب االجتامعي قام فندق وأبراج مكة هيلتون بالتنســيق   .4

مع طاقات لتنمية املوارد البرشية باملشــاركة مبلتقى التوظيف بجامعة 

أم القرى،حيث نجح الفندق يف توظيف عدد )10( من الكوادر املؤهلة، 

باإلضافة إىل استضافة عدد )36( من الشباب السعودي للتدريب العميل 

بالفندق، وذلك لتأهيلهم للمشاركة يف مجموعة فنادق هيلتون العاملية 

املزمع افتتاحها هذا العام.





توطين الوظائف والتدريب

4

جزء من الكعبة ومقام ابراهيم وجزء من بئر زمزم
محمد حلمي - عام ١9٤٧م



٤

رسم يوضح نسبة السعودة بشركة مكة لإلنشاء والتعمير

سعوديين

غير سعوديين
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توطين الوظائف والتتدريب

توطين الوظائف والتدريب ٤

توطين الوظائف والتدريب

لقد كان من أهم بنود التعاقد بني رشكة مكة لإلنشاء والتعمري )املالك لفندق 

وأبراج مكة هيلتون( وإدارة فنادق هيلتون العاملية التدريب وإحالل العاملة 

الوطنية محل العاملة الوافدة يف جميع التخصصات داخل الفندق، ولتذليل 

ومعالجة املعوقات التي قد ُتعيق الكوادر الوطنية لاللتحاق بالعمل الفندقي 

ومتشــياً مع سياســة الدولة يف وضع خطط توطني الوظائف يف القطاعات 

العامة والخاصة، فقد تم تخصيص مركز تدريب بفندق وأبراج مكة هيلتون، 

لتدريب وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية يف مختلف األقسام الفندقية.

وقد قامت رشكة مكة بافتتاح مركز التدريب يف عام 1415ه املوافق 1994م 

والذي ُيعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية مبكة املكرمة، عىل األعامل 

الفندقيــة، باإلضافة إىل الربامــج الخاصة لرشكة هيلتــون العاملية يف إدارة 

الفنــادق، وكذلك التعاون مع مراكز التدريــب الداخلية باململكة كالغرفة 

التجاريــة مبكة املكرمة ومكاتــب العمل، وذلك إلمــداد الفندق بالكوادر 

الوطنية يف هذا املجال.

وبعد التطويرات الكبرية التي حدثت مبركز التدريب بالفندق، وذلك بإدخال 

أحدث التقنيات يف وسائل التعليم وأحدث املعدات، وأيضاً قاعات إضافية 

جديدة، تم تدريب عدد )145( متدرب ســعودي، منهم عدد )73( متدرب 

عملــوا بأماكن أخرى غري فنــدق وأبراج مكة هيلتــون، ومنهم عدد )72( 

موظف ممن هم عىل رأس العمل بالفندق واألبراج، علاًم بأن األعداد التي 

تم تدريبها مبركز التدريب منذ افتتاحه عام 1415ه حتى عام 1434ه، عدد 

)813( متدرب ولله الحمد، يف أقسام الفندقة املختلفة )االستقبال - األغذية 

واملرشوبات – اإلرشاف الداخيل – وغريها(. 
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4

ومــن الجدير بالذكر أن الفندق يســاهم اجتامعيا يف كافة أنشــطة التدريب 

حيــث قام مؤخراً باالنتهاء مــن تدريب كافة الكوادر عــىل مكافحة الحريق 

والتدريب عىل الوسائل املختلفة لإلسعافات األولية والتنفس الصناعي. 

وقد بلغت نسبة السعودة يف الرشكة كام ييل:

نسبة اإلجمـاليغير سعوديينسعوديونمجـال العمل )الوظائف(
السعودة

الوظائف اإلدارية:
٣9٫٤٣٪٢٢0٣٣٨٥٥٨اإلدارة العليا / اإلشرافية  / اإلدارية والمهنية / األمن والحراسة.

الوظائف الخدمية المساندة:
األغذية والمشروبات / المطبخ / اإلشراف الداخلي / المغسلة / التجهيز والتحضير / 

حاملي الحقائب / نظافة المركز التجاري والمصلى.
١0٥٧0٥٨0٪١٫٧٣

٢0٫٢١٪٢٣090٨١١٣٨اإلجمالي 

علاًم بأن نســبة الســعودة يف الرشكة 20.21٪ وهى يف مجــال الضيافة تعترب 

ضمن النطاق األخرض حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.

وظائف إدارية

٣٣٨

٥٧0

90٨

٥٥٨

٥٨0

١١٣٨

وظائف إدارية

وظائف إدارية

وظائف خدمية مساندة

وظائف خدمية مساندة

وظائف خدمية مساندة

االجمالي

االجمالي

االجمالي
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توطين الوظائف والتدريب

التدريب والتطوير اإلداري باإلدارة العامة للشركة:

خالل العام املايل 1434/1433ه، قامت إدارة الرشكة برتشيح عدد من منسوبيها 

يف دورات تخصصيــة يف مجاالت تتعلق بطبيعة أعاملهم وأخرى تثقيفية، منها 

دورات يف صياغــة العقود وإدارة املخاطر وحامية الرشكات من الغش )الهيئة 

السعودية للمحاسبني القانونيني( وحوكمة الرشكات واإلسعافات األولية.

سعوديون

غير سعوديين

االجمالي

٢٢0

٢٣0

٣٣٨

١0





متطلبات هيئة السوق المالية

5

احد ساحات الحرم المكي الشريف الداخلية )الرواق(
محمد حلمي - عام ١9٤٧م



٥

انظمة ولوائح هيئة السوق المالية
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متطلبات هيئة السوق المالية

متطلبات هيئة السوق المالية ٥

متطلبات هيئة السوق المالية طبقًا لقواعد التسجيل 
واإلدراج:

وصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثيره على حجم أعمال   .1
الشركة ومدى إسهامه في النتائج:

تعمــري األماكــن املجاورة للمســجد الحرام مبكــة املكرمة وامتالك 

العقارات املجاورة للمســجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثامرها 

ورشائها وتأجريها والقيام بكافة األعامل الهندســية الالزمة لإلنشاء 

والتعمري والصيانة وأعامل الهدم واملسح الخاص بها.  

إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبةإجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبةالبيان

٢٦٫٢١٪٢0٫٨٣١0٥٫9٥١٫٤٨٦٪١١٣٣٫٣٣٨٫٦٦٢ - المركز التجاري

٣٥٫٦9٪٣٧٫٧٧١٤٤٫٢٧٤٫٧0٧٪٢٢٤١٫٧9٧٫9٤١ – فندق مكة هيلتون

٣٨٫١0٪٤١٫٤0١٥٣٫9٥٤٫٦٨٥٪٣٢٦٤٫٨9٣٫9١٨ – أبراج مكة هيلتون

١00٫00 ٪١00٫00٤0٤٫١٨0٫٨٧٨٪٦٤0٫0٣0٫٥٢١اإلجمالي

الرشكة متارس نشاطها يف مكة املكرمة فقط، وليس لها أي نشاط أو إيراد خارج مدينة مكة املكرمة.

توجهات مجلس اإلدارة واستراتيجياته الرئيسة لدعم   .2
الشركة واالرتقاء بها:

إن مجلس اإلدارة حرص عىل االستثامر يف أسهم رشكة جبل عمر 	 

للتطوير حيث أن رشكة مكة مســاهمة بحصة عينية يف مرشوع 

رشكــة جبل عمر )1( قيمتهــا 755.489.510 ريــال، متثل عدد 

75.548.951 ســهم عيني. نتج عن تقييم األسهم طبقاً ملحفظة 

أســهم الرشكة )لدى بنك الريــاض( لعدد 63.698.297 ســهم 

بالقيمة الســوقية يف تاريخ انتهاء السنة املالية يف 1434/4/30ه 

مكاســب مل تتحقق بعد قدرها 828.077.861 ريال، عبارة عن 

الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالسمية.
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بالنسبة ألسهم اكتتاب حقوق أولوية وإضافية لرشكة جبل عمر  قيمتها 	 

307.767.660 ريــال لعدد أســهم 30.776.766 ســهم، نتج عن تقييمها 

بالقيمة الســوقية يف تاريخ 1434/4/30ه، مكاسب مل تتحقق بعد قدرها 

400.084.958 ريال، عبارة عن الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالسمية. 

إن رصيــد الحصة النقدية املودعة باســم رشكــة مكة يف رشكة جبل 	 

عمر للتطوير بتاريخ 1428/1/24ه وقدرها 640 مليون ريال، والتي 

متثل مســاهمة مالك العقارات الذين مل يستكملوا وثائقهم النظامية 

والرشعيــة )وذلك طبقاً للبند الثاين من الفقرة أوالً من املادة الثامنة 

من النظام األسايس لرشكة جبل عمر للتطوير( والتي بلغت يف تاريخ 

1428/9/17ه مبلــغ  582 مليــون ريال، وقــد بلغت قيمة عقارات 

من استكملوا وثائقهم الرشعية والنظامية حتى تاريخ 1434/4/30ه 

مبلغ وقــدره 147مليون ريال، حولت لهم أســهم مبــا يعادل هذه 

القيمــة من الحصــة النقدية املذكورة، وبذلك أصبــح رصيد الحصة 

النقدية للرشكة مبلغ 435 مليون ريال.

بلغ استثامر رشكة مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع )متفق مع أحكام 	 

الرشيعة اإلسالمية( بالريال السعودي 807.466 ريال، ونتج عنه حتى 

تاريخ 1434/4/30ه عائد استثامر غري محقق قدره 43.446 ريال.

بلغ اســتثامر الرشكة يف مرشوع تطوير منطقة جبل عمر )2( والذي 	 

يعتــرب امتداداً طبيعياً ملرشوع تطوير منطقة جبل عمر )1( ومرتبط 

بــه من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره 70 مليون ريال وعائد إيجارها 

السنوي 2.7 مليون ريال.

كام اتخذت إدارة الرشكة قرارات أخرى كالتايل:	 

رفع الحد األدىن ألجور السعوديني بالرشكة:. 1

متشــياً مــع توجهات الدولة فقــد تم رفع الحــد األدىن لألجور 

للسعوديني العاملني بالرشكة، وقد أدى ذلك إىل زيادة يف األجور 

مببلغ 298.800 ريال سنوياً.
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زيادة أجور العاملني بالرشكة:. 2

 تم اعتامد زيادة يف أجور العاملني بالرشكة، لإلدارة العامة مببلغ 

356.400 ريال ســنوياً، وإدارة املركــز التجاري مببلغ 674.400 

ريال سنوياً.

الخميس إجازة رسمية:. 3

 تم اعتامد يوم الخميس إجازة رسمية للرشكة باإلضافة إىل يوم 

الجمعة.

مصلحة الزكاة والدخل:. 4

 ورد للرشكة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 1432/16/607ه 

وتاريخ 1432/2/1ه والخاص بالربط الزكوي عن السنوات من 

عــام 1424ه حتى عام 1430ه باســتحقاق ربــط زكوي عىل 

الرشكــة مببلغ قــدرة 31.145.826 ريال وقــد اعرتضت الرشكة 

عىل هذا الربط بتاريخ 1432/4/2ه وتاريخ 1432/6/9ه، وقد 

ورد للرشكــة خطاب لجنة االعرتاض الزكوية الرضيبية االبتدائية 

األوىل بجــدة رقم 146/ص/ج1بتاريــخ 1433/8/26ه بتحديد 

جلســة يوم 1433/10/16ه للنظر يف االعرتاض املشار إليه،وقد 

حرض ممثل الرشكة أمام اللجنة يف املوعد املحدد بفرع مصلحة 

الزكاة والدخل بجدة مصطحباً كافة املستندات املؤيدة لوجهة 

نظــر الرشكــة، وقد انتهى االجتــامع بطلب اللجنــة بتزويدها 

ببعض املستندات وقامت الرشكة بتجهيزها وإرسالها للجنة،ومل 

يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ 1434/4/30ه.

كــام ورد للرشكــة خطــاب مصلحــة الــزكاة والدخــل رقــم 

1433/16/3111ه وتاريخ 1433/5/19ه والخاص بالربط الزكوي 

عن السنة املالية املنتهية يف 1431/4/29ه باستحقاق ربط زكوي 

عىل الرشكة مببلغ قدرة 16.593.207 ريال، وقد اعرتضت الرشكة 

عىل هذا الربط بتاريخ 1433/7/26ه وتاريخ 1433/11/21ه، ومل 

يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ 1434/4/30ه. 
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3.  الئحة الحوكمة:

أ.  نظام الحوكمة الخاص بالشركة:

تم وضع نظام حوكمة مكتوب خاص بالرشكة إنفاذاً للامدة العارشة من الئحة 

حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة الســوق املالية، وقد تم اعتامده واملوافقة 

عليه من أعضاء مجلس إدارة الرشكة مبحرض جلسة مجلس اإلدارة رقم )120( 

وتاريخ 1434/2/2ه، وســيتم عرضه عىل الجمعية العامة العادية الخامســة 

والعرشيــن القادمة للرشكة للمصادقة عليه، وقد تــم األخذ يف االعتبار أثناء 

وضع نظام الحوكمة املالحظات التالية:
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تم إعداد مرشوع هذه الالئحة عىل ضوء الئحة حوكمة الرشكات الصادرة . 1

من هيئة السوق املالية، وفقاً لإلصدار األول لعام 2012م.

يتم مراجعة إرشــادات هذه الالئحــة بصفة دورية من قبل مجلس إدارة . 2

الرشكــة وتعديلها لتتواكب مع تطورات ومتغــريات اللوائح الصادرة عن 

هيئة السوق املالية وقواعدها.

ُتعــد هذه الالئحة الداخلية الئحة اسرتشــادية ما مل يصدر قرار من هيئة . 3

السوق املالية عىل إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام.

 فرضــت هيئة الســوق املالية إلزاميــة املواد التالية مــن الئحة حوكمة 4. 

الرشكات وهى:

الفقــرة )ج( من املــادة األوىل، الفقرتان )ط ، ي(  من املادة الخامســة، 

املادة التاسعة، الفقرات )ب ، ج ، د( من املادة العارشة، الفقرات )ج ، ه ، 

ز( من املادة الثانية عرش، املادة الرابعة عرش، املادة الخامسة عرش )أرقام 

املواد والفقرات طبقاً لنسخة الهيئة املنشورة عىل موقعها(.  

ب. سياسة تعارض المصالح بشركة مكة:

تم وضع سياســة مكتوبة تنظم تعــارض املصالح ومعالجة حــاالت التعارض 

املحتملــة لــكل من أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملســاهمني 

ويشــمل ذلك إساءة استخدام أصول الرشكة ومرافقها، وإساءة الترف الناتج 

عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة، لرشكة مكة لإلنشاء والتعمري إنفاذاً 

للفقــرة الفرعية )1( مــن الفقرة )ب( من املادة العــارشة من الئحة حوكمة 

الرشكات، وقد تم اعتامدها واملوافقة عليها مبحرض جلســة مجلس اإلدارة رقم 

)116( وتاريخ 1433/7/1ه، وتم نرشه عىل موقع الرشكة اإللكرتوين. 

ج. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في 
مجلس اإلدارة:

تم وضع سياســات ومعايري وإجراءات واضحــة ومحددة للعضوية يف مجلس 

اإلدارة، وتــم اعتامدها واملوافقة عليها ضمن نظــام الحوكمة الخاص بالرشكة 

مبحرض جلســة مجلس اإلدارة رقم )120( وتاريخ 1434/2/2ه، وسيتم عرض 

هذه السياسات واإلجراءات عىل الجمعية العامة العادية الخامسة والعرشين 

القادمة للرشكة للمصادقة عليها مبشيئة الله تعاىل.
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4- تأكيدات وإقرارات:

يؤكــد مجلس اإلدارة بأن الرشكة قامت بإعداد ســجالت الحســابات  -

بالشكل الصحيح.

أن نظــام الرقابة الداخلية يف الرشكة أُعّد عىل أســس ســليمة وينّفذ  -

بفعالية. 

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطاتها بإذن  -

الله.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية   -5
بالشركة:

أ- التعاقد مع مكتب مراجعة داخلية:

قامت رشكة مكة لإلنشــاء والتعمري باختيار مكتب رشكة الدكتور محمد 

العمــري ورشكاه BDO للقيام بأعامل املراجعــة الداخلية للرشكة عىل 

مرحلتني كالتايل:

)المرحلة األولى( تحديث السياسات واإلجراءات:

ستكون مثرة العمل الذي ســيؤديه يف هذه املرحلة مجموعة من األدلة 

التي تعكس اإلجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق وتنظيم ســري العمل 

وتحقيق أهداف الرشكة وهى:

ثة. . 1 دليل السياسات واإلجراءات املحدَّ

دليل السياسات واإلجراءات الجديدة.   . 2

 )المرحلة الثانية( المراجعة الداخلية] تنفيذ العمل[:

القيــام بأعــامل املراجعة الداخليــة لرشكة مكة من خــالل فريق عمل 

متكامــل ومتخصص، وتقديم التقارير لــإلدارة العليا،والتوجيه بتصحيح 

األداء يف حالة وجود مالحظات وفقاً لألساليب الرقابية املتعارف عليها.
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ب. سياسات وإجراءات العمل بالشركة:

تم تم إعداد كتيب لوائح ونظم العمل بالرشكة واملطبقة فعلياً ليكون مرجعاً 

ل إجراءات الرقابة الداخلية بالرشكة،  رســمياً ال يتم العمل إال مبوجبه ألنه ُيفعِّ

وتــم اعتامده من رئيس مجلــس إدارة الرشكة، وتم تكليــف مكتب الدكتور 

محمــد العمري ورشكاه BDO للقيام بتحديث هذه السياســات واإلجراءات 

لتتواكب مع اللوائح والنظم املعمول بها يف الرشكات املساهمة يف العامل.
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ج. الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي:

تــم اعتامد وإقــرار الهيكل التنظيمي والتوصيــف الوظيفي من أعضاء مجلــس إدارة الرشكة مبحرض رقم )122( 

وتاريخ 1434/2/24ه،إنفاذاً للفقرة الفرعية رقم )5( من البند )أ( من املادة العارشة من الئحة حوكمة الرشكات، 

وإعــامالً بتوصية لجنة الرتشــيحات واملكافآت مبحرضها األول بتاريــخ 1432/1/26ه وذلك بعد أن قامت اإلدارة 

التنفيذية للرشكة بالتحديث الالزم وطبقاً للواقع الحايل.

د.  إدارة الشئون الفنية:

جميع األعامل التي تتم بإدارة الشئون الفنية يف املناقصات الخاصة بتطوير وتحديث اإلنشاءات واألعامل املختلفة 

بالرشكــة تتم بنظام املناقصة بالظرف املغلق املختوم أو بنظام املامرســة، أو الرشاء املبارش عن طريق اســتدراج 

عروض. وُتســند هذه األعــامل إىل املكاتب الهندســية ورشكات املقاوالت املدرجة واملعتمــدة ضمن قامئة أمانة 

العاصمة املقدسة.
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٦.   المخاطر التسويقية:

توجد مخاطر تســويقية محدودة رمبا تواجه الرشكة يف املستقبل، مع اكتامل 

املشاريع الجديدة يف املنطقة املركزية، إال أن مرشوع الرشكة يتميز بنقاط قوة 

عديدة، من أهمها: موقع متميز أمام املســجد الحرام مبارشة، وأفضل تصميم 

للمبنى، ومســاحات مميزة حوايل 50م2، للغرف، وأكرب مساحات إطاللة عىل 

املسجد الحرام، لذا فإنه من غري املنظور أن يكون هناك تأثري جوهري عىل مجمع 

الرشكة من الناحية التســويقية مبشيئة الله والدليل عىل ذلك أن دخل الرشكة 

ازداد مع وجود فنادق جديدة يف نفس املستوى وبنفس املنطقة، كام أن الرشكة 

ستستمر يف سياستها يف تنويع االستثامرات طويلة وقصرية األجل كأحد البدائل 

االسرتاتيجية ألي توسعة مستقبلية للمسجد الحرام عىل املدى القريب أو البعيد.

7 - تصنيف عضوية مجلس اإلدارة:

العضو املستقل: عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة.

ومام ينايف االستقاللية - عىل سبيل املثال ال الحر - أي من اآليت:

أن يكون مالكاً ملا نســبته خمسة يف املائة أو أكرث من أسهم الرشكة أو . 1

أي رشكة من مجموعتها.

أن يكون ممثاًل لشــخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته خمسة يف . 2

املائة أو أكرث من أسهم الرشكة أو أي رشكة من مجموعتها.

أن يكــون من كبار التنفيذيني خــالل العامني املاضيني يف الرشكة أو يف . 3

أي رشكة من مجموعتها.

أن تكــون له صلة قرابة من الدرجــة األوىل مع أي من أعضاء مجلس . 4

اإلدارة يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.

أن تكــون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من كبار التنفيذيني . 5

يف الرشكة أو يف أي رشكة من مجموعتها.

أن يكــون عضــو مجلــس إدارة يف أي رشكة ضمــن مجموعة الرشكة . 6

املرشح لعضوية مجلس إدارتها.

أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى أي من األطراف املرتبطة . 7

بالرشكــة أو بأي رشكة مــن مجموعتها كاملحاســبني القانونيني وكبار 

املوردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف 

خالل العامني املاضيني.
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العضو غري التنفيذي: عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الرشكة، أو ال يتقاىض راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

تكوين مجلس اإلدارة]تصنيف أعضائه[: يتكون مجلس اإلدارة من )11( عضو وأسماء األعضاء على 
النحو التالي:

صفة العضويةاســـم العضوم

تنفيذياألستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.١

غير تنفيذي األستاذ/ أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان.٢

مستقلاألستاذ/ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.٣

غير تنفيذياألستاذ/ حمزة محمد صالح حمزة صيرفي٤

مستقلاألستاذ/ زياد بسام محمد سليمان البسام.٥

مستقلمعالي الدكتور / سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي.٦

غير تنفيذياألستاذ/ صالح محمد عوض بن الدن )ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية(٧

مستقلالدكتور/ ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي.٨

غير تنفيذيالدكتور/ عبد الرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي ) ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جهة حكومية (9

مستقلاألستاذ / محمود جميل عبد الوهاب حسوبة.١0

مستقلاألستاذ / منصور عبد الله سليمان بن سعيد.١١

8.  أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضو في مجالس إدارتها: 
الشركات المساهمة األخرى التي ال يزال يتولي عضويتها )حتى تاريخه(اســم العضوم

جبل عمر للتطويرعبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه١

جبل عمر للتطوير / المتحدة للتأمين التعاونيأحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان٢

جبل عمر للتطوير / بنك البالد إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.٣

ال يوجدحمزة محمد صالح حمزة صيرفي٤

جبل عمر للتطوير / بروج للتأمين التعاونيزياد بسام محمد سليمان البسام٥

ال يوجدسهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي ٦

مدينة المعرفة اإلقتصاديةصالح محمد عوض بن الدن٧

أسمنت نجرانضيف الله عمر ضيف الله الغامدي ٨

جبل عمر للتطويرعبد الرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي 9

ال يوجدمحمود جميل عبد الوهاب حسوبة١0

جبل عمر للتطويرمنصور عبد الله سليمان بن سعيد١١



91 التقرير السنوي 1434هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

9.  بيان بنسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة )أو أي مصلحة(* في 
أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة خالل السنة 

المالية:

عدد األسهم في اسـم العضو م
١٤٣٣/٤/٣0ه

نسبة التملك
أول السنة ٪

عدد األسهم في 
١٤٣٤/٤/٣0ه

نسبة التملك
آخر السنة ٪

نسبة
التغير ٪

--٥٫٣٥٢٫٣١٧٣٫٢٤٧٤٥٫٣٥٢٫٣١٧٣٫٢٤٧٤عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه١

--١٫٣٧٧0٫000٨١٫٣٧٧0٫000٨أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان٢

--٦٫0000٫00٣٦٦٫0000٫00٣٦إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي٣

--٦٫٤٤٤0٫00٣9٦٫٤٤٤0٫00٣9حمزة محمد صالح حمزة صيرفي٤

--١٫0000٫000٦١٫0000٫000٦زياد بسام محمد سليمان البسام٥

--١٢٫٨٨٢0٫00٧٨١٢٫٨٨٢0٫00٧٨سهيل بن حسن عبد الملك قاضي٦

٧
--٥9٥٫٥٧٣0٫٣٦١٣٥9٥٫٥٧٣0٫٣٦١٣شركة بن الدن للتنمية العقارية 

----------ويمثلها: صالح محمد عوض بن الدن

--١٫0000٫000٦١٫0000٫000٦د/ضيف الله عمر ضيف الله الغامدي٨

9

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
٧٫٦٢٢٫00٥٤٫٦٢٤٥٨٫0٥٣٫٢0٥٤٫٨٨٦٢0٫٢٦١٧واإلرشاد ويمثلها: 

----------د/ عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي

--٢٫٤٨٧0٫00١٥٢٫٤٨٧0٫00١٥محمود جميل عبد الوهاب حسوبة١0

--١٫٣٢٨0٫000٨١٫٣٢٨0٫000٨منصور عبد الله سليمان بن سعيد١١

تتضمن املصلحة )أسهم الزوجة واألبناء القر والرشكات التابعة إن وجد(.
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10. بيان بنسب تملك كبار التنفيذيين )أو أي مصلحة(* في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة 
خالل السنة المالية:

عدد األسهم في اسم كبار التنفيذيينم
١٤٣٣/٤/٣0ه

نسبة التملك
أول السنة ٪

عدد األسهم في 
١٤٣٤/٤/٣0ه

نسبة التملك
آخر السنة ٪

نسبة
التغير ٪

--٢990٫000١٢990٫000١د/مجيد الدين بن منهاج الدين كامل١

تتضمن املصلحة أسهم الزوجة واألبناء القر.

11. لجان المجلس:

أ -  لجنة المراجعة: 

مهام ومسئوليات اللجنة: 

اإلرشاف عــىل إدارة املراجعــة الداخلية يف الرشكة من أجل التحقق من مــدى فعاليتها يف تنفيذ األعامل واملهامت . 1

التي حددها لها مجلس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها يف شأنه.. 2

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. . 3

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيني املحاسبني القانونيني وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد . 4

من استقالليتهم.

متابعة أعامل املحاســبني القانونيني، واعتامد أي عمل خارج نطــاق أعامل املراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم . 5

بأعامل املراجعة.

دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانوين وإبداء ملحوظاتها عليها.. 6

دراسة ملحوظات املحاسب القانوين عىل القوائم املالية ومتابعة ما تم يف شأنها.. 7

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها.. 8

دراسة السياسات املحاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة يف شأنها.. 9
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وقد عقدت لجنة املراجعة عدد )12( اجتامع خالل عام 1434/1433ه بنســبة حضور 100٪، وفقاً لتشــكيلها املوضح 

أدناه ضمن الدورة الثامنة، بناًء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم )112( وتاريخ 1433/1/8ه،وتتكون من خمسة أعضاء من 

بينهم مختصني يف الشئون املالية واملحاسبية،وأسامئهم عىل النحو التايل:
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١٢√√√√√√√√√√√√رئيس اللجنةأحمد عبد العزيز سليمان الحمدان١

١٢√√√√√√√√√√√√عضو اللجنةإبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي٢

١٢√√√√√√√√√√√√عضو اللجنةصالح محمد عوض بن الدن٣

١٢√√√√√√√√√√√√عضو اللجنةمنصور عبد الله سليمان بن سعيد ٤

١٢√√√√√√√√√√√√عضو اللجنةزياد بسام محمد سليمان البسام٥

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام ومسئوليات اللجنة:

التوصية ملجلس اإلدارة بالرتشــيح لعضوية املجلس وفقاً للسياســات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي . 1

شخص سبق إدانته بجرمية مخلة بالرشف واألمانة. 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت . 2

املطلوبة لعضوية 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. . 3

تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقرتاح معالجتها مبا يتفق مع مصلحة الرشكة. . 4

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية . 5

مجلس إدارة رشكة أخرى. 
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وضع سياســات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار . 6

التنفيذيــني، ويراعى عند وضع تلك السياســات اســتخدام معايري ترتبط 

باألداء. 

وقــد عقدت لجنة الرتشــيحات واملكافآت عدد )5( اجتامعات بتشــكيلها يف 

الــدورة الثامنة، بناًء عىل قرار مجلس اإلدارة رقم )112( وتاريخ 1433/1/8ه، 

بنسبة حضور 100٪ وتتكون من ثالثة أعضاء،وأسامئهم عىل النحو التايل: 

صفة اســم العضوم
العضوية
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٥√√√√√رئيسسهيل بن حسن عبد الملك قاضي١

٥√√√√√عضومنصور عبد الله سليمان بن سعيد ٢

٥√√√√√عضوزياد بسام محمد سليمان البسام٣

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خالل أحد اجتماعاتها
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عقدت لجنة الرتشــيحات واملكافآت اجتامعها العــارش بتاريخ 1434/2/30ه، 

وهو أحد اجتامعاتها خالل العام املايل للرشكة 1434/1433ه، وذلك ملناقشــة 

الفقــرة الفرعيــة رقم )4( من البند )ج( من املادة الخامســة عرش من الئحة 

حوكمة الرشكات ضمن مهام لجنة الرتشيحات واملكافآت والتي تنص عىل اآليت: 

)تحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقرتاح معالجتها مبا يتفق 

مع مصلحة الرشكة(.

ومــن خالل النقــاش اتضح أن نقــاط القوة واضحة وجليــة، األمر الذي 

يدعــو لالطمئنان، ودليل قوي عىل حرص رئيس مجلس اإلدارة والســادة 

أعضــاء املجلــس عىل مصالــح الرشكة واملســاهمني والعمــالء وأصحاب 

املصالــح فيهــا بالكامــل، ومل يتضح ألعضــاء اللجنة وجــود نقاط ضعف 

جوهريــة ومؤثرة تتطلــب التنويه عنهــا أو اإلشــارة إليها.ونقاط القوة 

اآليت:  موضحه يف 

أن أعضاء مجلس إدارة الرشكة هم )11( عضواً مبا فيهم الرئيس.. 1

ينبثق عن املجلس لجنتني رئيستني وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الرشكات . 2

وهام لجنة املراجعة ولجنة الرتشيحات واملكافآت.

يعقد مجلس اإلدارة عدة اجتامعات ســنوية وكذلك اللجان املنبثقة عن . 3

املجلس بحد أدىن عدد )4( اجتامعات لكاًل منهم.

يتكــون مجلــس اإلدارة من تخصصــات متنوعة وخــربات متعددة يف . 4

مجــاالت )التطوير العقــاري والبنــوك واملحاســبة واإلدارة واملقاوالت 

واألعامل الحكومية وغريها( من التخصصات التي ُتفيد الرشكة وُتساعد 

يف أداء مهمتها عىل الوجه األمثل.

الشــفافية الكاملة يف عرض املوضوعات عــىل مجلس اإلدارة بالتفاصيل . 5

واملستندات الالزمة.

الشــفافية الكاملــة يف عــرض املوضوعــات مــن قبل مجلــس اإلدارة . 6

بالتفاصيــل واملســتندات الالزمة، عىل مســاهمي الرشكة يف اجتامعات 

الجمعيات العمومية وإتاحة الفرصة الكاملة للمساهمني بطرح األسئلة 

واالستفسارات وحثهم عىل مراجعة مقر الرشكة يف أي معلومات يحتاجها 

املساهمون دون أن يؤثر ذلك عىل رسية املعلومات التي تهم الرشكة.

تحقيق منو مضطرد يف صايف األرباح للرشكة.. 7
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ارتفاع ســعر الســهم بشــكل تدريجي وتزايد ثقة املساهمني يف سمعة . 8

إدارة الرشكة.

أن أعضــاء مجلــس اإلدارة مل يحصلوا عىل أي قروض شــخصية بضامن . 9

الرشكة ومل يطلبوا ذلك مطلقاً.

أن أعضاء مجلس اإلدارة حريصون عىل عدم إجراء أي عقود قروض مع . 10

البنوك ومل يســعوا لذلك، كام أن الرشكة غري مطالبة بســداد أي قروض 

من أي نوع.

أن أعضاء مجلس اإلدارة حريصون عىل تزويد املســاهمني بكل ما يخص . 11

الرشكــة بوضوح وشــفافية من خالل التقرير الســنوي الذي يصدر عن 

مجلس إدارة الرشكة.

أن أعضاء مجلس اإلدارة حريصون عىل اإلعالن يف تداول عن املعلومات . 12

الهامــة والقرارات املؤثرة للجمعيات العموميــة، والتي تصدر أيضاً عن 

اجتامعــات مجلس اإلدارة والتي تهم املســاهمني، وأيضــاً اإلعالن عىل 

موقع الرشكة عىل اإلنرتنت بالقرارات املؤثرة.   

أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يألون جهداً يف خدمة الرشكة كاًل فيام يخصه . 13

ومل يبخلوا بخرباتهم العميقة يف مســاعدة الرشكة عىل منافسة الرشكات 

املســاهمة الكربى يف مجال التطوير العقاري وذلك بتحقيق صايف أرباح 

مثل ما تحقق الســنة املاليــة 1433/1432ه، فقد وزعت الرشكة أرباحاً 

عىل املساهمني ما يعادل 20٪ من رأس املال.

أن أعضــاء مجلس اإلدارة ال يدخروا ُجهــداً يف تطوير وتحديث مرشوع . 14

الرشكــة األول وذلك باتخاذ القرارات الرسيعــة والفورية بتأمني ما يلزم 

من مســتلزمات ومبالغ لرسعة االنتهاء من هذه التحديثات، ومثال ذلك 

ما حدث مؤخراً من تحديث وتطوير لفندق مكة هيلتون.
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تبني أعضاء مجلس اإلدارة سياســة تعارض املصالح واعتامدها من مجلس . 15

اإلدارة واإلعالن عنها يف موقع الرشكة باإلنرتنت.

تبني أعضــاء مجلس اإلدارة إعداد الئحة حوكمــة خاصة بالرشكة وفقاً . 16

لالئحة حوكمة الرشكات الصادرة من هيئة السوق املالية.

تبنــي أعضاء مجلــس اإلدارة تحديــث الهيكل التنظيمــي والتوصيف . 17

الوظيفي للرشكة.

تبنــي أعضاء مجلــس اإلدارة إعداد لوائح ونظم العمــل، للعمل بها يف . 18

إدارات الرشكة.
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12- اجتماعات مجلس اإلدارة:

عدد اجتامعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة املالية 1434/1433ه 

)الفرتة من 1433/5/1ه حتى 1434/4/30ه(، وسجل حضور كل اجتامع،عقد 

مجلس اإلدارة عدد )11( اجتامعاً ،وأسامء أعضاء املجلس عىل النحو التايل: 
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١١√√√√√√√√√√√رئيسعبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه ١

١١√√√√√√√√√√√عضوأحمد عبد العزيز سليمان الحمدان٢

١١√√√√√√√√√√√عضوإبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي٣

١١√√√√√√√√√√√عضوحمزة محمد صالح حمزة صيرفي ٤

١١√√√√√√√√√√√عضوزياد بسام محمد سليمان البسام٥

١١√√√√√√√√√√√عضوسهيل بن حسن عبد الملك قاضي٦

١١√√√√√√√√√√√عضوصالح محمد عوض بن الدن٧

١١√√√√√√√√√√√عضوضيف الله عمر ضيف الله الغامدي ٨

١١√√√√√√√√√√√عضوعبد الرحمن سعيد حسين الحازمي✹ 9

١١√√√√√√√√√√√عضومحمود جميل عبد الوهاب حسوبة١0

١١√√√√√√√√√√√عضومنصور عبد الله سليمان بن سعيد ١١

ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف عضوية مجلس إدارة الرشكة. ✹
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مجلس اإلدارة في احد االجتماعات

أعضاء مجلس إدارة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي عقد العام الماضي
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1/13- العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها وتوجد أو كانت توجد فيها 
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي  

أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:
العقود التي تتطلب اإلفصاح:

عقدا إيجار مؤسسة مزارع فقيه للدواجن )العائد ملكيتها لرئيس مجلس أ. 

اإلدارة( ملعرض باملركز التجاري باســم الطازج مســاحته 188 مرت مربع، 

بإيجار ســنوي قدره 2.147.838ريال، وشــقة ســكنية باملركز الســكني 

مساحتها 225 مرت مربع، بإيجار سنوي قدره 430.600 ريال. 

عقــدا إيجار باســم األســتاذ/ زياد بســام محمد البســام )عضو مجلس ب. 

اإلدارة( ملعرض باملركز التجاري مساحته 16 مرت مربع، بإيجار سنوي قدره 

235.700 ريال، وأيضاً ركن باملركز التجاري مســاحته 7 مرت مربع بإيجار 

سنوي قدره 97.050 ريال والنشاط التجاري باملوقعني )مكتبة صوتيات(

وتعــادل قيمة اإليجارات يف هذه العقود قيمة املثل للمحالت والشــقق 

املؤجرة األخرى.

وســيتم إدراج بندين مســتقلني للمصادقة عىل املعامالت والعقود التي 

متــت مع أطراف ذات عالقة خالل العــام املايل 1434/1433ه املوضحني 

أعــاله بالفقرة الفرعية )أ ، ب( مــن البند )1/13(، بجدول أعامل اجتامع 

الجمعية العامة العادية الخامسة والعرشين القادمة للرشكة. 

عقد إيجار باسم ورثة عبد الشكور عبد الفتاح فـدا الستئجار ركن باملركز ج. 

التجاري مســاحته 11 مرت مربع، بإيجار سنوي قدره 231.275 ريال ومن 

ضمن الورثة املهندس عبد الفتاح عبد الشــكور فـــدا مدير عام الرشكة، 

والنشاط التجاري بالركن )بيع كتب(، وقيمة اإليجار تعادل قيمة املثل.

إدراج بنــد مســتقل بجدول أعــامل اجتــامع الجمعية العامــة العادية د. 

الخامســة والعرشيــن القادمة للرشكة يتعلق باشــرتاك عضو من مجلس 

اإلدارة يف عمل منافس وفقاً للنص التايل: )املوافقة عىل اشــرتاك عضو من 

مجلس اإلدارة يف عمل منافس( واألعضاء هم: 

ـــه.	  ـــد فقي ـــادر محم ـــد الق ـــن عب ـــد الرحم عب

ــدان.	  ــليامن الحمـ ــز سـ ــد العزيـ ــد عبـ أحمـ

ــبيعي.	  ــم السـ ــه إبراهيـ ــد اللـ ــم عبـ إبراهيـ

منصـــور عبـــد اللـــه ســـليامن بـــن ســـعيد. 	 

زيـــاد بســـام محمـــد ســـليامن البســـام.	 
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وذلــك لكونهم أعضــاء يف مجلس إدارة رشكة جبل عمــر للتطوير والتي 

ُتزاول نفس نشاط الرشكة.

ال توجــد أي صفقة بني الرشكة وأطراف ذات عالقــة. ولكن يوجد عقود 	. 

مع أطراف ذات عالقة ألعضاء مجلس اإلدارة واملدير العام حســب ما تم 

اإلفصاح عنه يف هذا التقرير يف البند 1/13/ أ، ب، ج وملخصها كالتايل:

مدة التعاقدقيمة التعاقدالمستأجرالنشاطم

باسم/ مؤسسة مزارع فقيه للدواجنمحل )مطعم الطازج( + شقة سكنية١
سنوي٢٫٥٧٨٫٤٣٨العائد ملكيتها لرئيس مجلس اإلدارة

سنوي٣٣٢٫٧٥0باسم/ زياد البسام عضو مجلس اإلدارةمحل + ركن )مكتبة صوتيات(٢

سنوي٢٣١٫٢٧٥باسم/ ورثة عبد الشكور فـدا منهم المدير العامركن )بيع كتب(٣

2/13- بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس 
إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:

تــم خــالل العــام املــايل 1434/1433ه )الفــرتة مــن 1433/5/1ه حتــى 

1434/4/30ه( تنــازل رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر 

محمد فقيه عن حقه يف أجر االنتفـــاع واالستخدام لألماكن العائدة له والتي 

تستغلها رشكة مكة،)مكاتب اإلدارة العامة للرشكة مبركز فقيه التجاري، واألرض 

املقام عليها معرض ملجســامت الرشكة بالعزيزية ومساحتها 6375 مرت مربع، 

واألرض املشــون بها املعدات الخاصة بالرشكة بطريق الليث ومساحتها حوايل 

5000 مرت مربع( وبيانها عىل النحو التايل:

ريال٨00٫000القيمة اإليجارية للمكاتب. ١

ريال١00٫000القيمة اإليجارية لمستودع الليث. ٢

ريال٢٫000٫000القيمة اإليجارية ألرض معرض المجسمات. ٣

ريال٢٫900٫000   اإلجمــالي

وقد بلغــت القيمة اإلجاملية ألجر االنتفاع واالســتخدام لألماكن العائدة لرئيس 

مجلس اإلدارة األستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه، والتي تنازل عن حقه 

فيها عن السنوات السابقة منذ إبتداء فكرة تأسيس الرشكة يف 1405/11/26ه حتى 

العــام املــايل 1434/1433ه مبلغ وقــدره 22.007.964 ريال، وذلك بخالف مبلغ 

1.495.077 ريال تربع بها رئيس مجلس اإلدارة ضمن نفقات تأسيس الرشكة، ومبلغ 

123.412 ريال مكافأة عضويته عن عام 1416ه، ومبلغ 771,196 ريال متثل حصة 

أرباح أسهم املصىل يف األرباح املوزعة عن العام املنتهي يف 1416/4/29ه.



شركة مكة لإلنشاء والتعمير102

5

3/13- التعويضات والمكافآت:

أعضاء مجلس البيـــان
اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين/ المستقلين

عدد )٥( من كبار التنفيذيين من بينهم
المدير العام والمدير المالي

١٫٤٥٣٫٤٤0ــالرواتب والتعويضات 

٣0٫000٤٨٦٫000٥٨٢٫٧٤٤البدالت✹

٢00٫000٢٫000٫000٣٥٥٫000المكافآت الدورية والسنوية✹✹

ـــالخطط التحفيزية

ـــأي تعويضات أو مزايا عينية

مبلغ 30 ألف ريال ومبلغ 486 ألف ريال بدل حضور عدد )10( جلســات ألعضاء مجلس اإلدارة )بواقع 3000 ريال لكل عضو عن كل جلســة(، باإلضافة إىل مبلغ 582.744 ريال بدالت مثل بدل ســكن،    ✹

وبدل مواصالت لعدد )5( من كبار التنفيذيني بالرشكة ضمنهم املدير العام – املدير املايل.

✹✹ مكافآت دورية وسنوية ألعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إىل )5( من كبار التنفيذيني بالرشكة  ضمنهم املدير العام – املدير املايل. 

4/13- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة 
أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخرى، مع وصف موجز لها 

وبيان أسبابها:

يســتحق ملصلحة الــزكاة والدخل قيمة صايف الزكاة الرشعية املســتحقة . 1

عــن العام املايل الحــايل 1434/1433ه مبلغ وقــدره 10.751.055ريال، 

)الرجــوع لإليضاح رقــم )17( امللحق بالقوائم املاليــة للرشكة عن العام 

املايل 1434/1433ه(. 

يســتحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية مبلغ 8.543 ريال رسوم . 2

اشرتاك عن شهر ربيع اآلخر 1434ه. 
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1/14- نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق 
مساهميها خالل السنوات المالية الخمس األخيرة:

أ – أهم بنود قائمة المركز المالي )الموجودات والمطلوبات 
وحقوق المساهمين( باأللف ريال:

١٤٣٤ه١٤٣٣ه١٤٣٢ه١٤٣١ه١٤٣0هالمركز المالي

٢9٣,٢٦9٣٣٥,٣٣٣٥٣٤٫٢90٤٤٧٫٤0٢٤٧٣٫9٦9موجودات متداولة

)٦١9٫٣٧٥()٥٢٥٫٦٢١()٤٣٦٫٨0٨ ()٤١٥,٣٣٢( )٤١0,٢٦١(مطلوبات متداولة

)١٤٥٫٤0٦( )٧٨٫٢١9(9٧٫٤٨٢)٧9,999()١١٦,99٢(رأس المال العامل

٢,١9٧,٥٥٨٢,١9٨,٦٢٣١٫٧٣٣٫٣٦٣٢٫٢٣٦٫٢٣9٢٫٧٣٢٫0٤٣األصول األخرى طويلة األجل

١,٦٣٣,٣١٧١,٦٣٥,٨٣٧١٫٦١٦٫٧٣9١٫٥9٦٫0٢٦١٫٦٢٢٫١٨٨األصول الثابتة

٤,١٢٤,١٤٤٤,١٦9,٧9٣٣٫٨٨٤٫٣9٢٤٫٢٧9٫٦٦٧٤٫٨٢٨٫٢00إجمالي الموجودات

٤١0,٢٦١٤١٥,٣٣٢٤٣٦٫٨0٨٥٢٥٫٦٢١٦١9٫٣٧٥المطلوبات المتداولة

٤,٦9٦٤,90٥٥٫٣٨0٦٫١١٧٦٫٨٢9المطلوبات األخرى

٤١٤,9٥٧٤٢0,٢٣٧٤٤٢٫١٨٨٥٣١٫٧٣٨٦٢٦٫٢0٤إجمالي المطلوبات

١,٦٤٨,١٦٢١,٦٤٨,١٦٢١٫٦٤٨٫١٦٢١٫٦٤٨٫١٦٢١٫٦٤٨٫١٦٢رأس المال المدفوع

٦٥٧,٥0٤٧٥٥,9٥٥٤١٦٫٤9٥٧٣٢٫٤0٣١٫٢٢٨٫٢0٦مكاسب غير محققة عن تقييم األوراق المالية

١,٤0٣,٥٢١١,٣٤٥,٤٣9١٫٣٧٧٫٥٤٧١٫٣٦٧٫٣٦٤١٫٣٢٥٫٦٢٨االحتياطيات واإلرباح المدورة

٣,٧09,١٨٧٣,٧٤9,٥٥٦٣٫٤٤٢٫٢0٤٣٫٧٤٧٫9٢9٤٫٢0١٫99٦حقوق المساهمين

٤,١٢٤,١٤٤٤,١٦9,٧9٣٣٫٨٨٤٫٣9٢٤٫٢٧9٫٦٦٧٤٫٨٢٨٫٢00إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

ب – أهم بنود قائمة الدخل )إيرادات وتكاليف ومجمل ربح 
ومصروفات( باأللف ريال:

١٤٣٤ه١٤٣٣ه١٤٣٢ه١٤٣١ه١٤٣0هقائمة الدخل

9٤,٨9٧9٥,٣٢٥١09٫١٤٢١١٥٫٥0٦١٣٥٫٣٥٣إيرادات النشاط✹

)٢٧٫٣٨٧()٢٥٫٤٥٣()٢٤٫١٣٦()٢٣,٨٨9()٢٥,٢9٢(تكاليف النشاط✹

٦9,٦0٥٧١,٤٣٦٨٥٫00٦90٫0٥٣١0٧٫9٦٦مجمل ربح النشاط✹

)١٦٫٢٣٤()١٤٫9٨٣()١٣٫١٤٣()١١,٥٦٦()١٣,٨99(مصاريف إدارية وعمومية ✹✹

١٧٣,٧٨٢١٦0,٨9٨٢١٤٫٨٥٣٢٥٢٫٧٢٢٢9٦٫٢١٥اإليرادات األخرى ـ صافي✹✹✹

٢,٤٣٣٤,٨٤9١١٫9٦0٧٫٧٥9٤٫٢٥٦اإليرادات المتنوعة✹✹✹✹

)٥00()١٫٣٥0()١٫0٤٣()٣,9١٣(--المساهمة اإلجتماعية

)١٫٣٤٣()90٢()90٢()٢9٨()٢,90٢(مصروفات أخرى ✹✹✹✹✹

)١١٫٣0٣()١0٫٧٤٤()١٢٫٨٥٣()٨,١١0()٦,٨٥٥(الزكاة

٢٢٢,١٦٤٢١٣,٢9٦٢٨٣٫٨٧٨٣٢٢٫٥٥٥٣٧9٫0٥٧صافي الربح

املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجري املحالت التجارية.  	✹

ترجع الزيادة يف املصاريف اإلدارية والعمومية هذا العام نتيجة خسائر بيع موجودات ثابتة.  ✹✹

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 يف االيرادات املتنوعة لهذا العام بسبب وجود عائد استثامر محقق من صندوق املتاجرة بالسلع يف العام املايض.  ✹✹✹✹

ترجع الحتساب مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها عن عمالء فندق الشهداء سابقا ًوكذلك الحتساب مخصص مديونيات للموظفني. 	✹✹✹✹✹
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2/14 – بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة:

 بلــغ إجــاميل اإليــرادات مــن تشــغيل املــرشوع األول للرشكــة لعام أ. 

1434/1433ه مبلغاً وقدرة 640 مليون ريال والحمد لله، بنســبة زيادة 

10.16٪ عن إجاميل اإليــرادات لعام 1433/1432ه، وقدرها 581 مليون 

ريــال، والفرق بالزيــادة عن العام املايض وقــدره 59 مليون ريال، موزع 

تفصيلياً كام ييل: املركز التجاري 20.40 مليون ريال بنســبة زيادة قدرها 

18٪، وفندق مكة هيلتون 17.8 مليون ريال بنســبة زيادة 7.91٪ وأبراج 

مكة هيلتون 20.80 مليون ريال بنسبة زيادة ٪8.51.

بلغ إجاميل أرباح النشاط من تشغيل مرشوع الرشكة لعام 1434/1433ه ب. 

مبلغــاً وقــدره 404 مليون ريــال، والحمد لله، بنســبة زيادة 18٪ عن 

إجاميل أرباح النشــاط لعام 1433/1432ه ، وقدرها 343 مليون ريال، 

والفــرق بالزيادة عن العام املايض مبلــغ وقدره 61 مليون ريال، موزع 

تفصيليــاً كام ييل: املركــز التجــاري 18.20 مليون ريال بنســبة زيادة 

21.02٪، وفندق مكة هيلتون 31.30 مليون ريال بنسبة زيادة٪27.77 

وأبراج مكة هيلتون 11.50 مليون ريال بنســبة زيادة ٪8.12.

3/14- بيان لسياسة الشركة في توزيع األرباح:

طبقــاً للامدة )42( من النظام األســايس للرشكة: ُتــوّزع أرباح الرشكة الصافّية 

الســنوّية بعد حســم جميع املروفات العمومّية والتكاليف األخرى مبا فيها 

الزكاة املفروضة رشعاً عىل النحو التايل: 

ُيجّنــب )10٪( مــن األرباح الصافّيــة لتكوين احتياطــي نظامي،ويجوز . 1

للجمعّية العامة العادّية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 

نصف رأس املال.

ُيوّزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمســاهمني ُتعادل )5٪( من رأس . 2

املال املدفوع.

ُيخّصــص بعد ما تقدم )5٪( مــن الباقي ملكافأة مجلــس اإلدارة وُيوّزع . 3

الباقي بعد ذلك عىل امُلســاهمني كحصة إضافّية يف األرباح مع مراعاة ما 

يصدر يف هذا الخصوص من قرارات أو تعليامت.
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وبناًء عىل ذلك يقرتح مجلس إدارة الرشكة توزيع نســبة عائد قدرها 25٪ من 

رأس املال مببلغ 412 مليون ريال عيل املساهمني بواقع ريالني ونصف للسهم 

الواحــد، علاًم بأن الربح املحقق خالل العام املــايل 1434/1433ه مبلغ 379 

مليون ريال بنســبة عائــد قدرها 23٪، وذلك بعد مصادقــة الجمعية العامة 

العادية الخامســة والعرشين ملســاهمي الرشكة عيل توزيــع األرباح، واملقرر 

عقُدها بتاريخ 1434/8/28ه مبشيئة الله تعاىل. 

ويتــم التوزيــع عن طريق التحويل املبارش يف حســابات املســاهمني البنكية 

املربوطة مبحافظهم االســتثامرية، أما حملة الشــهادات فعليهم مراجعة أحد 

فروع البنك الذي تتفق معه الرشكة الستالم أرباحهم نقداً.

وطبقاً لجدول أعامل الجمعية مبشــيئة الله، فإن تاريخ أحقية رصف األرباح 

للعــام املايل املنتهي يف 1434/4/30ه ســتكون للمســاهمني املســجلني يف 

ســجالت الرشكة لدي مركــز إيــداع األوراق املالية »تداول« كــام يف نهاية 

تــداول يوم انعقــاد الجمعية العامــة العادية الخامســة والعرشين بتاريخ 

1434/8/28ه، ومن املتوقع البدء يف توزيع األرباح خالل أســبوع من إقرار 

الله. الجمعية مبشيئة 

ويف هذا الخصوص يرغب املجلس من جميع املساهمني الذين مازالوا يحملون 

شهادات أسهم رسعة إيداعها يف محافظ استثامرية وتزويد مركز تداول بأرقام 

تلك املحافظ ليسهل إيداع األرباح الخاصة بهم يف حينه مبشيئة الله تعاىل.
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5

4/14- ال توجد أي قروض على الشركة أو أي مبالغ دفعتها الشركة 
سداد للقروض خالل السنة )أي عدم وجود أي قروض خالل 

السنة المالية المنتهية في1434/4/30ه(.

15- األحكام الغير مطبقة من الئحة حوكمة الشركات:
أسباب عدم التطبيقمتطلبات المـادةرقم المادة

التصويت التراكمي عند التصويت ٦ / ب
الختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

جاري دراسته من قبل مجلس إدارة الشركة

تم وضع نظام حوكمة مكتوب خاص بالشركة إنفاذًا للمادة العاشرة من الئحة حوكمة . ١وضع نظام حوكمة خاص بالشركة١0 / ج
الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، وقد تم اعتمــاده والموافقــة عليه من 
أعضاء مجلس إدارة الشركة بمحضر جلسة مجلس اإلدارة رقم )١٢0( وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢ه، 
وســيتم عرضــه علــى الجمعيــة العامة العادية الخامســة والعشــرين القادمة للشــركة 

للمصادقة عليه.
تــم وضــع سياســة مكتوبة تنظــم تعارض المصالــح ومعالجة حــاالت التعــارض المحتملة . ٢

لــكل مــن أعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمســاهمين ويشــمل ذلك إســاءة 
استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص 
ذوي العالقة، وذلك لشركة مكة لإلنشاء والتعمير إنفاذًا للفقرة الفرعية )١( من البند 
)ب( مــن المــادة العاشــرة مــن الئحــة حوكمة الشــركات، وقد تــم اعتمادهــا والموافقة 
عليهــا بمحضــر جلســة مجلــس اإلدارة رقــم )١١٦( وتاريــخ ١٤٣٣/٧/١ه، وتــم نشــره علــى 

موقع الشركة اإللكتروني.

وضع سياسات ومعايير وإجراءات ١0 / د
واضحة ومحددة للعضوية في مجلس 

اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ.

تــم وضــع سياســات ومعاييــر وإجــراءات واضحة ومحــددة للعضويــة في مجلــس اإلدارة، وتم 
اعتمادها والموافقة عليها ضمن نظام حوكمة مكتوب خاص بالشركة بمحضر جلسة مجلس 
اإلدارة رقم )١٢0( وتاريخ  ١٤٣٤/٢/٢ه، وسيتم عرضه على الجمعية العامة العادية الخامسة 

والعشرين القادمة للشركة للمصادقة عليه بمشيئة الله تعالى.
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تقرير مراقب الحسابات

6

الكعبة المشرفة ويظهر الحجر االسود
محمد حلمي - عام ١9٤٧م



٦

المسجد الحرام ويظهر مجمع شركة مكة  - فندق وابراج مكة هيلتون وفندق انتركونتينينال دار التوحيد ومجمع وقف الملك عبدالعزيز
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تقرير مراقب الحسابات ٦

القوائم المالية

٧

المسجد الحرام ويظهر في الجهة الشرقية جبل أبي قبيس
ميرزا - حوالي عام ١90٢م



٧

المسجد الحرام موسم الحج
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القوائم المالية ٧

قائمة المركز المالي كما في 1434/4/30ه

١٤٣٤/٤/٣0هإيضاح
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

الموجـــودات
الموجودات المتداولة

٣١٨٢٫0٢0٫٨١٧٣١٨٫٤٤٥٫٨٣٤نقدية لدى البنوك
--٤٢00٫000٫000استثمار بالمرابحة – وديعة إسالمية

٥١0٫000٫000١0٫000٫000مساهمون)قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها(
٢١٫0٨0٫٧9٥١٫١٢٨٫٥٧9زالمخزون

 وموجودات أخرى
ً
٦١٧٫٣١٦٫١٥٨٤٨٫٨٦٤٫٧٢0مصروفات مدفوعة مقدما

٧١١٫٥١٣٫٤١09٫٤٨٣٫9٢٦صافي الذمم المدينة
٨١٧٫٣٦٤٫١٤٣١٧٫٣٦٤٫١٤٣جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
9٣٤٫٦٧٤٫١٥٧٤٢٫١١٤٫9٢٨صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

٤٧٣٫9٦9٫٤٨0٤٤٧٫٤0٢٫١٣0إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

١0٢٫٧٣١٫١9١٫٧0٧٢٫٢٣٥٫٣9٥٫9٥٥استثمار في أوراق مالية / أسهم
١١٨٥0٫9١٢٨٤٣٫٢9٥صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي

١٢٧0٫٤9١٫٢9٤٧0٫٤9١٫٢9٤مشروعات تحت التنفيذ - جبل عمر ٢
١٣١٫٥٥١٫٦9٦٫9٤٧١٫٥٢٥٫٥٣٤٫٢١٧صافي الموجودات الثابتة

٤٫٣٥٤٫٢٣0٫٨٦0٣٫٨٣٢٫٢٦٤٫٧٦١إجمالي الموجودات غير المتداولة
٤٫٨٢٨٫٢00٫٣٤0٤٫٢٧9٫٦٦٦٫٨9١إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة

١٤٢٫٥٧9٫٨٢9٣٫٢٣٦٫٤٢٦مصروفات مستحقة
١٥٣٦٫9٦9٫0٤٢٣0٫٣٢٦٫٦٣٦إيرادات مؤجلة لعام ١٤٣٥/١٤٣٤ه

١٦٢٣٫٣00٫٣00٢٤٫٦٧٣٫٨٢١ذمم وأرصدة دائنة
١٧١١٫٣0٣٫٣٤٨١0٫٧٤٤٫٢٤9مخصص الزكاة الشرعية
١٨١٣0٫9٨١٫٧١١١٢٤٫٨0٧٫0٦٢/أتوزيعات أرباح مستحقة
١٨٤١٤٫٢٤0٫٦00٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0/بتوزيعات  أرباح مقترحة

٦١9٫٣٧٤٫٨٣0٥٢٥٫٦٢0٫٦٧٤إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

٢٦٫٨٢٨٫9٧٧٦٫١١٦٫9٦0كمخصص ترك الخدمة
٦٫٨٢٨٫9٧٧٦٫١١٦٫9٦0إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق المساهمين
١9١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00رأس المـال

١0١٫٢٢٨٫١٦٢٫٨١9٧٣٢٫٣٦٧٫0٦٦مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم األوراق المالية بسعر السوق
١١٤٣٫٤٤٦٣٥٫٨٢9عائد استثمار غيرمحقق من صندوق المتاجرة بالسلع

٢0١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥احتياطي نظامي
١٨9٫٣٤٧٫١٨٣٢٣١٫0٨٣٫٢٧٧أرباح مبقاة

٤٫٢0١٫99٦٫٥٣٣٣٫٧٤٧٫9٢9٫٢٥٧إجمالي حقوق المساهمين
٤٫٨٢٨٫٢00٫٣٤0٤٫٢٧9٫٦٦٦٫٨9١إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

)تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )34( جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها(
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قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 1434/4/30ه

إيضاح
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي
أرباح النشاط

 ١١٥٫٥0٦٫٥٤٨ ٢٢١٣٥٫٣٥٢٫٨٤0إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
)٢٥٫٤٥٣٫٢09()٢٧٫٣٨٧٫١٧٦(٢٣مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

 90٫0٥٣٫٣٣9 ١0٧٫9٦٥٫٦٦٤صافي أرباح المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
 ١١٢٫٨٤٨٫0١9 ٢٤١٤٤٫٢٧٤٫٧0٧صافي أرباح فندق مكة هيلتون
 ١٣9٫٨٧٤٫١٦٨ ٢٥١٥١٫9٤0٫٥0٧صافي أرباح أبراج مكة  هيلتون

 ٣٤٢٫٧٧٥٫٥٢٦ ٤0٤٫١٨0٫٨٧٨إجمالي أرباح النشاط 
يخصم:

)١٣٫٦٨٥٫١٣٨()١٣٫٨0٦٫٢9٧(٢٦مصاريف عمومية وإدارية
)١٫٢9٨٫٢٣١()٢٫٤٢٧٫٢٨٧(موجودات ثابتة مستهلكة

 ٣٢٧٫٧9٢٫١٥٧ ٣٨٧٫9٤٧٫٢9٤صافي األرباح من األنشطة الرئيسية
يضاف:

 ١٥٫٧٤9 --أرباح بيع موجودات ثابتة
 ٢٫٧١٧٫٣٣٤ ٢٧٤٫٢٥٦٫٢٥٦اإليرادات المتنوعة

 ٤٫99٢٫00٧ --عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع
 ٣٣٫٤9٣ --مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انتفى الغرض منه

يخصم:
)90١٫٧٦0()9٦٦٫٣0٤(٢٨مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء

 --)٣٧٦٫9٥0(٦مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – موظفــون
)١٫٣٥0٫000()٥00٫000(٢9مساهمات اجتماعية

 ٣٣٣٫٢9٨٫9٨0 ٣90٫٣٦0٫٢9٦صافي الربح قبل الزكاة الشرعية
يخصم:

)١0٫٧٤٤٫٢٤9()١١٫٣0٣٫٣٤٨(١٧مخصص الزكاة الشرعية
 ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١ ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨صافي الربح

ربحية السهم:
١٫99 ريال٢٫٣٥ ريالصافي الربح من األنشطة الرئيسية

١٫9٦ ريال٢٫٣0 ريالصافي الربح

)تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )34( جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها(
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قائمة التدفقات النقدية كما في 1434/4/30ه
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١ ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨صافي الربح
تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

 ٢٥٫9٨٣٫٨٨٣ ٢٦٫0١٨٫١00استهالك
 ١٫٢9٨٫٢٣١ ٢٫٤٢٧٫٢٨٧موجودات ثابتة مستهلكة

 ١0٫٧٤٤٫٢٤9 ١١٫٣0٣٫٣٤٨مخصص الزكاة الشرعية
)١٥٫٧٤9( --أرباح بيع موجودات ثابتة

 ١٫٦0١٫٣0٦ ١٫٣٤٣٫٢٥٤مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ٧9٤٫٧١١ ٧١٢٫0١٧مخصص تعويض نهاية الخدمة

)٣٣٫٤9٣( --مخصص ديون مشكوك في تحصيلها انتفى الغرض منها
)٥٨٫١9٥( --مخصص تعويض نهاية الخدمة انتفى الغرض منها

)١٢٫٨٥٣٫٣٤١()١0٫٧٤٤٫٢٤9(الزكاة المدفوعة
التغير في الموجودات والمطلوبات

)٥٫٣٥٤( ٤٧٫٧٨٤المخزون
 ٤٫9٧٥٫9٨٨)٣٫٣٧٢٫٧٣٨(الذمم واألرصدة المدينة

 وأرصدة مدينة أخرى
ً
)٢١٫٥٢9٫١٨9( ٣١٫٥٤٨٫٥٦٢المصروفات المدفوعة مقدما

)90٥٫٥٥٤()١٫0٤٥٫٥00(المسدد عن تسويات سنوات سابقة
 ٤٦9٫٥٨٤ --جاري شركة جبل عمر للتطوير

 ١0٫9٤9٫٣٥٣ ٧٫٤٤0٫٧٧١جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
)٥١9٫٤١٤()٦٥٦٫٥9٧(المصروفات المستحقة ً

 ٢٨٨٫٤0٦ ٦٫٦٤٢٫٤0٦اإليرادات المحصلة مقدما
)٢٤9٫٨٧٤()١٫٣٧٣٫٥٢١(الذمم واألرصدة الدائنة

 ٣٤٣٫٤90٫٢٧9 ٤٤9٫٣٤٧٫٨٧٢صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

 --)٢00٫000٫000(استثمار بالمرابحة – وديعة إسالمية
)٣١٢٫9٧٤٫٤٢٨( --أسهم حقوق أولوية بشركة جبل عمر للتطوير

 ١٣١٫000٫000 --صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
 ١00٫000٫000 --تأمين مسترد

)٤٫99٢٫00٨( --العائد المحقق من االستثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
)٦٫٥٦9٫٦٣٤()٥٤٫9٨٨٫١١٦(شراء موجودات ثابتة

 ١٥٫٧٥0 ٣٨0٫000متحصالت بيع موجودات ثابتة
 9  --النقص في قيمة استثمار في أوراق مالية / أسهم 

)9٣٫٥٢0٫٣١١()٢٥٤٫٦0٨٫١١٦(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية

)٢٤0٫٤٢9٫٤٢١()٣٢٥٫٦٥٧٫٨٣١(أرباح موزعة
 --)٥٫٥0٦٫9٤٢(أرباح موزعة غير مخصصة عن سنوات سابقة

)٢٤0٫٤٢9٫٤٢١()٣٣١٫١٦٤٫٧٧٣(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية
 9٫٥٤0٫٥٤٧)١٣٦٫٤٢٥٫0١٧(صافي )النقص(/الزيادة في رصيد النقدية لدى  البنوك

 ٣0٨٫90٥٫٢٨٧ ٣١٨٫٤٤٥٫٨٣٤رصيد النقدية لدى البنوك - بداية الفترة
 ٣١٨٫٤٤٥٫٨٣٤ ١٨٢٫0٢0٫٨١٧رصيد النقدية لدى البنوك - نهاية الفترة

بيانات إضافية ألنشطة غير نقدية
قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر 

للتطوير كما في ١٤٣٤/٤/٣0ه.

٤9٥٫٧9٧٧٫٤ ٥٫٧٥٣9٦٫٧٣٢ 

قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في االستثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال 

السعودي.

٣٥٫٨٢  ٧٫٦١٧9 

 ٤9٦٫٨١٤ ٥٥٢٫٢9٣الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمعفاة من الزكاة الشرعية.

)تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )34( جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها(
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 1434/4/30ه

إيضاح
أرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المال

مكاسب غير محققة من 

استثمار في أوراق مالية/

أسهم

عائد استثمار غير محقق من 

صندوق المتاجرة بالسلع
اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

 ٣٫٤٤٢٫٢0٣٫٥٧9 ٤٫٧٥٢٫١٣١ ٤١١٫٧٤١٫٧٨٣ ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥٢٤١٫٢٦٦٫٥٨0الرصيد في ١٤٣٢/٥/١ه

 ٣٢0٫٦٢٥٫٢٨٣ ١0٣٢0٫٦٢٥٫٢٨٣مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

 ٢٧٥٫٧0٥ ١١٢٧٥٫٧0٥عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)٤٫99٢٫00٧()٤٫99٢٫00٧(عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)90٥٫٥٥٤()90٥٫٥٥٤(٢١تسويات سنوات سابقة

 ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١ ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١صافي دخل السنة

)٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0()٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0(١٨/بتوزيعات أرباح

 ٣٫٧٤٧٫9٢9٫٢٥٧ ٣٥٫٨٢9 ٧٣٢٫٣٦٧٫0٦٦ ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥٢٣١٫0٨٣٫٢٧٧الرصيد في ١٤٣٣/٤/٣0ه

)٥٫٥0٦٫9٤٢()٥٫٥0٦٫9٤٢(أرباح موزعة غير مخصصة عن سنوات سابقة

 ٤9٥٫٧9٥٫٧٥٣ ١0٤9٥٫٧9٥٫٧٥٣مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

 ٧٫٦١٧ ١١٧٫٦١٧عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)١٫0٤٥٫٥00()١٫0٤٥٫٥00(٢١تسويات سنوات سابقة

 ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨ ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨صافي دخل السنة

)٤١٤٫٢٤0٫٦00()٤١٤٫٢٤0٫٦00(١٨/بتوزيعات أرباح

 ٤٫٢0١٫99٦٫٥٣٣ ٤٣٫٤٤٦ ١٫٢٢٨٫١٦٢٫٨١9 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥١٨9٫٣٤٧٫١٨٣الرصيد في ١٤٣٤/٤/٣0ه

 )تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )34( جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها( ✹
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القوائم المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 1434/4/30ه

إيضاح
أرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المال

مكاسب غير محققة من 

استثمار في أوراق مالية/

أسهم

عائد استثمار غير محقق من 

صندوق المتاجرة بالسلع
اإلجمالي

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

 ٣٫٤٤٢٫٢0٣٫٥٧9 ٤٫٧٥٢٫١٣١ ٤١١٫٧٤١٫٧٨٣ ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥٢٤١٫٢٦٦٫٥٨0الرصيد في ١٤٣٢/٥/١ه

 ٣٢0٫٦٢٥٫٢٨٣ ١0٣٢0٫٦٢٥٫٢٨٣مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

 ٢٧٥٫٧0٥ ١١٢٧٥٫٧0٥عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)٤٫99٢٫00٧()٤٫99٢٫00٧(عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)90٥٫٥٥٤()90٥٫٥٥٤(٢١تسويات سنوات سابقة

 ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١ ٣٢٢٫٥٥٤٫٧٣١صافي دخل السنة

)٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0()٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0(١٨/بتوزيعات أرباح

 ٣٫٧٤٧٫9٢9٫٢٥٧ ٣٥٫٨٢9 ٧٣٢٫٣٦٧٫0٦٦ ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥٢٣١٫0٨٣٫٢٧٧الرصيد في ١٤٣٣/٤/٣0ه

)٥٫٥0٦٫9٤٢()٥٫٥0٦٫9٤٢(أرباح موزعة غير مخصصة عن سنوات سابقة

 ٤9٥٫٧9٥٫٧٥٣ ١0٤9٥٫٧9٥٫٧٥٣مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية بسعر السوق

 ٧٫٦١٧ ١١٧٫٦١٧عائد استثمار غير محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

)١٫0٤٥٫٥00()١٫0٤٥٫٥00(٢١تسويات سنوات سابقة

 ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨ ٣٧9٫0٥٦٫9٤٨صافي دخل السنة

)٤١٤٫٢٤0٫٦00()٤١٤٫٢٤0٫٦00(١٨/بتوزيعات أرباح

 ٤٫٢0١٫99٦٫٥٣٣ ٤٣٫٤٤٦ ١٫٢٢٨٫١٦٢٫٨١9 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٫١٣٦٫٢٨0٫٦٨٥١٨9٫٣٤٧٫١٨٣الرصيد في ١٤٣٤/٤/٣0ه

 )تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )34( جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية ويجب أن ُتقرأ معها( ✹
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الكعبة المشرفة تتوسط المطاف ويظهر المبنى الجديد لبئر زمزم
عام ١٣٨٣هـ



8

باب العمرة والمسعى وجانب من فندق وابراج مكة هيلتون
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ١٤٣٤/٤/٣0ه 8

1- عـام

رشكة مكة لإلنشاء والتعمري )رشكة مساهمة سعودية( 

مركزهــا الرئيــيس مكــة املكرمة-اململكــة العربيــة 

السعودية، مســجلة يف مكة املكرمة بالسجل التجاري 

وكان  1409/12/1ه.  وتاريــخ   4031020101 رقــم 

للرشكة ســجل تجــاري فرعــي مبدينة الريــاض برقم 

095951 وتاريــخ 1412/12/23ه ملتابعــة األعــامل 

اإلدارية للرشكة باملنطقة الوســطى، وتم شطبه اعتباراً 

من تاريخ 1431/7/15ه وذلك لعدم الحاجة للفرع.

النشاط :

تعمــري األماكن املجــاورة للمســجد الحرام مبكة . 1

املكرمة.

امتــالك العقــارات املجــاورة للمســجد الحــرام . 2

وتطويرها وإدارتها واستثامرها ورشاؤها وتأجريها.

القيــام بكافة األعامل الهندســية الالزمة لإلنشــاء . 3

والتعمري والصيانة وأعامل الهدم واملسح الخاصة بها.

2- أسس عرض القوائم المالية وأهم 
السياسات المحاسبية

)أ( أسس العرض

تم إعداد القوائم املالية املرفقة طبقاً ملعايري املحاسبة . 1

املتعارف عليها باململكة العربية السعودية.

القوائــم املالية املرفقــة تم تجهيزهــا من دفاتر . 2

وسجالت الرشكة عن الفرتة من 1433/5/1ه حتى 

1434/4/30ه.

تم إعــادة تبويب بعــض أرقام املقارنــة للقوائم . 3

املالية واإليضاحات ليك تتالءم مع التبويب للفرتة 

الحالية.

 )ب( األساس المحاسبي

تتبع الرشكة التكلفة التاريخية ومبدأ االســتحقاق  -

يف تســجيل املوجودات واملطلوبــات واإليرادات 

واملروفات.

االســتثامرات يف األوراق املالية وصندوق املتاجرة  -

بالســلع يتم تقييمهــا بالقيمة العادلــة يف تاريخ 

القوائم املالية.

)ج( السياسات المستخدمة كأساس إلثبات 
اإليرادات

املحالت التجارية والوحدات الســكنية الســنوية . 1

يتم إثبات اإليرادات شــهرياً طبقاً للعقود املربمة 

مع املستأجرين.

فندق وأبراج مكة هيلتــون يتم إثبات اإليرادات . 2

طبقاً لعقود التشــغيل املربمة مــع رشكة هيلتون 

العامليــة بقيمــة حصة الرشكــة يف العقود املربمة 

إلدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون.
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)د( السياسات المستخدمة كأساس إلثبات 
المصروفات

المصروفات اإلدارية

تعامل املروفات اإلدارية عىل أنها تكلفة فرتة وليســت 

تكلفــة إنتاج ، ويتم تحميلها عىل الفرتة املحاســبية التي 

تخصها ، وُتعرض يف قامئة الدخل يف بند مستقل .

)ه( ترجمة العمالت األجنبية

يتم تحويــل املعامالت بالعمالت األجنبية خالل الســنة 

املالية بسعر الرف السائد وقت حدوث تلك املعامالت، 

علــاًم بأنــه ال توجد أرصــدة بالعمــالت األجنبية ضمن 

أرصدة القوائم املالية يف نهاية السنة املالية .

)و( الذمم المدينة

ُتدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصيل محســوماً منها 

املبالــغ املقدر عدم تحصيلها . يتم عمــل تقدير للديون 

املشكوك يف تحصيلها عندما ُيعترب تحصيلها أمراً مشكوكاً 

فيه . ُتشــطب الديــون املعدومة عندمــا ال يكون هناك 

احتامل لتحصيلها.

)ز( المخزون

يظهر املخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهام أقل . ويتم 

احتساب التكلفة عىل أساس املتوسط املتحرك .

)ح( الموجودات الثابتة

تظهــر املوجــودات الثابتــة بالتكلفــة بعــد خصم . 1

االســتهالك )عدا األرايض( ، ويتم احتساب استهالك 

املوجودات الثابتة عىل أســاس القسط الثابت وفقاً 

للنسب التالية:

٣ ٪المباني

١٢٫٥ ٪آالت ومعدات

١0 ٪أثاث ومفروشات وديكور

١0 ٪معدات تشغيل

٢0 ٪أثاث ومفروشات المصلي

١٥ ٪آالت مكتبية

٢٫٥ ٪خزائن حديدية

١0 ٪أدوات كهربائية

١٢٫٥ ٪آالت إحصائية )كمبيوتر(

٣0 ٪عدد وأدوات صغيرة

٢٥ ٪سيارات

٢٥ ٪أجهزة تكييف

٤0 ٪أثاث عاملين

وقــد تــم احتســاب اســتهالك املوجــودات الثابتة 

الخاصة بالتشغيل للمحالت التجارية وفندق وأبراج 

مكة هيلتون بنسبة 50٪ من النسب املوضحة أعاله 

استناداً إىل نسبة اإلشغال والتشغيل . 

تم تقييــم املوجودات الثابتة املجنبــة للبيع مبعرفة . 2

مكتب هنديس محايد .

تتــم مراجعة القيــم الدفرتية للموجــودات الثابتة . 3

ملعرفــة االنخفاض يف القيمة عندما تشــري األحداث 

أو التغــريات يف الظروف إىل احتــامل عدم إمكانية 

اســرتداد القيمة الدفرتية. يف حالــة وجود أي مؤرش 

عىل ذلك، وعندما تزيد القيمة الدفرتية عىل القيمة 

التقديرية القابلة لالسرتداد، يتم تخفيض املوجودات 

الثابتة إىل القيمة املمكن اسرتدادها باعتبارها القيمة 
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العادلــة مخصوماً منها تكاليــف البيع أو القيمة قيد 

االستعامل أيهام أعىل.

ُتحّمل مروفات اإلصالح والصيانة عىل قامئة الدخل، 

أما التحســينات التي تزيد من قيمة املوجودات ذات 

العالقــة أو تطيــل أعامرهــا بصورة جوهريــة، فتتم 

رسملتها.

)ط( الذمم الدائنة

يتــم إثبــات املطلوبــات للمبالغ املســتحقة الســداد يف 

املستقبل للبضائع املستلمة أو الخدمات املؤداة سواء متت 

أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد .

)ي( الزكاة الشرعية

يتم احتســاب املخصص الــالزم وفقاً ألنظمــة وتعليامت 

مصلحة الزكاة والدخل .

)ك( مخصص ترك الخدمة

يتم احتســاب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لألسس املتبعة 

يف السنوات السابقة مبا يتفق مع نظام العمل والعامل .

)ل( استخدام التقديرات

يتطلــب إعداد القوائــم املالية وفقاً للمبادئ املحاســبية 

املتعارف عليها اســتعامل التقديرات واالفرتاضات التي قد 

تؤثر عىل قيم األصول والخصوم املسجلة .

)م( االنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل 
األصول المالية

يتــم إجراء تقييــم يف تاريخ كل قامئة مركــز مايل لتحديد 

مــا إذا كان هنــاك دليل موضوعي عــىل احتامل حدوث 

انخفــاض يف قيمة أٍي من األصــول املالية ، يف حالة وجود 

مثل هذا الدليل فإن أي انخفاض يف القيمة ُيدرج يف قامئة 

الدخل .

يتم تحديد االنخفاض يف القيمة عىل الوجه التايل :

يف حالــة األصــول املدرجــة بالقيمــة العادلــة، فإن أ. 

االنخفاض يف القيمة هــو الفرق بني التكلفة والقيمة 

العادلة، بعد خصم أي خســارة  ناتجة عن االنخفاض 

يف القيمة سبق إدراجها يف قامئة الدخل .

يف حالــة األصول املدرجة بالتكلفة ، فإن االنخفاض يف ب. 

القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة الحالية 

للتدفقات النقدية املســتقبلية املخصومة طبقاً لسعر 

السوق الحايل ألصول مالية مامثلة .

يف حالــة األصــول املدرجــة بالتكلفة املطفــأة ، فإن ج. 

االنخفاض يف القيمة هو الفــرق بني القيمة الدفرتية 

والقيمة الحالية للتدفقــات النقدية املخصومة طبقاً 

لسعر الفائدة األصيل املطبق .

املخصصاتد. 

يتــم إثبات املخصصات إذا كان عىل الرشكة أي التزام 

) قانــوين أو متوقــع ( ناتج عن حدث ســابق ، وأن 

تكلفة تسوية االلتزام محتملة وميكن قياسها بطريقة 

موثوق بها .
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3- نقدية لدى البنوك
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

١0٫٣٤٣٫٨9٢٢٫٦9١٫٦٣٢البنك األهلي التجاري

١٣0٫0٨٧٫١0٣٢٨٥٫٦٨٦٫٦٨٤بنك الرياض 

٣0٫٢٥٦٫9٤٨٣0٫0٦٧٫٥١٨مصرف  الراجحي 

--١١٫٣٣٢٫٨٧٤بنك ساب

١٨٢٫0٢0٫٨١٧٣١٨٫٤٤٥٫٨٣٤

4- استثمار بالمرابحة – وديعة إسالمية

قامت الرشكــة بتاريخ 2012/12/25م املوافق 1434/2/12ه باســتثامر مبلغ 

200 مليــون ريال لدى البنك األهيل التجاري – األهيل كابيتال املالية كوديعة 

إسالمية.

5- مساهمون )قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها(

متثــل قيمة أســهم لعقارات جــاري إفراغهــا لصالح الرشكة ممثلة يف شــيك 

مريف مودع لدى املحكمة الرشعية مبكة املكرمة عىل أن يتم تســليمه ملاليك 

هذه األســهم بعد إمتــام اإلفراغ للرشكــة. هذا وقد صدر حكــم قضايئ برقم 

)33113994( بتاريخ 1433/5/8ه بتحرير الحكر لصالح الرشكة وجاري إقامة 

دعوى عىل مدير بيت املال الســرتداد مبلغ العرشة ماليني ريال وذلك حســب 

منطوق الحكم القضايئ املشار إليه.
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٦- المصروفات المدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

١٫٤٢٥٫٨٤٨١٫١٦9٫0٣٨مصروفات مقدمة

١٫9١٦٫٣٤٥١٫٨٦0٫٨٨9العمال والموظفون

--)٣٧٦٫9٥0()-( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - موظفون

١٫٥٣9٫٣9١٫٨٦ ٥0٫٨٨9

٣٫٨0٧٫٨9٨١٫٨٥0٫٥٧٣المقاولون والموردون

١٫٦٦0٫000١٫٧٥٦٫000مستأجرو عقارات جبل عمر ٢

9٦0٫٧٤٣١٫٦٥٦٫٢٤٣مدينون لشراء أراضي –  جبل عمر ١

٦09٫000--الحسابات الجارية

١٨٨٫٦٨٥١٨٨٫٦٨٥التأمينات لدى الغير

٧٫٧٣٣٫٥٨9٣9٫٧٧٤٫٢9٢دفعات مقدمة ✹

١٧٫٣١٦٫١٥٨٤٨٫٨٦٤٫٧٢0

✹   دفعــات مقدمــة ألعامل تجديد وتطوير بفندق مكة هيلتون، علاًم بأن الرف عــىل تلك األعامل يتم من صندوق مخصص اإلحالل 
والتجديد مبعرفة الفندق.

7- صافي الذمم المدينة
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

 ١0٫٨٦٦٫0١٦ ١٣٫990٫١٥٦المستأجرون - المركز التجاري

)٥٫٣١٥٫٨٣٢()٥٫٣١٥٫٨٣٢()-( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٥٫٥٥ ٨٫٦٧٤٫٣٢٤0٫١٨٤ 

 ٥٥٨٫٤٥٧ ٥٥٨٫٤٥٧المستأجرون تجاري – فندق الشهداء

)٥٥٨٫٤٥٧()٥٥٨٫٤٥٧()-( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

0 0 

 ١٤٫٥0٢٫٧٦٧ ١٤٫٣٧٤٫٤١٥المستأجرون - المركز السكني

)١٣٫٣٣٨٫٨٤٦()١٣٫٣٣٨٫٨٤٦()-(  مخصص ديون مشكوك في  تحصيلها

١٫0٣٥٫٥٦9 ١٫١٦٣٫9٢١

 ١٣٫0٦٥٫٧٢٦ ١٣٫0٦٥٫٧٢٦المستأجرون سكني – فندق الشهداء

)١0٫٢9٥٫90٥()١١٫٢٦٢٫٢09()-(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

١٫٨0٢٫٧٦ ٣٫٥١٧9٫٨٢١ 

١١٫٥١٣٫٤١0 9٫٤٨٣٫9٢٦ 
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8- جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

١٦٫0٥٦٫900 ١٦٫0٥٦٫900أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات

9٣١٫9٤٥ 9٣١٫9٤٥دعاية وإعالن

٢99٫000 ٢99٫000الرفع  المساحي

٧٦٫٢9٨ ٧٦٫٢9٨متنوعة

١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١٧٫٣٦٤٫١٤٣

9- صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

 ٢٦٫٧٥١٫٨٧٦ ١٤٫٥٧٣٫٨0٦الحساب الجاري ) تشغيل وأرباح ومخصصات (

 ٢٢٫90٣٫٤٤٦ ٢٢٫9٢٢٫٧٧٦مخصص اإلحالل ٤ ٪

 ٢٫٦٢٥٫000 ٢٫٦٢٥٫000رأس المال العامل

 ٥٢٫٢٨0٫٣٢٢ ٤0٫١٢١٫٥٨٢إجمالي

)١0٫١٦٥٫٣9٤()٥٫٤٤٧٫٤٢٥(يخصم:   مخصص ديون مشكوك في  تحصيلها

٤٢٫١١٤٫ ٣٤٫٦٧٤٫١٥٧9٢٨ 

10- استثمار في أوراق مالية / أسهم
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

٧٥٥٫٤٨9٫٥١0 ٧٥٥٫٤٨9٫٥١0أسهم حصة عينية

٤٣٤٫٥٦٤٫9٥0 ٤٣٤٫٥٦٤٫9٥0أسهم حصة نقدية  *

٣0٧٫٧٥٧٫٦٦0 ٣0٧٫٧٥٧٫٦٦0أسهم حقوق أولوية وإضافية

٥٫٢١٦٫٧٦9 ٥٫٢١٦٫٧٦٨تكلفة الحصول على األسهم اإلضافية

٧٣٢٫٣٦٧٫0٦٦ ١٫٢٢٨٫١٦٢٫٨١9مكاسب غير محققة من تقييم األسهم **

٢٫٧٣١٫١9١٫٧0٢٫٢٣٥٫٣ ٧9٥٫9٥٥
*   عبارة عن أسهم حصة نقدية لدى رشكة جبل عمر باسم رشكة مكة، وفًقا للنظام األسايس لرشكة جبل عمر فإن هذه األسهم متثل قيمة 

مساهمة مالك عقارات يف موقع جبل عمر مل يتم تسليمها للرشكة من قبل مالك العقارات وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة 

وأيًضا لعدم وجود ورثة رشعيني، وعندما يقوم املالك باســتكامل وثائقهم الرشعية ويتم تحويل ملكية تلك األرايض باســم رشكة جبل 

عمر ســتقوم رشكة مكة بالتنازل عن قيمة هذه األســهم النقدية لصالح مالك العقارات وذلك خالل املدة املذكورة بالنظام األســايس 

لرشكة جبل عمر وما يطرأ عليها من تعديالت وفًقا 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 األســهم يف حالة عدم اســتطاعتهم توفيق 

أوضاعهم علاًم بأنه وطبقاً لقرار الجمعية العمومية العادية الخامسة لرشكة جبل عمر للتطوير واملنعقدة بتاريخ 1434/5/22ه بأنه 

قد متت املوافقة عىل توصية مجلس إدارة رشكة جبل عمر للتطوير بشأن املتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا املوضوع إىل مكتب 

استشارات رشعية وقانونية للنظر فيها والعرض عىل الجمعية العمومية التخاذ القرار.

**   األســهم العينية وحقوق األولوية اإلضافية، وطبقاً ملا جاء مبعيار املحاســبة عن االستثامر يف األوراق املالية فقد تم تقييم سعر السهم 

بالقيمة العادلة )ســعر إقفال ســوق األســهم يوم 1434/4/30ه( مببلغ 23 ريال للسهم ونتج عن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة 

اإلســمية مكاسب غري محققة لعدد 94.474.063 ســهاًم عينياً، وتم قيدها يف حقوق املساهمني )بند مكاسب غري محققة ناتجة من 

تقييم األوراق املالية بسعر السوق(.
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11- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي وعائد 
االستثمار

القيمة املودعة بصندوق املتاجرة بالســلع لدى بنــك الرياض/الرياض املالية 

مبلغ 807.466 ريال، ونتج عنها عائد اســتثامر غري محقق قدره 43.446 ريال 

وتم قيده يف حقوق املســاهمني )بند عائد اســتثامر غري محقق من صندوق 

املتاجرة بالسلع(.

12- مشروعات تحت التنفيذ - جبل عمر 2
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

 ٦٧٫9٣١٫٢٥0 ٦٧٫9٣١٫٢٥0أراضي

 ٢٫٥٦0٫0٤٤ ٢٫٥٦0٫0٤٤أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعالن

٧0٫٤9١٫٢9٧ ٤0٫٤9١٫٢9٤ 

13- صافي الموجودات الثابتة
أراضي

ريال سعودي
مباني

ريال سعودي

آالت ومعدات 
تشغيل

ريال سعودي

أثاث ومفروشات 
وتركيبات

ريال سعودي

سيارات
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

التكلفــــة:

 ١٫9٣١٫٧٥٨٫٢٦٢ ٣٫٧٦٥٫٥٢٢ ١٣٨٫١٦9٫٧٤١ ٦0١٫٤09٫٧٦9١٫0٨٣٫٢٥٨٫9٦٨١0٥٫١٥٤٫٢٦٢في ١٤٣٣/٥/١ه موجودات

 ٤٤٫0٧٦٫١٤٤          -- ١٫09٢٫٦٢٦ ٤٢٫9٨٣٫٥١٨          --          --في ١٤٣٣/٥/١ه موجودات مجنبة

 ٥٤٫9٨٨٫١١٦          -- ١٫0١0٫١٨٧ ٢٤٫0٨٦٫٦٨٨٢9٫٨9١٫٢٤١          --اإلضافـات

)١١٫٣9٦٫٦09()٢٤٤٫٨١٧()٨٫٤٦0٫٥٢٧()٢٫٦9١٫٢٦٥(          --          --االستبعادات

 ٢٫0١9٫٤٢٥٫9١٣ ٣٫٥٢0٫٧0٥ ١٣١٫٨١٢٫0٢٧ ٦0١٫٤09٫٧٦9١٫١0٧٫٣٤٥٫٦٥٦١٧٥٫٣٣٧٫٧٥٦في ١٤٣٤/٤/٣0ه

مجمع االستهالك:

 ٤٣٤٫90٨٫٨٥٦ ٢٫٤٦9٫٨٦٢ ٨٤٫٨9٢٫٥١٥ ٢٧٥٫١0٥٫٨9٤٧٢٫٤٤0٫٥٨٥          --في ١٤٣٣/٥/١ه موجودات

 ١٥٫٣9١٫٣٣٣          -- ١٫09٢٫١٦9 ١٤٫٢99٫١٦٤          --          --في ١٤٣٣/٥/١ه ما يخص المجنب

 ٢٦٫0١٨٫099 ٥١٧٫٣٨٧ ٦٫٥9٣٫١٧9 ١٦٫٣٣9٫٦٧٣٢٫٥٦٧٫٨٦0          --اإلضافـات

)٨٫٥٨9٫٣٢٢()٢٤٤٫٨١٣()٧٫٢٥9٫٦99()١٫0٨٤٫٨١0(          --          --االستبعادات

 ٤٦٧٫٧٢٨٫9٦٦ ٢٫٧٤٢٫٤٣٦ ٨٥٫٣١٨٫١٦٤ ٢9١٫٤٤٥٫٥٦٧٨٨٫٢٢٢٫٧99          --في ١٤٣٤/٤/٣0ه

صافي القيمة الدفترية:

 ١٫٥٥١٫٦9٦٫9٤٧ ٧٧٨٫٢٦9 ٤٦٫٤9٣٫٨٦٣ ٦0١٫٤09٫٧٦9٨١٥٫900٫0٨9٨٧٫١١٤٫9٥٧في ١٤٣٤/٤/٣0ه

 ١٫٥٢٥٫٥٣٤٫٢١٧ ١٫٢9٥٫٦٥9 ٥٣٫٢٧٧٫٦٨٣ ٦0١٫٤09٫٧٦9٨0٨٫١٥٣٫0٧٥٦١٫٣9٨٫0٣١في ١٤٣٣/٤/٣0ه
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14- مصروفات مستحقة
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

٢٤٣٫٥٤٥9٦٧٫٥0٨رواتب وأجور وما في حكمها
ً
٣٨٫٦١٨٨١٫٧٢١مستحقات العاملين بفندق الشهداء سابقا

٨٤٦٫٣٦٨٧٥٨٫٨٣٦تذاكر سفر وبدل إجازات

١٫٣٢0٫000١٫٢٨0٫000مياه وكهرباء

50.62550.625أتعاب مهنية

74.87397.736م. صيانة آالت ومعدات

--5.800بنود متنوعة

2.579.829٣٫٢٣٦٫٤٢٦

15- إيرادات مؤجلة لعام 1435/1434ه
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

34.605.67228.004.339إيرادات المركز التجاري

483.370513.630إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

1.880.0001.808.667إيرادات تأجير - عقارات جبل عمر رقم 2

36.969.04230.326.636

1٦- ذمم وأرصدة دائنة
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

المساهمون )باقي حقوق أصحاب األسهم المباعة بالمزاد العلني 
١٢٫٣٦١٫٣٢0١٢٫٣90٫١0٢وفائض االكتتاب(

٤٫١١٣٫٤١٧٤٫١١٣٫٤١٧دائنو شراء موجودات ثابتة - جبل عمر ١

٢٫9١9٫9٧9٢٫٥١٨٫٤٢0المقاولون  والموردون

٧١٥٫٢٧9٢٫٥٣٦٫١٨9الحسابات  الجارية

١٫٦٦٢٫٢90١٫٦٧١٫١90تأمينات  للغير

٥٦١٫09٧٤9٦٫٧٥9المستأجرون - المركز التجاري

٧9٤٫٦٧١٧9٤٫٦٧0المستأجرون - المركز السكني

١٧٢٫٢٤٧١٥٣٫0٧٤مرتبات تحت   الصرف

٢٣٫٣00٫٣00٢٤٫٦٧٣٫٨٢١

17- مخصص الزكاة الشرعية

أواًل - تم احتساب الزكاة الشرعية طبقًا للقواعد واألنظمة التي 
أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .
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ثانيًا - ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

 333.298.980 390.360.296صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية

يضاف :

 2.396.017 2.055.271المخصصات المكونة خالل العام

392.415.567 335.694.997 

يخصم :

)2.200.000()2.200.000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 333.494.997 390.215.567الربح المعدل

يضاف :

 3.196.136.811 3.187.942.950رأس المال واالحتياطيات والمخصصات واألرباح المبقاة

 3.529.631.808 3.578.158.517المجموع

يخصم :

)3.099.861.865()3.126.024.595(صافي الموجودات الثابتة واالستثمارات طويلة األجل

 429.769.943 452.133.922الوعاء الزكوي

 10.744.249 11.303.348قيمة الزكاة الشرعية المحتسبة 2.5٪

يخصم :

الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
 
ً
والدعوة واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقا

للفتوى رقم )4460( الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
)496.814()552.293(واإلفتاء .

 ١0٫٢٤٧٫٤٣٥ 10.751.055صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

ثالثًا – مخصص الزكاة الشرعية
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

 ١٢٫٨٥٣٫٣٤١ ١0٫٧٤٤٫٢٤9الرصيد في بداية السنة  المالية

يخصم منه:

)١٢٫٢٥9٫00٣()١0٫٢٤٧٫٤٣٥(المسدد خالل السنة المالية

الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة 

 للفتوى رقم )٤٤٦0( الصادرة من اللجنة الدائمة 
ً
الشرعية طبقا

)٥9٤٫٣٣٨()٤9٦٫٨١٤(للبحوث واإلفتاء.

----

يضاف إليه :

 ١0٫٢٤٧٫٤٣٥ ١0٫٧٥١٫0٥٥صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل.

الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة 

 للفتوى رقم )٤٤٦0( الصادرة من اللجنة الدائمة 
ً
الشرعية طبقا

 ٤9٦٫٨١٤ ٥٥٢٫٢9٣للبحوث واإلفتاء.

١١٫٣0١ ٣٫٣٤٨0٫٧٤٤٫٢٤9 
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رابعــاً: قامت الرشكة بســداد الزكاة الرشعية املســتحقة عن عام 1433/32ه 

مبوجب إشــعار بنظام ســداد بتاريخ 2012/9/9م مببلــغ 10.247.435 ريال، 

وقامــت مصلحة الزكاة والدخــل بالرياض بتزويد الرشكة بالشــهادة الزكوية 

سارية املفعول حتى 1434/8/29ه.

خامًســا: ورد للرشكة خطــاب مصلحة الزكاة والدخل رقــم 1432/16/607ه 

بتاريــخ 1432/2/1ه واملســلم لنا من صندوق الربيــد بتاريخ 1432/2/11ه 

والخــاص بالربط الزكوي عن الســنوات من عــام 1424ه حتى عام 1430ه 

باستحقاق ربط زكوي عىل الرشكة مببلغ قدره 31.145.826 ريال، وقد اعرتضت 

الرشكة عىل هذا الربط مبوجــب خطابها رقم 432/229 بتاريخ 1432/4/2ه، 

وأعقبتــه بالخطاب رقــم 432/446 بتاريــخ 1432/6/9ه وبــه تفصيل تلك 

االعرتاضــات، وقــد ورد للرشكة خطــاب لجنة االعــرتاض الزكويــة الرضيبية 

االبتدائية األوىل بجدة رقم 146/ص/ج1 بتاريخ 1433/8/26ه بتحديد جلسة 

يــوم 1433/10/16ه للنظر يف االعرتاض املشــار إليه، وقد حرض ممثل الرشكة 

املستشــار/ عبد العزيز محمد رشــيد جمجوم أمام اللجنــة يف املوعد املحدد 

بفرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة مصطحباً كافة املســتندات املؤيدة لوجهة 

نظر الرشكة. وقد انتهى االجتامع بطلب اللجنة بتزويدها ببعض املســتندات 

وقامــت الرشكة بتجهيزها وإرســالها للجنة، ومل يتم الرد مــن مصلحة الزكاة 

والدخل حتى تاريخ 1434/4/30ه.

كام ورد للرشكة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 1433/16/3111ه بتاريخ 

1433/5/19ه واملســلم لنا من صندوق الربيد بتاريخ 1433/5/26ه والخاص 

بالربط الزكوي عن الســنة املالية املنتهية يف 1431/4/29ه باســتحقاق ربط 

زكــوي عىل الرشكة مببلغ قــدره 16.593.207 ريال، وقد اعرتضت الرشكة عىل 
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هــذا الربط مبوجب خطابها رقــم 433/570 بتاريــخ 1433/7/26ه وأعقبته 

بالخطــاب رقم 433/821 بتاريخ 1433/11/21ه وبه تفصيل االعرتاضات، ومل 

يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخ 1434/4/30ه.

18- توزيعـات أربـاح

18/ أ- توزيعات أرباح مستحقة
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٣٫٣٧٣٫٤0٥٣٫٤90٫٤90أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٥/١٤١٤ه

١٫٧٧9٫٦٤9١٫9٤٥٫٨٨٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٦/١٤١٥ه

٢٫٣٨0٫0٤٥٢٫٦١٨٫0٨٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٧/١٤١٦ه

٢٫00٦٫99٦٢٫٢9٢٫٧٥٢أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١٨/١٤١٧ه

٢٫٤٣٦٫0٥٦٢٫٧٢١٫٨9٦أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤١9/١٤١٨ه

٢٫٤٨٧٫٤0٢٢٫٧٧٢٫٨٢٢أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢0/١٤١9ه

٣٫9٢٤٫١١٨٤٫٢١٦٫00٦أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢١/١٤٢0ه

٢٫9٨٦٫٥٣٦٣٫٢٧٨٫٦٦٤أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٢/١٤٢١ه

٣٫٥١٢٫9٤٣٣٫٨١0٫١٧١أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٣/١٤٢٢ه

٤٫0٢٦٫٧0٥٤٫٣٢٦٫٥٨٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٤/١٤٢٣ه

٧٫٥٣٢٫٦9٨٧٫٨٥١٫99٤أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٥/١٤٢٤ه

١0٫٦٢0٫٢١٣١١٫٥0٤٫0٨٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٦/١٤٢٥ه

٢٣٫١09٫٢٨١٢٤٫0٢٤٫٥٨٥أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٧/١٤٢٦ه

٨٫٧٤9٫٣٦٨9٫٧٢٨٫٢٤٦أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢٨/١٤٢٧ه

٧٫٤٦٢٫٨١٦٨٫٥00٫٦٧٦أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٢9/١٤٢٨ه

٨٫٦٣9٫١٢٨9٫9٦9٫٣٧٢أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣0/١٤٢9ه

9٫٦٨٧٫099١0٫9٣٢٫١٦٨أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣١/١٤٣0ه

١0٫١99٫٦99١0٫٨٢٢٫٥٨0أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٢/١٤٣١ه

--١٦٫0٦٧٫٥٥٤أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية ١٤٣٣/١٤٣٢ه

١٣0٫9٨١٫٧١١١٢٤٫٨0٧٫0٦٢
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18/ ب- توزيعات أرباح مقترحة
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٥٨٢٫٤0٨٫١٢0٨٢٫٤0٨٫١٢0٪ ) من رأس المال المدفوع ( دفعة أولى للمساهمين

٢٫٢00٫000٢٫٢00٫000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٢0٣٢9٫٦٣٢٫٤٨0٢٤٧٫٢٢٤٫٣٦0٪ دفعة ثانية للمساهمين ) ١٥٪ سنة ١٤٣٣ه (

٤١٤٫٢٤0٫٦00٣٣١٫٨٣٢٫٤٨0

19- رأس المال
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

عدد األسهم

القيمة 

عدد األسهماإلسمية

القيمة 

اإلسمية

رأس المال المصرح به

٧٣9٫0٧٧٫900 ٧٣9٫0٧٧٫900٧٣٫90٧٫٧90 ٧٣٫90٧٫٧90أسهم عينية

90٫90٨٫٤٥0909٫0٨٤٫٥0090٫90٨٫٤٥0909٫0٨٤٫٥00أسهم نقدية

١٦٤٫٨١٦٫٢٤0١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00١٦٤٫٨١٦٫٢٤0١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤00إجمالي

رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل

٧٣٫90٧٫٧90٧٣9٫0٧٧٫900٧٣٫90٧٫٧90٧٣9٫0٧٧٫900أسهم عينية

90٫90٨٫٤٥0909٫0٨٤٫٥0090٫90٨٫٤٥0909٫0٨٤٫٥00أسهم نقدية

164.816.2401.648.162.400164.816.2401.648.162.400

20- احتياطي نظامي

اعتبارًا من العام املايل 1431/1430ه تم إيقاف تجنيب 10٪ من صايف األرباح 

لتكوين احتياطي نظامي، وذلك لبلوغ رصيده 69٪ من رأس املال طبقاً للامدة 

1/42 من النظام األسايس للرشكة والذي أقرته الجمعية العامة العادية للرشكة 

بتاريخ 1430/8/21ه.
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21- تسويات سنوات سابقة

١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

--٦9٥٫٥00عمولة شراء عقارات من عام ١٤٢٤ه

--٣٥0٫000أتعاب استشارات قانونية تخص عام ١٤٢٧ه

٤٨0٫000--بدل حضور جلسات لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات

١9٦٫٦١٣--خصومات على إيرادات تخص الفترة من عام ١٤٢٤ه حتى ١٤٣١ه.

١٦٨٫٢9٦--معلقات بحسابات البنوك عن عام ١٤١٥ه وعام ١٤١٧ه

٦0٫٦٤٥--مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمل من ١٤١٢/٨/١٤ه حتى ١٤٢٧/٢/٣0ه

١٫0٤٥٫٥0090٥٫٥٥٤

22- إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٢9٫٦٥9٫٧١١١09٫9٧٥٫١٥١إيرادات المركز التجاري

٢٫0١٤٫١٧٨٢٫٥١0٫٤9٨إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

٣٫٦٧٨٫9٥١٣٫0٢0٫٨99إيرادات أخرى

١٣٥٫٣٥٢٫٨٤0١١٥٫٥0٦٫٥٤٨

23- مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة

١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٤٫٥٣٥٫٣٢٦٤٫٤٣١٫٢9١إهالك الموجودات الثابتة

١٣٫٨٥١٫٧٥٦١٣٫٢9٤٫٧00مصاريف الصيانة والتشغيل ) إيضاح ٢٣ - فرعي  أ  (

9٫000٫09٤٧٫٧٢٧٫٢١٨مصاريف التسويق ) إيضاح ٢٣ - فرعي ب (

٢٧٫٣٨٧٫١٧٦٢٥٫٤٥٣٫٢09

23- فرعي “أ” - مصاريف الصيانة والتشغيل
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٨٫0٤0٫١٣0٧٫9٦٢٫0٢٧مياه وكهرباء

١٫٧٦٣٫٢9٦١٫٤90٫٦٨١رواتب وأجور وما  في  حكمها

٣٫١٣١٫0٥٢٣٫١٣٦٫٧٧٢صيانة ومواد وقطع غيار  سيارات  ومحروقات

٤٨٥٫٦١9٣99٫٧٦0سفر وانتقال ونقل وتحميل

٣0٨٫٧١١٢٤١٫١٢٣عالج العاملين

٤٤٫٦00١٨٫٧٥0اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص

٧٨٫٣٤٨٤٥٫٥٨٧متنوعة

١٣٫٨٥١٫٧٥٦١٣٫٢9٤٫٧00
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23- فرعي “ب” - مصاريف تسويقية
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

٦٫99٥٫0٨٢٥٫٤9٦٫9٦0رواتب وأجور وما  في  حكمها

٦99٫٥٤٦--ديون مشكوك في  تحصيلها

٦0٧٫9٦9٥٨٥٫9٣٨عالج العاملين

١٤0٫٨0٤١٥٨٫٧0١سفر وانتقال

٣٢٤٫٨٧٨٢٤٥٫9١0مصاريف ومواد نظافة  وغسيل وكي

١٥٧٫٤٨٥١٥9٫٧٧٦تأمين

٦١٫٣٥٤٣٥٫9٧0بريد  وبرق وهاتف

٢٤٧٫٦٥0٥٢٫٣٤٥اشتراكات ورسوم  تأشيرات ورخص

٣0٫٤٧٤٢٥٫٨٥٨أدوات كتابية ومطبوعات  وتصوير

٢9٫٦٥١٢٤٫٤٦٨ضيافة  واستقبال  وإعاشة

٤٫٣99٤٫٣١9صيانة ومواد وقطع غيار  سيارات ومحروقات

٢٤٣٫000١٤٥٫٨00إشراف أمني

١٥٧٫٣٤٨9١٫٦٢٧متنوعة

9٫000٫09٤٧٫٧٢٧٫٢١٨

24- صافي أرباح فندق مكة هيلتون
١٤٣٤/٤/٣0ه

ريال سعودي
١٤٣٣/٤/٣0ه

ريال سعودي

 ٢٢٤٫0٥٨٫٣٦٨ ٢٤١٫٧9٧٫9٤١إجمالي اإليرادات

)٧٤٫٦9٢٫٢٨١()٦0٫٥٦٧٫٣٥٥(م. التشغيل والتسويق

 ١٤9٫٣٦٦٫0٨٧ ١٨١٫٢٣0٫٥٨٦صافي اإليرادات

يخصم :

)٢٤٫٢٧٨٫٦9٣()٢٤٫٨٧٨٫٧٣٤(حصة اإلدارة )هيلتون(

 ١٢٥٫0٨٧٫٣9٤ ١٥٦٫٣٥١٫٨٥٢إجمالي حصة المالك

يخصم :

)١٢٫٢٣9٫٣٧٥()١٢٫0٧٧٫١٤٥(إهالكات الموجودات الثابتة

 ١١٢٫٨٤٨٫0١9 ١٤٤٫٢٧٤٫٧0٧صافي األرباح ) قائمة الدخل (
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25- صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

 ٢٤١٫٥9٢٫٤٢0 ٢٦٢٫٨٧9٫٧٤0إجمالي اإليرادات

)٦٤٫0٦٨٫٣١٥()٧١٫٥٦٦٫٨٤٧(م. التشغيل والتسويق

 ١٧٧٫٥٢٤٫١0٥ ١9١٫٣١٢٫٨9٣صافي اإليرادات

يخصم :

)٢٨٫٦٦٢٫٧٦9()٣0٫٢9٨٫0١٧(حصة اإلدارة )هيلتون(

 ١٤٨٫٨٦١٫٣٣٦ ١٦١٫0١٤٫٨٧٦إجمالي حصة المالك

يخصم :

)٨٫9٨٧٫١٦٨()9٫0٧٤٫٣٦9(إهالكات الموجودات الثابتة

 ١٣9٫٨٧٤٫١٦٨ ١٥١٫9٤0٫٥0٧صافي األرباح ) قائمة الدخل (

2٦- المصاريف العمومية واإلدارية
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٧٫٧09٫٧٦١٥٫١٥٤٫٨0٨رواتب وأجور وما في حكمها

٢٫٦0٨٫٥٤0--مكافأة )شهرين/شهر( لمنسوبي الفندق واألبراج

٢٫0٥٥٫١٣٢١٫٥٤٢٫٦٨9دعاية وإعالن  ومعارض

٦٨0٫٣٥09٢٨٫١٦١أتعاب مهنية

٨9٣٫٤٣١٥٧٦٫0٢٣تأمين

٤١9٫٣٧٣٦٨٨٫٧٤٤م. صيانة آالت ومعدات ومباني ومحروقات وأخرى

١٦٨٫9٣٢١٥٣٫٤٢٣أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير

٤٥١٫٥٧٥٦٤٢٫٤١٨عالج  العاملين

٣٣١٫٢٦0٣٢٦٫0٥0إهالك

٢٧9٫٣١٢٢99٫٧٧٦ضيافة واستقبال وإعاشة

١١٥٫٨٧٢١٢٢٫٦0٤مصروفات معرض المجسمات )حراسة وكهرباء(

٢٥0٫000٢٥0٫000إيجارات سكن موظفين

9٤٫٦٣0٧٥٫٨١٣بريد  وبرق  وهاتف

١00٫٧١0٨٢٫9٥٤اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص

٣٧٫٤٧٧٣٢٫٥٦0مياه وكهرباء

٣٫٤00٤٫٧١٥نقل  وتحميل

١0١٫٣٥9١0٤٫9٣٦مصاريف وعموالت بنكية

١١٣٫٧٢٣90٫9٢٤متنوعة

١٣٫٨0٦٫٢9٧١٣٫٦٨٥٫١٣٨
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27- اإليرادات المتنوعة
١٤٣٤/٤/٣0ه
ريال سعودي

١٤٣٣/٤/٣0ه
ريال سعودي

٢٫٧٥٥٫١٦٧٢٫٧١٧٫٣٣٤إيجار عقارات  جبل عمر

--١٫٥0١٫0٨9إيرادات أخرى

٤٫٢٥٦٫٢٥٦٢٫٧١٧٫٣٣٤

28- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - فندق الشهداء

نظرًا النتهاء مدة عقد اإليجار املربم مع مربة شهداء الحرم امليك الرشيف إلدارة 

وتشغيل فندق الشــهداء فقد توقف نشاط الفندق يف 1427/12/30ه، ومنذ 

ذلك التاريخ تقوم إدارة الرشكة بتحصيل املديونيات املستحقة عىل مستأجري 

الغرف واملحالت وخالل العام املايل الحايل تم اآليت:

تكويــن مخصص للديون املشــكوك يف تحصيلها قــدره 966.304 ريال لبعض 

مديونيات مستأجري الغرف املشكوك يف تحصيلها.

سداد مبلغ 43.103 ريال قيمة مستحقات العاملني السابقني بفندق الشهداء 

الذيــن تم نقل كفاالتهم لجهات عمل أخرى  تحتاج لخدماتهم وتخصصاتهم ، 

أو تم منحهم تأشريات خروج نهايئ بناًء عىل طلبهم ورغبتهم.

29-المساهمات االجتماعية

من منطلق حرص الرشكة عىل االضطالع باملســؤولية االجتامعية قامت ببعض 

املساهامت بإجاميل مبلغ قدره 500.000 ريال.

30- التقارير القطاعية

تقوم الرشكة بإدارة وتشــغيل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ممثلة يف الســوق 

التجاري والشــقق السكنية. بينام تتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون 
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مبوجب عقد إدارة بني الرشكة )املالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون( ورشكة فنادق 

هيلتــون العاملية ينص عىل حصول املالك عىل )82.5٪( ســنوياً من صايف الربح 

وحصول رشكة فنادق هيلتون العاملية عىل )17.5٪( أيضاً من صايف الربح كأتعاب 

إدارة، وذلك بعد خصم مصاريف التشــغيل ومخصــص إحالل )4٪ من إجاميل 

اإليرادات(، وذلك حتى نهاية العقد يف 2012/8/31م املوافق 1433/10/13ه.

وقد تم تجديد العقد يف 2012/9/1م املوافق 1433/10/14ه وفقاً للتايل: 

مخصص إحالل وتجديد بواقع 3٪ من إجاميل اإليرادات -

أتعاب أساسية )لرشكة اإلدارة( بواقع 2٪ من إجاميل اإليرادات -

يوزع صــايف الربح عىل النحو التايل: )92.5٪( حصــة املالك ، )7.5٪( كأتعاب 

تحفيزيــة لرشكة اإلدارة )بخالف أتعاب اإلدارة املشــار إليهــا بالبند 2( وذلك 

بعد خصم مصاريف التشــغيل ومخصص اإلحالل )3٪ من إجاميل اإليرادات( 

واألتعاب األساسية )2٪ من إجاميل اإليرادات(.

المركز التجاري

ريال سعودي

فندق مكة هيلتون

ريال سعودي

أبراج مكة هيلتون

ريال سعودي

إجمالي

ريال سعودي

 ١٫٥١9٫9١9٫٣٨٢ ٦٢٦٫٦٦9٫٦٨٦ ٥٣٥٫٨٧٥٫٦٧٥ ٣٥٧٫٣٧٤٫0٢١صافي الموجودات المستثمرة

 ٦٤0٫0٣0٫٥٢١ ٢٦٤٫٨9٣٫9١٨ ٢٤١٫٧9٧٫9٤١ ١٣٣٫٣٣٨٫٦٦٢إجمالي اإليرادات

)١٥٤٫9٨٦٫0٥٢()٧١٫٥٦٦٫٨٤٧()٦0٫٥٦٧٫٣٥٥()٢٢٫٨٥١٫٨٥0(يخصم: م. التشغيل والتسويق

 ٤٨٥٫0٤٤٫٤٦9 ١9٣٫٣٢٧٫0٧١ ١٨١٫٢٣0٫٥٨٦ ١١0٫٤٨٦٫٨١٢الصافي

ويخصم:

)٥٥٫١٧٦٫٧٥١()٣0٫٢9٨٫0١٧()٢٤٫٨٧٨٫٧٣٤(--حصة اإلدارة من األرباح

)٢٥٫٦٨٦٫٨٤0()9٫0٧٤٫٣٦9()١٢٫0٧٧٫١٤٥()٤٫٥٣٥٫٣٢٦(اإلهالك

 ٤0٤٫١٨0٫٨٧٨ ١٥٣٫9٥٤٫٦٨٥ ١٤٤٫٢٧٤٫٧0٧ ١0٥٫9٥١٫٤٨٦إجمالي أرباح النشاط

تــم إضافة مبلغ 2.014.178 ريال إليرادات قطــاع أبراج مكة هيلتون خصاًم 

من إيرادات النشــاط الذي ميثــل قيمة إيرادات الوحدات الســكنية املؤجرة 

مبعرفة إدارة املركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس اســتثامرات وإيرادات 

ومروفات كل قطاع.
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31- اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة

طبقاً للنظام األســايس للرشكة تم رصف مكافأة للســادة أعضاء مجلس اإلدارة 

مقدارها 2.200.000 ريال عن عام 1433/1432ه.

32- إدارة المخاطر

مخاطر معدل العمولة:

تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتامل أن يؤثر التذبذب يف معدالت العمولة 

عــىل الربحية املســتقبلية أو القيمة العادلة لــألدوات املالية . إن الرشكة غري 

معرضة ملخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الرشكة بالعمولة .

مخاطر االئتمان:

تتمثــل مخاطــر االئتــامن يف إخفاق طــرف يف أداة مالية يف الوفــاء بالتزامه 

والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تقوم الرشكة بالحد من مخاطر 

االئتامن الخاصة بها واملتعلقة بالعمالء بوضع حدود ائتامنية للعمالء 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 الســيولة يف عدم قدرة الرشكة عىل مقابلــة التزاماتها املتعلقة 

باملطلوبات املالية حال استحقاقها  .

تقوم الرشكة بالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر األموال الالزمة 

عنــد الحاجة إليها . من املتوقع أن يتم ســداد جميع الخصوم املتداولة خالل 
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12 شهر 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 أســعار رصف 

العمــالت األجنبيــة . إن الرشكة غري معرضة لتقلبات أســعار رصف العمالت 

األجنبية خــالل دورة أعاملها العادية نظراً ألن جميــع معامالتها تتم بالريال 

السعودي .

33- القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلة هــي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو ســداد 

مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبرشوط تعامل عادل.

تتكــون املوجــودات املالية الخاصــة بالرشكة من النقد لــدى البنوك والذمم 

واألرصدة املدينة األخرى والحسابات الجارية بينام تتكون الخصوم املالية من 

الذمم واألرصدة الدائنة واملروفات املستحقة وتوزيعات األرباح املستحقة.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف كثرياً عن قيمتها الدفرتية.

34- المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات

انخفاض قيمة الذمم التجارية

يتم تقدير املبالغ غــري القابلة للتحصيل من الذمم التجارية عندما يصبح من 

غــري املحتمل تحصيل كامل املبلغ . يف حالــة املبالغ الكبرية يف حد ذاتها ، يتم 
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هــذا التقدير عىل أســاس كل مبلغ عىل حدة . أما املبالغ التي ليســت كبرية 

يف حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد اســتحقاقها فيتــم تقييمها إجاملياً ، ويتم 

تكوين مخصص تبعاً لطول الفرتة التي مضت عىل موعد اســتحقاقها بناًء عىل 

معدالت االسرتداد التاريخية .

- إجــاميل الذمم التجارية 41.988.754 ريــال يف 1434/4/30ه، يف حني كان 

38.992.966 ريــال يف 1433/4/30ه، ورصيــد مخصص الديون املشــكوك يف 

تحصيلهــا 30.475.344 ريال يف 1434/4/30ه يف حني كان 29.509.040 ريال 

يف 1433/4/30ه.
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