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بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعني.
أيها األخوة املساهمون:
السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته
بتوفيــق مــن اللّــه فقــد انتهــت الســنة املاليــة يف 1435/4/29ﻫ ،وقــد حققــت رشكــة مكــة
صــايف ربــح بلــغ  324مليــون ريــال بنســبة قدرهــا  ٪19,70مــن رأس املــال وللّــه الحمــد ،وســوف
تطَّلعــون عــى تفاصيــل امليزانيــة وقامئــة الدخــل وقامئــة التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة يف
1435/4/29ﻫ.
وال شــك أن الجهــود التــي بُذلــت مــن قبــل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للرشكــة يف تنمية
اإلي ـرادات مــن خــال اإلج ـراءات املدروســة ســاعدت عــى تحقيــق هــذا الهــدف كــا يتضــح
لكــم مــن خــال التقريــر الســنوي ،ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال ال الحــر ارتفــاع موجــودات
الرشكــة إىل  6179مليــون ريــال ،كــا أن األربــاح املوزعــة عــى مــدى واحــد وعرشيــن عامـاً عــى
املســاهمني واملقــرح رصفهــا لهــذا العــام بلغــت مــا يقــارب  4372مليــون ريــال.
ولذلــك ونتيجــة لهــذه النتائــج اإليجابيــة فــإن مجلــس اإلدارة يقــرح عــى املســاهمني أن
تــوزع الرشكــة أربــاح بنســبة  ٪25مــن رأس املــال مببلــغ إجــايل  412مليــون ريــال عــى أن يتــم
اســتكامل املبلــغ املتبقــي مــن األربــاح املبقــاة وقــدره حــوايل  90مليــون ريــال مبــا يف ذلــك مكافــأة
أعضــاء مجلــس اإلدارة.
األخوة املساهمون:
إن هــذه النتائــج املاليــة املمتــازة املوجــودة ضمــن تفاصيــل امليزانيــة والتقريــر الســنوي دليــل
عــى ثقتكــم يف تنامــي قــوة الرشكــة ســنة بعــد أخــرى وكل ذلــك نتــاج حســن إدارة وتخطيــط
ورؤيــة مجلــس إدارة الرشكــة واملجالــس الســابقة واإلدارة التنفيذيــة ،فنحمــد اللّــه عــى ذلــك
ونشــكر لكــم ثقتكــم ونســأل اللّــه أن يوفقنــا دامئ ـاً لرفعــة شــأن ومكانــة رشكــة مكــة لإلنشــاء
والتعمــر.
وكل عام وأنتم بخري ،والسالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته،،،
وباللّه التوفيق ،،،

رئيس مجلس اإلدارة
عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
تقديم
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مقدمة

الحمد للّه رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
األخوة األفاضل مساهمو شركة مكة لإلنشاء والتعمير
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
يسر مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط الشركة عن
الفترة من  1جمادى األولى 1434ﻫ حتى  29ربيع اآلخر 1435ﻫ ،وأن يتقدم بميزانية الشركة وقائمة
الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في
 29ربيع اآلخر 1435ﻫ ،وبتقريره عن نشاط الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن الواحد
وعشرين عاماً الماضية اعتبارا ً من العام المالي 1415/1414ﻫ حتى العام المالي 1435/1434ﻫ.
بفضل من ﷲ تعالى بلغ صافي الربح عن العام المالي 1435/1434ﻫ مبلغ  324مليون ريال بنسبة
قدرها  ٪19,70من رأس المال وللّه الحمد ،ويقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح على المساهمين بنسبة
 ٪25من رأس المال أي مبلغ إجمالي قدره  412مليون ريال ،على أن يتم استكمال المبلغ الذي سيتم
توزيعه على المساهمين من األرباح المبقاة.
وبذلك فإن األرباح المنصرفة خالل السنوات الماضية واألرباح المقترح صرفها للعام المالي
1435/1434ﻫ ستبلغ ( )28,10ريال للسهم (ذو القيمة االسمية  10ريال) أي بنسبة  ٪281من رأس المال،
وللّه الحمد ،ونأمل بإذن ﷲ أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.

مقدمة
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نسبة الربح الموزع من رأس المال

صافي الربح المحقق
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 ٣٢٤مليون ريال

1435هـ

 ٣٧٩مليون ريال

143٤هـ

 ٣٢٣مليون ريال

143٣هـ

 ٢٨٤مليون ريال

143٢هـ

 ٢١٣مليون ريال

143١هـ

إن شركة مكة لإلنشاء والتعمير وبعد واحد وعشرين عاماً من تشغيل مشروعها األول تعتبر من أعلى
الشركات العقارية في معدل استرداد رأس المال مع بقاء أصل السهم لدى المساهمين كما هو ،ذلك
أن إجمالي األرباح منذ عام 1415/1414ﻫ التي وزعت والمقترح توزيعها لهذا العام 1435/1434ﻫ
زادت عن ضعف قيمة السهم االسمية ،حيث بلغت األرباح التراكمية  28,1ريال للسهم أي بنسبة
 ٪281من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين باإلضافة إلى ارتفاع قيمته السوقية.
 ١٠ريال

قيمة السهم اإلسمية

 ٢٨.١ريال

األرباح التراكمية للسهم حتى عام ١٤٣٥هـ

المؤشرات المالية

 .١بلغت األرباح المنصرفة والمقترح صرفها حتى عام 1435/1434ﻫ زائدا ً االحتياطي النظامي زائدا ً
األرباح المبقاة  5607مليون ريال ،أي بنسبة حوالي  ٪340من رأس مال الشركة.
 ١٦٤٨مليون ريال

رأس مال الشركة

 ٥٦٠٧مليون ريال

الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى ١٤٣٥/٤/٢٩هـ
مضافاً إليه االحتياطي النظامي واألرباح المبقاة

 .٢بلغت قيمة الموجودات  6179مليون ريال ،أي بنسبة  ٪375من رأس مال الشركة.
 ١٦٤٨مليون ريال

رأس مال الشركة

 ٦١٧٩مليون ريال

الموجودات عام ١٤٣٥هـ
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 .٣بلغت حقوق المساهمين المتمثلة في رأس مال الشركة ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة عن
تقييم األوراق المالية واالحتياطي النظامي واألرباح المبقاة وعائد استثمار غير محقق خالل الواحد
وعشرين عاماً الماضية  5540مليون ريال ،أي بنسبة  ٪336من رأس مال الشركة.

 ١٦٤٨مليون ريال

رأس مال الشركة

 ٥٥٤٠مليون ريال

حقوق المساهمين حتى عام ١٤٣٥هـ

 .4بلغ ريع األوقاف المساهمة في الشركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية) خالل الواحد وعشرين عاماً
الماضية  509مليون ريال (بما فيها أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة  ٪943من مجموع دخلها قبل
المساهمة بالشركة (على أساس متوسط واحد وعشرين عاماً) البالغة  54مليون ريال.
 ٥٤مليون ريال

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)على أساس متوسط  ٢١عاماً(

 ٥٠٩مليون ريال

الريع الصافي لألوقاف لمدة  ٢١عاماً بعد
المساهمة في الشركة

أ .بلغ ريع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف خالل الواحد وعشرين عاماً الماضية (بما فيها أسهم زيادة
رأس المال)  203مليون ريال أي بنسبة  ٪1194من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على
أساس متوسط واحد وعشرين عاماً) ،البالغة  17مليون ريال.
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 ١٧مليون ريال

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)على أساس متوسط  ٢١عاماً(

 ٢٠٣مليون ريال

ريع أسهم وزارة األوقاف المساهمة في
الشركة خالل  ٢١عاماً

ب .بلغ ريع وزارة المياه والكهرباء (وقف عين زبيدة) خالل الواحد وعشرين عاماً الماضية (بما فيها
أسهم زيادة رأس المال)  41مليون ريال ،وقد كانت أوقافاً دامرة ال تدر دخالً قبل مساهمتها في
الشركة.

صفر

الدخل قبل المساهمة في الشركة

 ٤١مليون ريال

ريع أسهم وزارة األوقاف المساهمة في
الشركة خالل  ٢١عاماً

ج .بلغ ريع األوقاف األهلية خالل الواحد وعشرين عاماً الماضية (بما فيها أسهم زيادة رأس المال)
 265مليون ريال أي بنسبة  ،٪716من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة (على أساس متوسط
واحد وعشرين عاماً) ،البالغة حوالي  37مليون ريال.

 ٣٧مليون ريال

مجموع الدخل قبل المساهمة في الشركة
)على أساس متوسط  ٢١عاماً(

 ٢٦٥مليون ريال

ريع أسهم األوقاف األهلية المساهمة في
الشركة خالل  ٢١عاماً

 .٥بلغ إجمالي ريع كامل األوقاف المساهمة في الشركة خالل الواحد وعشرين عاماً الماضية مبلغ
 509مليون ريال ،مقارنـة بقيمة مساهمتها الحالية بالشركـة البالغـة  193مليون ريال أي بزيادة
قدرها  316مليون ريال ،واألصل باقٍ (علماً بأن أسهم زيادة رأس المال استحقت األرباح من عام
1427ﻫ).
 ١٩٣مليون ريال

قيمة أسهم األوقاف

 ٥٠٩مليون ريال

قيمة األرباح خالل  ٢١عاماً
املؤرشات املالية
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 .٦بلغ الربح الموزع للمساهمين خالل السنوات الماضية واألرباح المقترح صرفها للعام المالي
1435/1434ﻫ مبلغ  4372مليون ريال أي بنسبة  ٪281من رأس مال الشركة (علماً بأن أسهم زيادة
رأس المال استحقت األرباح من عام 1427ﻫ).
 ١٦٤٨مليون ريال

رأس مال الشركة

 ٤٣٧٢مليون ريال

الربح الموزع والمقترح توزيعه حتى عام ١٤٣٥هـ

 .٧رصيد االحتياطي النظامي خالل الواحد وعشرين عاماً حتى 1435/4/29ﻫ مبلغ  1136مليون ريال،
علماً بأنه وبنا ًء على قرار الجمعية العامة العادية العشرين المنعقدة بتاريخ 1430/8/21ﻫ تم إيقاف
تجنيب  ٪10من صافي األرباح لالحتياطي النظامي لبلوغ رصيده  ٪69من رأس المال ،طبقاً للمادة
 1/42من النظام األساسي للشركة والتي تنص [يجنب  ٪10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس
المال].
 ١٦٤٨مليون ريال

رأس مال الشركة

 ١١٣٦مليون ريال

اإلحتياطي النظامي عام ١٤٣٥هـ

 .٨تنامي أرباح النشاط من تشغيل مشروع الشركة من  232مليون ريال عام 1431ﻫ حتى وصلت إلى
 357مليون ريال عام 1435ﻫ بنسبة زيادة قدرها  ٪54وللّه الحمد.

املؤرشات املالية
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 ٣٥٧مليون ريال

1435هـ

 ٤٠٧مليون ريال

143٤هـ

 ٣٤٣مليون ريال

143٣هـ

 ٣٠٠مليون ريال

143٢هـ

 ٢٣٢مليون ريال

143١هـ

 .٩تنامي الموجودات من  4170مليون ريال عام 1431ﻫ حتى وصلت إلى  6179مليون ريال عام
1435ﻫ بنسبة زيادة قدرها  ،٪48وهذا يعطي مؤشرا ً إيجابياً عن مدى قوة الشركة وقيمة موجوداتها
المتداولة وغير المتداولة.
 ٦١٧٩مليون ريال

1435هـ

 ٤٨٢٨مليون ريال

143٤هـ

 ٤٢٨٠مليون ريال

143٣هـ

 ٣٨٨٤مليون ريال

143٢هـ

 ٤١٧٠مليون ريال

143١هـ

 .١٠ارتفاع سعر السهم السوقي حيث كان سعره  29,7ريال عام 1431ﻫ حتى وصل سعره  68ريال
عام 1435ﻫ ،وهذا يُعطي مؤشرا ً ايجابياً لثقة المساهمين والمستثمرين بأداء الشركة بالسوق المالي.
 ٦٨ريال

1435هـ

 ٤١ريال

143٤هـ

 ٣٨.٨ريال

143٣هـ

 ٣٠.٤ريال

143٢هـ

 ٢٩.٧ريال

143١هـ
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 .١١قائمة المركز المالي للشركة في 1435/4/29ﻫ:

أ .بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية  354,975,956ريال مقابل  182,020,817ريال في
ميزانية العام الماضي ،وأيضاً مبلغ  859,071ريال رصيد صندوق متاجرة بالسلع بالريال السعودي،
أي أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بفضل اللّه تعالى مبلغ وقدره  355,835,027ريال وللّه
الحمد ،علماً بأن الشركة قامت بتوزيع أرباح للمساهمين خالل العام مبلغ  401مليون ريال ،مما
يعني أن حركة النقدية لدى الشركة خالل العام المالي بلغت  757مليون ريال.
ولزيادة اإليضاح الرجوع إلى قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 1435/4/29ﻫ
الملحقة بالقوائم المالية ،علماً بأن أرصدة الشركة لدى البنوك مودعة بحسابات جارية ال تحتسب
عليها فوائد ،وصندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية).

ب .األرباح عن السنة المالية المنتهية في 1435/4/29ﻫ :

تم تحقيق ربح صافي قدره  324,068,852ريال بعد حسم جميع المصروفات التسويقية والعمومية
والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة الشرعية ،ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي:
ريال
189,347,183

األرباح المبقاة من العام المالي السابق.
يضاف:

324,068,852

الربح الصافي خالل العام 1435/1434ﻫ.

513,416,035

اإلجمالي
يخصم:

82,408,120
2,200,000
329,632,480

دفعة أولى للمساهمين (بواقع  ٪ 5من رأس المال المدفوع)
مكافأة مجلس اإلدارة (بواقع  ٪5من الباقي)
(وذلك بعد تحديد نسبة الـ  ٪5الدفعة األولى للمساهمين)
(بحد أقصى  200ألف ريال لكل عضو طبقاً لتعليمات وزارة التجارة)
دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من األرباح بواقع )٪20

()414,240,600
99,175,435
املؤرشات املالية
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رصيد األرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.

علماً بأن المبلغ المستقطع من األرباح المبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من  ٪١٩,٧٠إلى  ٪٢٥مبلغ
 ٩٠,١٧١,٧٤٨ريال

 - 12مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

بنا ًء على قرار الجمعية العامة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 1431/8/27ﻫ تم صرف بدل
حضور جلسات مجلس اإلدارة مبلغ إجمالي وقدره  396,000ريال عن العام المالي 1434/1433ﻫ ،
باإلضافة إلى مبلغ إجمالي قدره 276,000ريال بدل حضور اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن
مجلس اإلدارة خالل الفترة من 1433/5/1ﻫ وحتى 1434/4/30ﻫ.
وقد بلغ ما تم تخصيصه لمجلس اإلدارة خالل العام المالي المنتهي في 1435/4/29ﻫ مبلغ وقدره
 2,200,000ريال ،وذلك وفقاً لنص البند  3من المادة  42من النظام األساسي للشركة والمادة رقم
 74من نظام الشركات ،وقرار معالي وزير التجارة رقم  1071وتاريخ 1412/11 /02ﻫ (تعميم اإلدارة
العامة للشركات رقم  5728/9362/222وتاريخ 1412/11/17ﻫ).
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أ .تحديث وتطوير الموقع اإللكتروني للشركة:

تم خالل هذا العام إطالق موقع الشركة الرسمي على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) بحلته
الجديدة وذلك بعد تحديثه وتطويره باالستعانة بإحدى الشركات الفنية المتخصصة بما يواكب روح
العصر ويلبى احتياجات المساهمين والزوار الكرام  ،حيث أطلقت الشركة ألول مرة خدمة االستعالم
عن األرباح وأصبح بإمكان مساهمي الشركة اإلطالع على سجالت أرباحهم آلخر ثالث سنوات ،كما
أتاح للزائرين إمكانية إرسال استفساراتهم وطلباتهم عبر الموقع مباشرة دون الحاجة لتكبد عناء
المراجعة أو االتصال.
وتعد شركة مكة لإلنشاء والتعمير من الشركات السباقة في تقديم هذه الخدمة للمساهمين وذلك
إيماناً منها بأهمية التفاعل والتواصل مع مساهمي الشركة والزوار الكرام وإطالعهم على آخر األخبار
والبيانات والقوائم المالية والمشروعات الحالية والمستقبلية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات.

موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت)  www.mcdc.com.saوهو عبارة عن صفحة
رئيسية وعدد من الصفحات الفرعية.
الصفحة الرئيسية تحتوي على البيانات األساسية عن الشركة( :آخر األخبار /خدمة االستعالم عن
األرباح /نافدة دخول وتسجيل المساهمين بالموقع /معلومات وصور تسويقية عن فندق وأبراج
مكة هيلتون والمركز التجاري /مشروعات الشركة /حالة الطقس في مكة المكرمة والتاريخ /سعر
سهم الشركة مرتبط بموقع تداول /بنر إعالن /روابط تهمك  -شريط األخبار المتحرك).
الصفحات الفرعية تحتوي على البيانات الفرعية المتخصصة عن الشركة( :نبذة تعريفية  /أخبار
الشركة /مجلس اإلدارة /جوائز وشهادات /المركز التجاري /القوائم المالية /إنجازات /التقرير السنوي/
التوظيف) إضافة إلى صفحة االستفسارات واتصل بنا.
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الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني لشركة مكة لإلنشاء والتعمير
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ب .تحديث وتطوير أنظمة األمن والسالمة بمشروع الشركة األول:

•تركيب شبكة مكافحة الحريق الرطبة والجافة:
جاري تركيب نظام مكافحة الحريق باستخدام رشاشات المياه األوتوماتيكية في عملية اإلطفاء
اآللي بمشروع الشركة األول ،وتم ربط هذا النظام بمضخات الحريق الرئيسية بحيث تعمل
أوتوماتيكياً في حالة حدوث حريق (القدر ﷲ) وربط النظام بغرفة المراقبة الرئيسية ()B.M.S
[تم االنتهاء من  ٪90من الوحدات السكنية المستهدفة].
•تبديل وتحديث أنظمة اإلنذار المبكر لمكافحة الحريق:
جاري تبديل وتحديث أنظمة اإلنذار المبكر لمكافحة الحريق وربط النظام بغرفة المراقبة
الرئيسية(تم االنتهاء من  ٪90من الوحدات السكنية المستهدفة).
• تحديث نظام مكافحة الحريق األوتوماتيكي:
جاري تحديث نظام ( )Ansulداخل المطابخ الرئيسية بالفندق حسب متطلبات الدفاع المدني
وبأحدث النظم العالمية.
• تحديث نظام اإلطفاء األوتوماتيكي:
جــاري ربط النظام باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك بغرف معدات الصيانة
( ،)Mechanical Roomsوكذلك نظام اإلطفاء األوتوماتيكي باستخدام النظام الرغوي بغرف
الغاليات والمولدات االحتياطية.
•تحديث نظام مكافحة الحريق األوتوماتيكي:
جاري ربط النظام بغرف الخدمات الكهروميكانيكية ،وغرف التحكم وأنظمة المعلومات بمشروع
الشركة األول وذلك (باستخدام غاز  )FM200بدالً من الهالون.
•تحديث نظام التليفونات والسنترال الموحد:
جاري تحديث نظام التليفونات والسنترال الموحد بالمبني كامالً.
مؤرشات األداء
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•تحديث و توسعة نظام المراقبة األمنية اإللكترونية:
جاري تحديث وتوسعة نظام المراقبة األمنية اإللكترونية بالكاميرات ليشمل جميع مداخل
ومخارج ممرات الفندق واألبراج والمركز التجاري والمواقف ،بحيث تكون فترة التسجيل ستة
أشهر حسب متطلبات الجهات المختصة.

•المولدات الكهربائية االحتياطية:
توجد مولدات كهربائية احتياطية بالمجمع والتي يتم تجربتها بصفة دورية من قبل فريق الصيانة
المختص للتأكد من جاهزيتها الستخدامها عند الحاجة ،وذلك تحت إشراف المختصين من الدفاع
المدني
•التأكد بصفة دورية من شحن بطاريات لمبات الطوارئ.
•تحديث أساليب عمليات اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف بالتنسيق مع الدفاع المدني.
•التدريب:
يوجد تدريب مستمر لفرق األمن والسالمة التي تعمل بمشروع الشركة األول لمواجهة
جميع االحتماالت (حسب فرضية خطط الطوارئ وفرضية األزمات) في حالة حدوث طارئ
(ال قدر اللّه) ،وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.
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غرفة تحكم إدارة األمن والسالمة

موقع استالم اإلنذارات والبالغات
مؤرشات األداء
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بعض وسائل السالمة الموجودة بمشروع الشركة األول

غرفة المضخات
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37

نظام اإلطفاء الذاتي FM200 -

غرف المحوالت بالمبنى
مؤرشات األداء
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إحدى غرف المولدات االحتياطية

نظام اإلطفاء الذاتي Ansul -
مؤرشات األداء
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ج .مشروعات تحديث فندق وأبراج مكة هيلتون:

صورة من صالة إستقبال فندق مكة هيلتون
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صورة من صالة إستقبال فندق مكة هيلتون
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صورة من مطعم النور بفندق مكة هيلتون
مؤرشات األداء
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صورة من مطعم النور بفندق مكة هيلتون
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يتميز فندق وأبراج مكة هيلتون بصدارته ألرقى الفنادق ذات الخمس نجوم بمكة المكرمة و بحرصه
التام أستحوذ علي مرتبة متقدمة في مجال الخدمة الفندقية المتميزة.
ومن أهم أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات النزالء للمبادرة بتنفيذها ومن
ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
1.1توفير خدمة إنترنت مجاني بتغطية شاملة لكل من الفندق واألبراج.
2.2تخصيص إنترنت ذات النطاق العريض وبقيمة زهيدة لتوفير كل الخيارات للنزالء الكرام.
3.3استبدال كافة المصابيح الكهربائية بجميع مرافق وغرف الفندق بمصابيح ( )LEDذات الكفاءة
العالية والتكلفة األقل مما نتج عنه توفير نسبة  ٪60من استهالك الكهرباء مما ينعكس علي
ترشيد استهالك الكهرباء بصورة إيجابية.
4.4استبدال جميع خالطات المياه داخل حمامات غرف الفندق بنوع من البخاخات لتوفير كمية
المياه المهدرة بنسبة تعادل .٪5
5.5إضافة خدمة الطهي المباشر بمطعم الجندا لتلبية احتياجات النزالء الكرام.
6.6افتتاح طوابق رجال األعمال في األدوار الثالث العليا بالفندق بعدد  76وحدة مع إضافة بهو مميز
ليخدم نزالء هذه الطوابق.
7.7استحداث الكثير من الخدمات والوسائل األخرى لراحة النزالء منها على سبيل المثال ال
الحصر[:تغيير رخام أرضيات االستقبال السفلي  -زيادة اإلنارة بمواقف السيارات  -إدخال نظام
«برنامج حاسب آلي» للتنسيق بين إدارة المبيعات وإدارة التسويق  -إضافة برامج تدريبية
متطورة لمنسوبي الفندق من جامعة هيلتون العالمية].

تقديم خدمات االنترنت في بهو مركز رجال األعمال بفندق مكة هيلتون
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تقديم الخدمة المميزة في بهو مركز رجال األعمال بفندق مكة هيلتون
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د .مشروعات تحديث المركز التجاري :

50
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حرصاً من إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير للحفاظ على مستوى الخدمات التي يُقدمها
المركز التجاري لمستأجري المحالت التجارية ،مما ينعكس إيجاباً على رواد وزوار المركز
التجاري بالشركة ،فقد تم القيام بإضافة لمسات جمالية على المركز التجاري ،بمبلغ حوالي
 300,000ريال منها على سبيل المثال اآلتي:
تحسين اإلضاءة بإضافة وتغيير فوانيس ونجف ،طالء الفوانيس القديمة ،تغيير بعض األسقف
الجبسية بالدور األول ومداخل الشركة ،تغيير أرضيات أرصفة الشوارع الجانبية للمبنى،
إضافة مزهريات (نباتات  -زهور) في األدوار لتحسين المنظر العام.
كما تم إضافة ثالث مواقع (صراف آلي) بالدور الثاني والثالث ،تم تأجيرها للبنك العربي
الوطني.

جانب من المحالت التجارية بالمركز التجاري

توزيع مزهريات (نباتات-زهور) بالسوق التجاري بشركة مكة
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إستثمارات طويلة األجل
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أ .أسهم في شركة جبل عمر للتطوير:

من المعلوم أن الحصة العينية لشركة مكة لإلنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر
للتطوير بلغت  756,167,500ريال أي ما يعادل  75,616,750سهم ،وفي عام 1432ﻫ تم
استثمار مبلغ إضافي كاستثمار طويل األجل ضمن اكتتاب زيادة رأس مال شركة جبل عمر
للتطوير بأسهم حقوق أولوية وإضافية بمبلغ  307,757,660ريال أي ما يعادل 30,775,766
سهم ليصبح مجموع المبالغ المستثمرة في شركة جبل عمر للتطوير ،يزيد عن مليار ريال أي
ما يعادل  ٪11,44من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير ،مع العلم أن القيمة السوقية لهذه
األسهم قدرت في 1435/4/29ﻫ بمبلغ حوالي  2,7مليار ريال.
ب.عقارات في منطقة جبل عمر (: )٢

استثمرت الشركة في شراء عقارات بمنطقة جبل عمر رقم ( )2منذ سنوات وذلك بقيمة
إجمالية ( )70مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة في تنويع االستثمارات طويلة األجل،
حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار ،مما يعني المساهمة في زيادة أصول الشركة ،علماً
بأن هذه العقارات يتم تأجيرها وتدر دخالً سنوياً للشركة وقدره  2,4مليون ريال خالل العام
المالي 1435/1434ﻫ..
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ج .افتتاح فندق مكة هيلتون لألجنحة (أحد الفنادق التابعة لمشروع تطوير
منطقة جبل عمر الذي تستثمر فيه شركة مكة):

بحمد اللّه تعالى قام رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير الشيخ عبد الرحمن عبد القادر فقيه
وأعضاء مجلس اإلدارة بافتتاح فندق مكة هيلتون لألجنحة بتاريخ 1435/5/1ﻫ الموافق 2014/3/2م.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير أثناء افتتاح فندق مكة هيلتون لألجنحة
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ويقع فندق مكة هيلتون لألجنحة في المنطقة المركزية بشارع إبراهيم الخليل بجوار المسجد الحرام
مباشر ًة ويحتوى الفندق على  484غرفة وجناح بإطاللة على الحرم المكي الشريف والكعبة المشرفة،
يتميز مكة هيلتون لألجنحة بموقع فريد ورائع ،فهو على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف
باإلضافة لوجود مدخل خاص للفندق بعيدا ً عن االزدحام المروري ،والوصول إلى منطقة الحرم بكل
يسر وسهولة.
كما يحتوى على غرف وأجنحة عصرية واسعة وأنيقة مصممة وفقاً لطراز فني حديث يتميز كل جناح
بغرفة جلوس ومنطقة خاصة لتناول الطعام ومطبخ باإلضافة إلى إطاللة فريدة على المسجد الحرام.
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فندق مكة هيلتون لألجنحة شارع إبراهيم الخليل أمام الحرم المكي الشريف

جانب من غرف وأجنحة فندق مكة هيلتون لألجنحة
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كما يحتوي الفندق على مرافق تخدم النزالء مثل:
مركز اللياقة البدنية  -مركز رجال األعمال  -قاعتين لالجتماعات (قاعة الياقوت وقاعة العقيق تتسع
كل منهما لعدد  70شخص) ،غرف لذوي االحتياجات الخاصة(يحتوي الفندق على عدد محدود من
غرف مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة ،وتحتوي جميع ممرات الفندق على منحدرات لتسهيل
حركة العربات ،باإلضافة لوجود مواقف خاصة للسيارات على مقربة من األبواب وعدد من الكراسي
واألجهزة المتحركة وجميعها متاحة عند الطلب).
كما يوجد عدد من المطاعم والكافيات المتميزة [مطعم القنديل  -مطعم األوركيد  -الفلك كافية -
الكوكب كافية  -الخليل كافيه].
كما يوجد أكثر من  100متجر متوفر في سوق الفندق التجاري الذي يحتوي على أشهر الماركات
العالمية من العطور واأللبسة والساعات وغيرها والتي تلبي رغبات النزالء.
كما تم تشغيل السوق التجاري بمنطقة ( )S1المطل على شارع إبراهيم الخليل المكون من ()4
أدوار ،وجاري العمل حالياً على استخراج التصاريح الالزمة للبدء في السوق التجاري الثاني بمنطقة
( )S2وأيضاً المطل على شارع إبراهيم الخليل المكون من ( )4أدوار ،وذلك ضمن المرحلة األولى،
والذي أعلن عنه في موقع تداول بتاريخ 1435/5/1ﻫ الموافق 2014/3/2م.
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مطعم القنديل بفندق مكة هيلتون لألجنحة

د .شركة مكة تعلن عن مساهمتها بحصة نقدية بنسبة قدرها  ٪16,48بمبلغ
( 28,846,150ريال) في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير [شركة تحت
التأسيس]:

عقد مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير اجتماعه رقم ( )133يوم الخميس بتاريخ
1435/1/25ﻫ ونوقش خالل االجتماع الموضوعات المدرجة على جدول األعمال ،واتخذ قرارا ً
باإلجماع بالمساهمة بحصة نقدية بمبلغ ( 500مليون ريال) تمويل ذاتي في رأس مال شركة
جرهم للتنمية والتطوير [شركة تحت التأسيس] في مجال التطوير العقاري والتي ستقوم بتطوير
منطقة جبل الشراشف ،بمساحة إجمالية  1,300,000م 2ينتج عنها  822قطعة أرض قابلة للبيع
والتطوير بعائد مالي حسب دراسة الجدوى مبلغ حوالي  35,8مليار ريال( ،حوالي  2,7أضعاف
تكلفة شراء األراضي عند  13,6مليار ريال) ويستغرق تنفيذ المشروع حوالي  5سنوات،كما تم
تفويض رئيس مجلس اإلدارة الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه بتوقيع مذكرة التفاهم للمساهمة
بهذه الحصة النقدية والتي سيتم توقيعها مع معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة
شركة البلد األمين.
وبتاريخ 1435/1/28ﻫ الموافق 2013/12/1م قام رئيس مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير
الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه بتوقيع مذكرة التفاهم مع معالي أمين العاصمة المقدسة
رئيس مجلس إدارة شركة البلد األمين ،تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير
منطقة مكة المكرمة آنذاك.
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صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يرعى توقيع مذكرة التفاهم
بين معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد األمين ورئيس مجلس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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وفي تاريخ 1435/4/25ﻫ الموافق 2014/2/25م قام مدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير المهندس
عبد الفتاح عبد الشكور فـدا نياب ًة عن سعادة رئيس مجلس اإلدارة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة
بحصة نقدية قدرها  ٪16,48بمبلغ ( 28,846,150ريال) في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير
[شركة تحت التأسيس] البالغ  175مليون ريال في مرحلة االكتتاب األول ،وذلك بنا ًء على االحتياج
الفعلي للشركة المطورة (شركة جرهم تحت التأسيس) وكان حفل التوقيع تحت رعاية صاحب السمو
الملكي األمير مشعل بن عبد اللّه بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة وتم اإلعالن عن
ذلك في موقع تداول بتاريخ 1435/5/4ﻫ الموافق 2014/3/5م ،وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات
في هذا الشأن.
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صاحب السمو الملكي األمير مشعل بن عبد الله أمير منطقة مكة المكرمة يرعى توقيع االتفاقية النهائية بين معالي أمين
العاصمة المقدسة رئيس مجلس إدارة شركة البلد األمين ومدير عام شركة مكة لإلنشاء والتعمير
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مساهمة الرشكة اإلجتامعية
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مساهمة الشركة اإلجتماعية:

من منطلق اضطالع الشركة بمسئولياتها االجتماعية ،فقد حرصت الشركة على القيام بمسئولياتها
االجتماعية بمكة المكرمة بشكل خاص والمملكة بشكل عام ،وذلك من خالل تبني وتنفيذ برامج
مدروسة ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع.
ومن منطلق مسئولية الشركة بالقيام بدور أكبر في المسئولية االجتماعية لخدمة المجتمع ،فقد
قدمت الشركة خالل هذا العام العديد من المساهمات االجتماعية ،والتي كان من أهمها:
1.1المساهمة في دعم ورعاية حفل جائزة مكة للتميز في دورتها الخامسة خالل شهر جمادى
األولى 1434ﻫ بمبلغ  600,000ريال (فقط ستمائة ألف ريال).
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صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها
الخامسة يوم االثنين 1434/5/6ﻫ

2.2المساهمة في دعم ورعاية فعاليات سوق عكاظ التاريخي خالل الفترة من  16 - 4ذو القعدة
1434ﻫ بمبلغ  125,000ريال (فقط مائة وخمسة وعشرون ألف ريال).

3.3المساهمة في دعم ورعاية منتدى جدة للموارد البشرية (ما بعد التصحيح) خالل الفترة من
 25 - 21محرم 1435ﻫ بمبلغ  133,334ريال (فقط مائة وثالثة وثالثون ألف وثالثمائة أربعة
وثالثون ريال).
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4.4المساهمة في دعم ورعاية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية»وذلك
باإلعالن في مجلة «عناية» بتاريخ 1434/11/11ﻫ لتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك
عبداللّه بن عبدالعزيز «حفظه اللّه» بمناسبة الذكرى ( )83لليوم الوطني للمملكة
بمبلغ  10,000ريال (فقط عشرة آالف ريال).

5.5مساهمة الشركة ضمن منظومة المشروع الخيري لتبريد ساحات الحرم المكي الشريف بما
في ذلك ساحة باب سيدنا علي بن أبي طالب وسطح الحرم والتي تم إضافتها هذا العام ضمن
منظومة المشروع،وذلك بنظام التبريد الضبابي حيث تقوم شركة مكة بتوفير المياه الالزمة
للمشروع ،وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المراوح والمضخات الخاصة بالتشغيل.
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التبريد الضبابي بساحات الحرم المكي الشريف

التبريد الضبابي في سطح الحرم المكي الشريف
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6.6كما ساهم المركز التجاري في تقديم المساهمات االجتماعية التالية:
تم تخصيص مساحات بالمركز التجاري والمصلى بدون قيمة إيجاريه في المواسم والمناسبات
للجمعيات الخيرية وغيرها من الــوزارات والجهات الحكومية مثل وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف،الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الدورة العالمية المكثفة
لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام ،إدارة التوعية بمنطقة الحرم المكي الشريف،هدية الحاج
والمعتمر الخيرية،الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة،الجمعية الخيرية
بتربة ،المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بجمهورية مصر العربية،قناة أرماك التركية ،شركة
بير يكيت للسياحة والسفريات (تركيا) وذلك لتقديم التوعية للحجاج والزوار والمعتمرين.

جانب من المحالت التجارية بالمركز التجاري

جانب من الفعاليات التي تمت بمسجد ابوبكر الصديق بالمركز التجاري لشركة مكة
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7.7كما ساهم فندق وأبراج مكة هيلتون بالمساهمات االجتماعية التالية:
في إطار المساهمة االجتماعية لخدمة المجتمع المنوط بها فندق وأبراج مكة هيلتون قام
الفندق بابتكار أساليب تقديم الخدمة االجتماعية بصورة احترافية وبجدية عالية كالتالي:
1.1تقديم خدمة اجتماعية وبيئية مميزة علي المستوي المحلي والعالمي وذلك بالمشاركة في اليوم
العالمي الخالي من السيارات لنرى يوماً خالياً من إنبعاثات الغازات الضارة للبيئة ناهيك عن
كونه يوم خالي من االختناقات المرورية.
2.2القيام بحملة نظافة تحت شعار (نظافة المجتمع) ،بتنظيف المنطقة المحيطة بالفندق
واألبــراج حتى ساحة الحرم المكي الشريف وذلك لتكون المنطقة نظيفة وخالية من
المخلفات.
3.3المشاركة مع مدينة الملك عبد اللّه الطبية بمكة لتقديم المساعدة الطبية للمجتمع من خالل
خدمات بنك الدم ،استجابة لحملة األسبوع العالمي للتبرع بالدم مع تنظيم ندوة توعية للمانحين
إلبراز النواحي اإليجابية للمشاركة في مساعدة المحتاجين وحفظ الحياة الكريمة لكافة طوائف
المجتمع.
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مشاركة منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون بالتبرع بالدم لمدينة الملك عبدﷲ الطبية بمكة المكرمة

4.4مساندة جمعية األيتام بالعاصمة المقدسة بمشاركة األيتام فرحتهم في كافة المحافل حيث
تم توزيع الهدايا لألطفال من مختلف األعمار في حفل خاص مما كان له دورا ً كبيرا ً في إدخال
الفرحة والسرور في نفوسهم ,كما تم توزيع هدايا للبنات األيتام عبارة عن ألعاب وأدوات
مدرسية.
5.5تقديم دعوة لعدد عشرون طالباً إلحدى المدارس الثانوية بمكة المكرمة للقيام بجولة عملية
الستكشاف صناعة الضيافة وعرض الفرص الوظيفية ،و شملت الجولة عدد من مرافق الفندق
واألبراج ،مما كان له األثر الطيب في نفوس الطالب لترغيبهم للعمل في قطاع السياحة.
6.6التنسيق مع كلية التقنية بمكة المكرمة للمشاركة في ملتقى التوظيف بيوم المهنة رقم ()3
حيث قام منسوبي الفندق باصطحاب الخريجين والمتدربين للتعرف على مرافق الفندق وعرض
مزايا العمل في قطاع السياحة الدينية ،هذا وقد لوحظ اهتمام عدد كبير من الشباب السعودي
لمثل هذه الملتقيات وخاصة قطاع صناعة السياحة.
وتأتي هذه الخدمات االجتماعية ضمن الدعم الكامل من شركة مكة لإلنشاء والتعمير المالكة للفندق
واألبراج التي تحرص دائماً علي التواجد في المشاركات االجتماعية وذلك لخدمة المجتمع.
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لقد كان من أهم بنود التـعاقد بين شـركة مـكة لإلنشـاء والتعميـر (المـالـك لفـنـدق وأبـراج مكة
هيـلتون) وإدارة فــنادق هيلتـون العالـمية التدريب وإحالل العمـالة الـوطنية محل العمالة الوافدة
في جميع التخصصات داخل الفندق ،ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قـد تُعيق الكـوادر الوطنية
لاللتـحاق بالعمل الفندقي وتمشــياً مع سياسة الدولة في وضع خطط توطين الوظائف في القطاعات
العامة والخاصة ،فقد تم تخصيص مركز تدريب بفنـدق وأبراج مكة هيلتون ،لتدريب وتأهيل وصقل
الكفاءات السعودية في مختلف األقسام الفندقية.
وقد قامت شركة مكة بافتتاح مركز التدريب في عام 1415ﻫ الموافق 1994م والذي يُعد أول مركز
لتدريب الكوادر السعودية بمكة المكرمة ،على األعمال الفندقية ،باإلضافة إلى البرامج الخاصة لشركة
هيلتون العالمية في إدارة الفنادق ،وكذلك التعاون مع مراكز التدريب الداخلية بالمملكة كالغرفة
التجارية بمكة المكرمة ومكاتب العمل ،وذلك إلمداد الفندق بالكوادر الوطنية في هذا المجال.
وبعد تطوير وتحديث مركز التدريب بالفندق كما هو متبع سنوياً ،وذلك بإدخال وسائل التعليم
والمعدات الحديثة ،مع تطوير القاعات ،فقد تم تدريب عدد ( )104متدرب سعودي ،كما تم تدريب
عدد ( )187متدرب عملوا بأماكن أخرى غير فندق وأبراج مكة هيلتون ،ثم تدريب عدد ( )18موظف
ممن هم على رأس العمل بالفندق واألبراج ،علماً بأن األعداد التي تخرجت من مركز التدريب منذ
افتتاحه في 1415/4/29ﻫ حتى 1435/4/29ﻫ عدد ( )980متدرب بفضل اللّه وتوفيقه ،وذلك في
أقسام الفندق واألبراج المختلفة (االستقبال  -األغذية والمشروبات – اإلشراف الداخلي – وغيرها).
وحسب المتبع كل عام فإن فندق وأبراج مكة هيلتون يساهم في كافة أنشطة التدريب حيث يقوم
بتدريب كافة العاملين على مكافحة الحريق والتدريب على الوسائل المختلفة لإلسعافات األولية
والتنفس الصناعي وغيرها من التدريبات الالزمة.
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دورة تدريبية لبعض منسوبي فندق وأبراج مكة هيلتون

وقد بلغت نسبة السعوده في الشركة كما هو موضح بالجدول التالي:

مجـال العمل (الوظائف)

الوظائف اإلدارية:

اإلدارة العليا /اإلشرافية /اإلدارية والمهنية/
األمن والحراسة

سعوديون

239

غير

سعوديين

359

اإلجمالي

598

نسبة

السعوده

٪39,97

الوظائف الخدمية المساندة:

األغذية والمشروبات /المطبخ /اإلشراف

الداخلي  /المغسلة /التجهيز والتحضير /حاملي

11

562

573

٪1,92

الحقائب /نظافة المركز التجاري والمصلى
اإلجمالي

250

921

1171

٪21,35

علماً بأن نسبة السعوده في الشركة  ٪21,35وهى في مجال الضيافة تعتبر ضمن النطاق األخضر
حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة العمل.
التدريب والتطوير اإلداري باإلدارة العامة للشركة:

خالل العام المالي 1435/1434ﻫ ،قامت إدارة الشركة بترشيح عدد من منسوبيها في دورات تخصصية
في مجاالت تتعلق بطبيعة أعمالهم وأخرى تثقيفية ،منها دورات في نشاط التدقيق الداخلي في
الحوكمة والمخاطر الرقابية ،دورة تنفيذ مهام التدقيق الداخلي ،نظام اإلفصاح ،مهارات تحصيل
الديون ،نظام العمل السعودي ،الوعاء الزكوي للشركات ،شهادة كامبردج الدولية لتقنية المعلومات.
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متطلبات هيئة السوق المالية طبقاً لقواعد التسجيل واإلدراج
 .١وصف للنشاط الرئيسي ومــدى تأثيره على حجم أعمال الشركة ومدى
إسهامه في النتائج:

تعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وامتالك العقارات المجاورة للمسجد الحرام
وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشرائها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء
والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاص بها.
م

البيان

إجمالي إيرادات النشاط بالريال والنسبة

إجمالي أرباح النشاط بالريال والنسبة

١

المركز التجاري

144,316,558

٪24,40

112,836,010

٪31,59

٢

فندق مكة هيلتون

205,318,046

٪34,72

101,074,691

٪28,30

٣

أبراج مكة هيلتون

239,280,541

٪40,47

140,866,286

٪39,44

٤

تأجير عقارات جبل عمر 2

2,416,033

٪0,41

2,416,033

٪0,67

591,431,178

٪ 100,00

357,193,020

٪ 100,00

اإلجمــــالي

الشركة تمارس نشاطها في مكة المكرمة فقط ،وليس لها أي نشاط أو إيراد خارج مدينة مكة المكرمة.
 .٢توجهات مجلس اإلدارة واستراتيجياته الرئيسية لدعم الشركة واالرتقاء بها:

.أإن مجلس اإلدارة حرص على االستثمار في شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة
مساهمة بحصة عينية في مشروع شركة جبل عمر ( )1قيمتها 756,167,500ريــال ،تمثل
عدد  75,616,750سهم عيني ،نتج عن تقييم األسهم طبقاً لمحفظة أسهم الشركة (لدى
بنك الرياض) لعدد  63,763,478سهم بالقيمة السوقية في تاريخ انتهاء السنة المالية في
1435/4/29ﻫ مكاسب لم تتحقق بعد قدرها  1,791,753,732ريال ،عبارة عن الفرق ما بين
قيمة السهم السوقية واالسمية.
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.باكتتاب حقوق أولوية وإضافية بأسهم شركة جبل عمر قيمتها 307,767,660ريال لعدد أسهم
 30,776,766سهم ،نتج عن تقييمها بالقيمة السوقية في تاريخ 1435/4/29ﻫ ،مكاسب لم
تتحقق بعد قدرها  864,827,124ريال ،عبارة عن الفرق ما بين قيمة السهم السوقية واالسمية.

.جإن رصيد الحصة النقدية المودعة باسم شركة مكة في شركة جبل عمر للتطوير بتاريخ
1428/1/24ﻫ وقدرها  640مليون ريال ،والتي تمثل مساهمة مالك العقارات الذين لم يستكملوا
وثائقهم النظامية والشرعية (وذلك طبقاً للبند الثاني من الفقرة أوالً من المادة الثامنة من النظام
األساسي لشركة جبل عمر للتطوير) والتي بلغت في تاريخ 1428/9/17ﻫ مبلغ  582مليون ريال،
وقد بلغت قيمة عقارات من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية حتى تاريخ 1435/4/29ﻫ
مبلغ وقدره  197مليون ريال ،حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية
المذكورة ،وبذلك أصبح رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ  385مليون ريال.
.دبلغ استثمار شركة مكة في صندوق المتاجرة بالسلع (متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية)
بالريال السعودي  807,466ريال ،ونتج عنه حتى تاريخ 1435/4/29ﻫ عائد استثمار غير محقق
قدره  51,605ريال.
.هبلغ استثمار الشركة في مشروع تطوير منطقة جبل عمر ( )2والذي يعتبر امتدادا ً طبيعياً لمشروع
تطوير منطقة جبل عمر ( )1ومرتبط به من الناحية الجنوبية مبلغ وقدره  70مليون ريال وعائد
إيجارها السنوي  2,4مليون ريال.
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.وقرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم ( )133يوم الخميس بتاريخ 1435/1/25هـ الموافق
 28نوفمبر 2013م باإلجماع بالمساهمة بحصة نقدية بمبلغ  500مليون ريال سعودي في
رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) في مجال التــطوير العقاري،
والتي ستقوم بتطوير منطــقة جبل الشراشف ,وبـموجب هذا الـقرار قــامت الشركة بدفع
50مليون ريال سعودي والتي تمثل  ٪10من حصتها في رأسمال شركة جرهم ,وخالل الربع
الرابع قامت الشركة باسترداد ما تم سداده بمبلغ  50مليون ريال ،وفي تاريخ 1435/4/25ﻫ
الموافق 2014/2/25م قام مدير عام الشركة بتوقيع اتفاقية نهائية للمساهمة بحصة نقدية
قدرها  ٪16,48بمبلغ (28,846,150ريال) في رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير [شركة
تحت التأسيس] البالغ  175مليون ريال في مرحلة االكتتاب األول ،وذلك بنا ًء على االحتياج
الفعلي للشركة المطورة (شركة جرهم تحت التأسيس) ،وتم اإلعالن عن ذلك في موقع تداول
بتاريخ 1435/5/4ﻫ الموافق 2014/3/5م ،وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.
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 .٣الوضع الزكوي:
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استلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام 1424ﻫ حتى عام 1430ﻫ باستحقاق ربط زكوي
على الشركة بمبلغ قدره  31,145,826ريال سعودي ،وقد اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع
االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  31,130,230ريال
سعودي بنا ًء على قرار اللجنة االبتدائية،كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة المالية المنتهية
في 1431/4/29ﻫ باستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره  16,593,207ريال سعودي ،وقد
اعترضت الشركة على هذا الربط وتم رفع االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد
إصدار خطاب ضمان بمبلغ  16,593,207ريال بنا ًء على قرار اللجنة االبتدائية ،إال أن إدارة الشركة
على قناعة بأن نتيجة االعتراض سوف تكون في صالحها بمشيئة اللّه تعالى.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 1432ﻫ حتى 1434ﻫ ولم تستلم الشركة أي ربط عن
تلك السنوات حتى تاريخه.

 .٤تأكيدات وإقرارات:

•يؤكد مجلس اإلدارة بأن الشركة قامت بإعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
•أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أُع ّد على أسس سليمة وينفّذ بفعالية.
•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها بإذن اللّه.

 .٥نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
أ .التعاقد مع مكتب مراجعة داخلية[ :مخرجات المرحلة األولى]:

تم التنويه في التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام 1434ﻫ عن قيام شركة مكة بالتعاقد مع مكتب
شركة د ,محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون،على مرحلتين كالتالي:
•المرحلة األولى (تحديث السياسات واإلجراءات).
•المرحلة الثانية (المراجعة الداخلية – تنفيذ العمل).
فعلياً انتهي مكتب د .محمد العمري بشكل كامل من المرحلة األولى والتي أثمرت عن اآلتي:
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1.1تحديث الهيكل التنظيمي للشركة:

قام المكتب بمراجعة الهيكل التنظيمي المعتمد لدى الشركة ثم قام بإدراج التحديثات الالزمة
على الهيكل التنظيمي العام والهياكل التنظيمية إلدارات وأقسام الشركة وكذلك القطاعات التابعة
للشركة لتتواكب مع المعمول به في الشركات المثيلة مع إضافة ملخص للمهام والواجبات
الرئيسية إلدارات الشركة.

2.2تحديث دليل الوصف الوظيفي لمنسوبي الشركة:

قام المكتب بمراجعة دليل الوصف الوظيفي المعتمد لدى الشركة ثم قام بإدراج التحديثات
الالزمة على الوصف الوظيفي لجميع الوظائف ثم استحداث الوظائف التي تحتاج لها إدارات
وأقسام الشركة خالل الفترة الحالية والمستقبلية.

3.3تحديث أدلة إجراءات العمل بالشركة:

قام المكتب بمراجعة أدلة إجراءات العمل المعمول بها لدى الشركة ثم قام بإدراج التحديثات
الالزمة على هذه األدلة لتتواكب مع المعمول به في الشركات المثيلة وجاءت كالتالي[:دليل
إجراءات العمل بإدارة الموارد البشرية  -دليل إجراءات العمل باإلدارة المالية  -دليل إجراءات
العمل بإدارة شئون المساهمين  -دليل إجراءات العمل بإدارة الشئون الفنية  -دليل إجراءات
العمل بقسم المستودعات  -دليل إجراءات العمل بإدارة المركز التجاري واألقسام التابعة له].

وبمشيئة اللّه تعالى ستقوم إدارة الشركة بالتنسيق مع مكتب د ,محمد العمري للقيام بتنفيذ المرحلة
الثانية من التعاقد وهي قيام مكتب المراجعة الداخلية لديهم بأعمال المراجعة الداخلية [الرقابة
المالية واإلدارية] على إدارات شركة مكة لإلنشاء والتعمير المختلفة وذلك لمدة عام كامل حسب
التعاقد المبرم.
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ب .إدارة شئون المساهمين:

لتسهيل العمل وزيادة الفاعلية والمرونة فقد تم تطوير الهيكل اإلداري للشركة وتحويل قسم شئون
المساهمين إلى إدارة ،تكون مرجعيتها المباشرة إلى مدير عام الشركة ،وحيث أن أهم المسئوليات
المترتبة على إدارة شئون المساهمين هي التواصل مع المساهمين وتسهيل وصولهم إلى الشركة
وذلك بكافة الوسائل وتوفير اآلليات الالزمة بأحدث التقنيات ولذلك فقد تم تطوير أعمالها كالتالي:
•تحديث بيانات الشركة والهواتف ووسائل االتصاالت المختلفة وخاص ًة أرقام إدارة شئون
المساهمين بالموقع اإللكتروني للشركة.
•تــفــــعـــيـــــل خـــــــدمــة البـــريـــــد اإللكـتــــرونـي بـــإدارة شـــئــــون المســـــاهمين
( )mosahem@mcdc.com.saومـن خاللـه يتـم التواصـل مـع المسـاهمين والـرد علـى
استفسـاراتهم فـي الحـال وإرسـال كل مـا يلـزم للمسـاهمين.
•تطوير خدمة الرسائل النصية إلبالغ المساهمين بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية ومواعيد
صرف األرباح ،وعند انتهاء المعامالت أو صدور شيكات بدل فاقد.
•نشر األخبار والمعلومات التي تهم مساهمي الشركة على الموقع اإللكتروني للشركة.
•نشر المعلومات الهامة حال حدوثها على هيئة إعالنات بموقع تداول ،ليكون المساهمين
والمستثمرين على اطالع بمستجدات الشركة أوالً بأول.
•حرصاً من إدارة الشركة على حقوق المساهمين قامت بجهود كبيرة ،وذلك بالبحث في سجالت
المساهمين عن أرقام حسابات المستحقين الذين لم يصرفوا أرباحهم عن عام 1427ﻫ الموافق
2006م وكانت المبالغ حوالي ( 21,630,352,80ريال) وللّه الحمد تم التوصل إلى أكثرهم وتمت
مخاطبتهم لصرف مستحقاتهم.
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أحد المساهمين يقوم بمراجعة مستحقاته مع إدارة شئون المساهمين
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منسوبي إدارة شئون المساهمين باإلدارة العامة لشركة مكة

83

ج .إدارة الشئون الفنية:

84

جميع األعمال التي تتم بإدارة الشئون الفنية في المناقصات الخاصة بتطوير وتحديث اإلنشاءات
واألعمال المختلفة بالشركة تتم بنظام المناقصة بالظرف المغلق المختوم أو بنظام الممارسة ،أو
الشراء المباشر عن طريق استدراج عروض ,وت ُسند هذه األعمال إلى المكاتب الهندسية وشركات
المقاوالت المدرجة والمعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة أو الجهات الحكومية المختصة.
 .٦المخاطر التسويقية:

توجد مخاطر تسويقية محدودة ربما تواجه الشركة في المستقبل ،مع اكتمال المشاريع الجديدة
في المنطقة المركزية ،إال أن مشروع الشركة يتميز بنقاط قوة عديدة ،من أهمها :موقع متميز
أمام المسجد الحرام مباشرة ،وأفضل تصميم للمبنى ،ومساحات مميزة حوالي 50م ،2للغرف ،وأكبر
مساحات إطاللة على المسجد الحرام ،لذا فإنه من غير المنظور أن يكون هناك تأثير جوهري على
مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة اللّه ،كما أن الشركة ستستمر في سياستها في تنويع
االستثمارات طويلة وقصيرة األجل كأحد البدائل اإلستراتيجية ألي توسعة مستقبلية للمسجد الحرام
على المدى القريب أو البعيد.
علماً بأن قرار الدولة بتخفيض أعداد الحجاج والمعتمرين بنسبة  ٪20أدى إلى انخفاض نسب اإلشغال
بغرف الفندق واألبراج مما كان له األثر المباشر في انخفاض إيرادات الشركة.
 .٧تصنيف عضوية مجلس اإلدارة:

العضو المستقل هو :عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة.
ومما ينافي االستقاللية ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي من اآلتي:
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1.1أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
2.2أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم
الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
3.3أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4.4أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في أي
شركة من مجموعتها.
5.5أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة
من مجموعتها.
6.6أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

7.7أن يكون موظفاً خالل العامين الماضيين لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من
مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من
تلك األطراف خالل العامين الماضيين.
العضو غير التنفيذي هو :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة ،أو ال يتقاضى راتباً
شهرياً أو سنوياً منها.
تكوين مجلس اإلدارة [تصنيف أعضائه]:

يتكون مجلس اإلدارة من ( )11عضوا ً وأسماء األعضاء على النحو التالي:
مـ

اســـم العضو

صفة العضوية

١

األستاذ /عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

٢

األستاذ /أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان

٣

األستاذ /إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي

٤

األستاذ /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

غير تنفيذي

٥

األستاذ /زياد بسام محمد سليمان البسام

مستقل

٦

معالي الدكتور /سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي

مستقل

٧

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

٩

األستاذ /خالد عبد اللّه عبد اللطيف العبد اللطيف
(ممثل المجلس األعلى لألوقاف  -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
ـ جهة حكومية)*

٨

الدكتور /ضيف اللّه عمر ضيف اللّه الغامدي

10

األستاذ /محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

١١

األستاذ /منصور عبد اللّه سليمان بن سعيد

تنفيذي
غير تنفيذي
مستقل

غير تنفيذي
مستقل
غير تنفيذي
مستقل
مستقل

*حدث تغيير في مسمى ممثل المجلس األعلى لألوقاف خالل العام المالي 1435/1434ﻫ (حيث عينت وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
األستاذ /خالد عبد اللّه عبد اللطيف العبد اللطيف ،بدالً من د /عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي نظرا ً لظروفه الخاصة ،وبنا ًء على خطاب
معالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد رقم 66/1/5س وتاريخ 1434/6/20ﻫ).
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 .8أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا ً في
مجالس إدارتها:
م

اســـم العضو

الشركات المساهمة األخرى التي ال يزال يتولى
عضويتها (حتى تاريخه)

١

األستاذ /عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

جبل عمر للتطوير

٢

األستاذ /أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان

جبل عمر للتطوير /المتحدة للتأمين التعاوني

٣

األستاذ /إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي

جبل عمر للتطوير

٤

األستاذ /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

ال يوجد

٥

األستاذ /زياد بسام محمد سليمان البسام

جبل عمر للتطوير /بروج للتأمين

٦

معالي الدكتور /سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي

ال يوجد

٧

األستاذ /صالح محمد عوض بن الدن

مدينة المعرفة اإلقتصادية

٨

الدكتور /ضيف اللّه عمر ضيف اللّه الغامدي

اسمنت نجران

٩

األستاذ /خالد عبد اللّه عبد اللطيف العبد اللطيف

الصحراء للبتروكيماويات

١٠

األستاذ /محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

ال يوجد

١١

األستاذ /منصور عبد اللّه سليمان بن سعيد

جبل عمر للتطوير

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

اسـم العضو

عدد األسهم
في
1434/4/30ﻫ

نسبة التملك
أول السنة ٪

عدد األسهم
في
1435/4/29ﻫ

نسبة
التملك
آخر السنة
٪

نسبة
التغير
٪

5,352,317

3,2474

7,006,085

4,2508

1,0034

0,0008

1,377

0,0008

-

6,000

0,0036

-

0,0039

-

١

عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

٢

أحمد بن عبد العزيز بن سليمان الحمدان

1,377

٣

إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي

6,000

0,0036

٤

حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

6,444

0,0039

6,444

٥

زياد بسام محمد سليمان البسام

1,000

0,0006

1,000

0,0006

٦

سهيل بن حسن عبد الملك قاضي

12,882

0,0078

12,882

0,0078

-

٧

شركة بن الدن للتنمية العقارية ويمثلها:
صالح محمد عوض بن الدن

595,573

0,3613

595,573

0,3613

-

٨

د/ضيف اللّه عمر ضيف اللّه الغامدي

1,000

0,0006

1,000

0,0006

-

٩

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد ويمثلها:
خالد عبداللّه عبداللطيف العبداللطيف

8,053,205

4,8862

8,053,205

4,8862

-

2,487

0,0015

2,487

0,0015

-

1,328

0,0008

1,328

0,0008

-

 ١٠محمود جميل عبد الوهاب حسوبة
١١

منصور عبداللّه سليمان بن سعيد

*تتضمن المصلحة (أسهم الزوجة واألبناء القصر والشركات التابعة إن وجد).
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 .١٠بيان بنسب تملك كبار التنفيذيين (أو أي مصلحة)* في أسهم الشركة وأي
تغير في تلك المصلحة خالل السنة المالية:
مـ

١

اسم كبار التنفيذيين

عدد األسهم في

نسبة التملك

عدد األسهم في

نسبة التملك

نسبة

1434/4/30ﻫ

أول السنة ٪

1435/4/29ﻫ

آخر السنة ٪

التغير ٪

299

0,0001

299

0,0001

-

د/مجيد الدين بن منهاج
الدين كامل

*تتضمن المصلحة أسهم الزوجة واألبناء القصر.

 .١١لجان المجلس:
أ .لجنة المراجعة:

مهام ومسئوليات اللجنة:
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1.1اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ
األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.
2.2دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3.3دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4.4التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم ،ويراعى عند
التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.
5.5متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ،واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون
بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6.6دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7.7دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها..
8.8دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية
في شأنها.
9.9دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

وقد عقدت لجنة المراجعة عدد ( )8اجتماعات خالل عام 1435/1434ﻫ بنسبة حضور  ،٪100وتتكون
اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مختصين في الشئون المالية والمحاسبية،وأسمائهم على النحو
التالي:

صفة العضوية

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

اإلجتماع الخامس

اإلجتماع السادس

اإلجتماع السابع

االجتماع الثامن

عدد اجتماعات الحضور

١

أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

٢

إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي

عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

٣

صالح محمد عوض بن الدن

عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

٤

منصور عبداللّه سليمان بن سعيد

عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

٥

زياد بسام محمد سليمان بسام

عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

√

√

٨

مـ

اسم العضو
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ب .لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام ومسئوليات اللجنة:

1.1التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع
مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.
2.2المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد
وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ،بما في ذلك تحديد الوقت الذي
يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة.
3.3مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4.4تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5.5التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6.6وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،ويراعى عند
وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد ( )3اجتماعات خالل عام 1435/1434ﻫ ،بنسبة حضور
 ٪100وتتكون من ثالثة أعضاء،وأسمائهم على النحو التالي:

صفة العضوية

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

االجتماع الثالث

عدد اجتماعات الحضور

١

سهيل بن حسن عبدالملك قاضي

رئيس اللجنة

√

√

√

٣

٢

منصور عبداللّه سليمان بن سعيد

عضو اللجنة

√

√

√

٣

٣

زياد بسام محمد سليمان البسام

عضو اللجنة

√

√

√

٣

م
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أحد اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمقر اإلدارة العامة للشركة
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 -12اجتماعات مجلس اإلدارة:

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية 1435/1434ﻫ (الفترة من 1434/5/1ﻫ
حتى 1435/4/29ﻫ) ،وسجل حضور كل اجتماع،عقد مجلس اإلدارة عدد ( * )7اجتماعات ،وأسماء
أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:

صفة العضوية

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

اإلجتماع الخامس

اإلجتماع السادس

اإلجتماع السابع

عدد جلسات الحضور

١

عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه

رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٢

أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٣

إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٤

حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٥

زياد بسام محمد سليمان البسام

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٦

سهيل بن حسن عبد الملك قاضي

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٧

صالح محمد عوض بن الدن

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٨

ضيف اللّه عمر ضيف اللّه الغامدي

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

٩

د /عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي**

عضو مجلس اإلدارة

√

-

-

-

-

-

-

١

١٠

خالد عبد اللّه عبد اللطيف العبداللطيف***

عضو مجلس اإلدارة

-

-

√

√

√

√

√

٦

١١

محمود جميل عبد الوهاب حسوبة

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

١٢

منصور عبد اللّه سليمان بن سعيد

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

√

√

√

٧

م

*	
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اسم العضو

يوجد عدد ( )4قرارات مجلس إدارة (بالتمرير) ،وبذلك يكون عدد محاضر مجلس اإلدارة خالل العام المالي 1435/1434ﻫ ( )11محضر.

**	 الدكتور/عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي ممثل المجلس األعلى لألوقاف والذي انتهت عضويته بمجلس إدارة الشركة بتاريخ 1434/6/20ﻫ
نظرا ً لظروفه الخاصة ،وذلك بنا ًء على خطاب معالي وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد رقم 66/1/5س وتاريخ 1434/6/20ﻫ،
والذي حضر عدد ( )1اجتماع من اجتماعات المجلس خالل العام المالي 1435/1434ﻫ.
***	 األستاذ/خالد عبد اللّه عبد اللطيف العبد اللطيف وكيل الوزارة لشئون األوقاف ممثل المجلس األعلى لألوقاف والذي تم تعيينه في عضوية
مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1434/6/20ﻫ بدالً من د /عبد الرحمن سعيد حسين الحازمي ،بنا ًء على خطاب معالي وزير الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد رقم 66/1/5س وتاريخ 1434/6/20ﻫ ،والمؤيد من الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين للشركة والتي
عقدت بتاريخ 1434/8/28ﻫ الموافق 2013 /7/7م.

أحد اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة
متطلبات هيئة السوق املالية
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 -١/١٣العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة
جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو ألي
شخص ذي عالقة بأي منهم:
العقود التي تتطلب اإلفصاح:
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.أعقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس اإلدارة) لمعرض
بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م 2بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال ،وشقة سكنية
بالمركز السكني مساحتها 225م 2بإيجار سنوي قدره  430,600ريال ،ولوحات إعالنية بإيجار
سنوي قدره  111,000ريال ومكتب مساحته 36م 2بإيجار سنوي قدره  46,800ريال.
.بعقدا إيجار باسم األستاذ /زياد بسام محمد البسام (عضو مجلس اإلدارة) لمعرض بالمركز التجاري
مساحته 16م ،2بإيجار سنوي قدره  235,700ريال ،وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته  7م،2
بإيجار سنوي قدره  100,550ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات) ،وتعادل قيمة
			
اإليجارات في هذه العقود قيمة المثل للمحالت والشقق المؤجرة األخرى.
وسيتم إدراج بندين مستقلين للمصادقة على المعامالت والعقود التي تمت مع أطراف ذات
عالقة خالل العام المالي 1435/1434ﻫ الموضحين أعاله بالفقرة الفرعية (أ  ،ب) من البند
( ،)1/13بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين القادمة للشركة.
.جعقد إيجار باسم ورثة عبد الشكور عبد الفتاح فدا الستئجار ركن بالمركز التجاري مساحته 11م،2
بإيجار سنوي قدره 236,775ريال ومن ضمن الورثة المهندس عبد الفتاح عبد الشكور فـدا مدير
عام الشركة ،والنشاط التجاري بالركن (بيع كتب) ،وقيمة اإليجار تعادل قيمة المثل.
.دإدراج بند مستقل بجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين القادمة
للشركة يتعلق باشتراك عضو من مجلس اإلدارة في عمل منافس وفقاً للنص التالي( :الموافقة
على اشتراك عضو من مجلس اإلدارة في عمل منافس) واألعضاء هم:
1.1عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
2.2أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
3.3إبراهيم عبد اللّه إبراهيم السبيعي.
4.4منصور عبد اللّه سليمان بن سعيد.
5.5زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.

هـ  .ال توجد أي صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة ،ولكن يوجد عقود مع أطراف ذات
عالقة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام حسب ما تم اإلفصاح عنه في هذا التقرير
البند  /1/13أ ،ب ،ج وملخصها كالتالي:
م

النشاط

المستأجر

قيمة
التعاقد

مدة
التعاقد

١

محل (مطعم الطازج)  +شقة
سكنية  +لوحات إعالنية  +مكتب

باسم /شركة مزارع فقيه للدواجن
العائد ملكيتها لرئيس مجلس اإلدارة

2,736,238

سنوي

٢

محل  +ركن (مكتبة صوتيات)

باسم /زياد البسام عضو مجلس اإلدارة

336,250

سنوي

٣

ركن (بيع كتب)

باسم /ورثة عبد الشكور فـدا منهم المدير العام

236,775

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

تم خالل العام المالي 1435/1434ﻫ (الفترة من 1434/5/1ﻫ حتى 1435/4/29ﻫ) تنازل رئيس مجلس
اإلدارة األستاذ /عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه عن حقه في أجر االنتفـاع واالستخدام لألماكن
العائدة له والتي تستغلها شركة مكة(،مكاتب اإلدارة العامة للشركة بمركز فقيه التجاري ،واألرض
المقام عليها معرض لمجسمات الشركة بالعزيزية ومساحتها  6375متر مربع ،واألرض المشون بها
المعدات الخاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتها حوالي  5000متر مربع) وبيانها على النحو التالي:
1.1القيمة اإليجارية للمكاتب

 800,000ريال

2.2القيمة اإليجارية لمستودع الليث

 100,000ريال

3.3القيمة اإليجارية ألرض معرض المجسمات

 2,000,000ريال
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجمــالي

 2,900,000ريال

وقد بلغت القيمة اإلجمالية ألجر االنتفاع واالستخدام لألماكن العائدة لرئيس مجلس
اإلدارة األستاذ /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه ،والتي تنازل عن حقه فيها عن
السنوات السابقة منذ ابتداء فكرة تأسيس الشركة في 1405/11/26ﻫ حتى العام المالي
1435/1434ﻫ مبلغ وقدره  24,907,964ريال ،وذلك بخالف مبلغ  1,495,077ريال تبرع
بها رئيس مجلس اإلدارة ضمن نفقات تأسيس الشركة ،ومبلغ  123,412ريال مكافأة
عضويته عن عام 1416ﻫ ،ومبلغ  771,196ريال تمثل حصة أرباح أسهم المصلى في
األرباح الموزعة عن العام المنتهي في 1416/4/29ﻫ.
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 -3/13التعويضات والمكافآت:
أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين/
المستقلين

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

-

-

1,488,240

البدالت *

33,000

639,000

579,024

المكافآت الدورية والسنوية **

200,000

2,000,000

-

الخطط التحفيزية

-

-

-

أي تعويضات أو مزايا عينية

-

-

-

البيان
الرواتب والتعويضات

*

مبلغ  33ألف ريال ومبلغ  639ألف ريال بدل حضور عدد ( )11جلسة ألعضاء مجلس اإلدارة (بواقع  3000ريال لكل عضو عن كل جلسة)،
باإلضافة إلى مبلغ  579,024ريال بدالت مثل بدل سكن ،وبدل مواصالت لعدد ( )5من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم المدير العام –
المدير المالي.

** مكافآت دورية وسنوية ألعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى ( )5من كبار التنفيذيين بالشركة من بينهم المدير العام – المدير المالي.

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

1.1يستحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الشرعية المستحقة عن العام المالي الحالي
1435/1434ﻫ مبلغ وقدره  10,670,866ريال( ،الرجوع لإليضاح رقم ( )22الملحق بالقوائم المالية
للشركة عن العام المالي 1435/1434ﻫ).
2.2يستحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مبلغ  80,564ريال رسوم اشتراك عن شهر
ربيع اآلخر 1435ﻫ.
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 -1/14نتائج أعمال الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق مساهميها خالل
السنوات المالية الخمس األخيرة:
أ .أهم بنود قائمة المركز المالي (الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين) باأللف ريال:
١٤٣١هـ

١٤٣٢هـ

١٤٣٣هـ

١٤٣٤هـ

١٤٣٥هـ

المركز المالي
موجودات متداولة

335,333

534,290

447,402

473,969

464,564

مطلوبات متداولة

()415,332

()436,808

()525,621

()619,375

()631,976

رأس المال العامل

()79,999

97,482

()78,219

()145,406

()167,412

األصول األخرى طويلة األجل

2,198,623

1,733,363

2,236,239

2,732,043

4,111,119

األصول الثابتة

1,635,837

1,616,739

1,596,026

1,622,188

1,603,572

إجمالي الموجودات

4,169,793

3,884,392

4,279,667

4,828,200

6,179,255

المطلوبات المتداولة

415,332

436,808

525,621

619,375

631,976

المطلوبات األخرى

4,905

5,380

6,117

6,829

7,057

إجمالي المطلوبات

420,237

442,188

531,738

626,204

639,033

رأس المال المدفوع

1,648,162

1,648,162

1,648,162

1,648,162

1,648,162

مكاسب غير محققة عن تقييم
األوراق المالية

755,955

416,495

732,403

1,228,206

2,656,604

االحتياطيات واإلرباح المدورة

1,345,439

1,377,547

1,367,364

1,325,628

1,235,456

حقوق المساهمين

3,749,556

3,442,204

3,747,929

4,201,996

5,540,222

إجمالي الخصوم وحقوق
المساهمين

4,169,793

3,884,392

4,279,667

4,828,200

6,179,255

ب .أهم بنود قائمة الدخل (إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات) باأللف ريال:
1431ﻫ

1432ﻫ

1433ﻫ

1434ﻫ

1435ﻫ

قائمة الدخل
إيرادات النشاط *

95,325

109,142

115,506

135,353

146,327

تكاليف النشاط *

()23,889

()24,136

()25,453

()27,387

()31,480

مجمل ربح النشاط *

71,436

85,006

90,053

107,966

114,847

مصاريف إدارية وعمومية **

()11,566

()13,143

()14,983

()16,234

()16,451

اإليرادات األخرى ـ صافي ***

160,898

214,853

252,722

296,215

239,930

اإليرادات المتنوعة ****

4,849

11,960

7,759

4,256

4,669

المساهمة االجتماعية

()3,913

()1,043

()1,350

()500

()868

مصروفات أخرى *****

()298

()902

()902

()1,343

()6,839

الزكاة

()8,110

()12,853

()10,744

()11,303

()11,219

213,296

283,878

322,555

379,057

324,069

صافي الربح

*

المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة ،وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجير المحالت التجارية.

** ترجع الزيادة في المصاريف اإلدارية والعمومية هذا العام نتيجة زيادة موجودات ثابتة مستهلكة.
*** صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون يرجع االنخفاض ،النخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج مكة هيلتون بسبب
انخفاض أعداد النزالء.
**** ترجع الزيادة في اإليرادات المتنوعة لهذا العام بسبب وجود مخصص ديون انتفى الغرض منها.
***** ترجع الحتساب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عن عمالء فندق الشهداء سابقا ًوكذلك الحتساب مخصص االنخفاض في القيمة
االستردادية.
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 – 2/14بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

100

.أبلغ إجمالي اإليرادات من تشغيل المشروع األول للشركة لعــــام 1435/1434ﻫ مبلغاً وقدرة
 591مليون ريال والحمد للّه ،بنسبة انخفاض ( )٪7,94عن إجمالي اإليرادات لعام 1434/1433ﻫ،
وقدرها  642مليون ريال ،والفرق باألقل عن العام الماضي وقدره ( )51مليون ريال ،موزع
تفصـيليـاً كمـا يلي :المـركز التجاري زيادة  10,90مليون ريال بنسبة زيادة قدرها  ،٪8,23وفندق
مكة هيلتون بانخفاض ( )36,48مليون ريال بنسبة انخفاض ( ٪)15,08وأبراج مكة هيلتون
بانخفاض ( )25,51مليون ريال بنسبة انخفاض ( ،٪)9,63وتأجير عقارات جبل عمر  2بانخفاض
( )0,33مليون ريال بنسبة بانخفاض (.٪)12,30
.ببلغ إجمالي أرباح النشـاط مـــن تشغيل مشروع الشركة لعـــام 1435/1434ﻫ مبلغـــاً
وقـدره  357مليون ريال والحمد للّه ،بنسبة انخفاض ( ٪)12,28عن إجمالي أرباح النشاط
لعام 1434/1433ﻫ وقدرها  407مليون ريال ،والفرق باالنخفاض عن العام الماضي مبلغ وقدره
( )50مليون ريال ،موزع تفصيلياً كما يلي :المركز التجاري بزيادة  6,8مليون ريال بنسبة زيادة
 ،٪6,49وفندق مكة هيلتون بانخفاض ( )43,20مليون ريال بنسبة انخفاض ( ٪)29,94وأبراج
مكة هيلتون بانخفاض ( )13مليون ريال بنسبة انخفاض ( ،٪)8,50وتأجير عقارات جبل عمر 2
بانخفاض ( )0,33مليون ريال بنسبة انخفاض (.٪)12,30
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 -3/14بيان لسياسة الشركة في توزيع األرباح:

متطلبات هيئة السوق املالية

طبقاً للمادة ( )42من النظام األساسي للشركة ونصها[:ت ُوزّع أرباح الشركة الصاف ّية السنويّة بعد حسم
جميع المصروفات العموم ّية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على النحو التالي:
1.1يُج ّنب ( )٪10من األرباح الصافيّة لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعيّة العامة العاديّة وقف
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2.2يُوزّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ت ُعادل ( )٪5من رأس المال المدفوع.
خصص بعد ما تقدم ( )٪5من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ويُوزّع الباقي بعد ذلك على
3.3يُ ّ
ال ُمساهمين كحصة إضاف ّية في األرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو
تعليمات.
وبنا ًء على ذلك يقترح مجلس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها  ٪25من رأس المال بمبلغ
 412مليون ريال علي المساهمين بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ،علماً بأن الربح المحقق خالل
العام المالي 1435/1434ﻫ مبلغ  324مليون ريال بنسبة عائد قدرها  ،٪19,70وذلك بعد مصادقة
الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين لمساهمي الشركة علي توزيع األرباح ،والمقرر عق ُدها
بتاريخ 1435/8/27ﻫ بمشيئة اللّه تعالى.
ويتم التوزيع عن طريق التحويل المباشر في حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم
االستثمارية ،أما حملة الشهادات فعليهم مراجعة أحد فروع البنك الذي تتفق معه الشركة الستالم
أرباحهم نقدا ً.
وطبقاً لجدول أعمال الجمعية بمشيئة اللّه ،فإن تاريخ أحقية صرف األرباح للعام المالي المنتهي
في 1435/4/29ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة لدي مركز إيداع األوراق
المالية «تداول» كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين بتاريخ
1435/8/27ﻫ ،ومن المتوقع البدء في توزيع األرباح خالل الثلث األول من شهر رمضان المبارك بعد
إقرار الجمعية بمشيئة اللّه تعالى.
وفي هذا الخصوص يرغب المجلس من جميع المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم
سرعة إيداعها في محافظ استثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع األرباح
الخاصة بهم في حينه بمشيئة اللّه تعالى.
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 -4/14ال توجد أي قروض على الشركة أو أي مبالغ دفعتها الشركة سدادا ً
للقروض خالل السنة (أي عدم وجود أي قروض خالل السنة المالية المنتهية
في 1435/4/29ﻫ).
 -15الئحة حوكمة الشركات:

تم تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية[:ويتم مراجعة إرشادات هذه
الالئحة بصفة دورية من قبل مجلس إدارة الشركة وتعديلها لتتواكب مع تطورات ومتغيرات اللوائح
الصادرة عن هيئة السوق المالية وقواعدها] ،فيما عدا الموضح في الجدول التالي:
رقم المادة

متطلبات المادة

أسباب عدم التطبيق

/٦ب

التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء
مجلس اإلدارة.

جاري دراسته من قبل مجلس إدارة
الشركة.

 -16استبدال المحاسب القانوني:

تم استبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ثالث سنوات متتالية بنا ًء على توصية لجنة المراجعة
بمحضر اللجنة رقم  52وتاريخ 1434/8/14ﻫ ،وتم عمل مناقصة بين المكاتب المتخصصة ،وتم اختيار
مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون.
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األخوة األفاضل /مساهمو شركة مكة لإلنشاء والتعمير
ختام ًا ,,,,نتوجه بالحمد والشكر للمولى عـ َّـز وج ـ َّل  -على
جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي األمر خادم
الل بن عبد العزيز ،ولصاحب السمو
الحرمين الشريفين الملك عبد ّ
الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس
الــوزراء وزيــر الدفاع ،ولصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن
عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الــوزراء،
الل بن عبد العزيز
ولصاحب السمو الملكي األمير مشعل بن عبد ّ
الل ،ولمعالي أمين العاصمة
 أمير منطقة مكة المكرمة ـ حفظهم ّالل ـ شركة مكة لإلنشاء
المقدسة ،فبمساندتهم المخلصة ستظل إن شاء ّ
والتعمير رائدة التوسع العمراني في مكة المكرمة والمناطق المحيطة
بالمسجد الحرام.
كما نتوجه بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين بها الذين
جعلوا من فكرة شركة مكة لإلنشاء والتعمير (شركة مساهمة سعودية)
حقيقة واقعة ذات دور رائد في مجال التنمية والتطوير العمراني.
وبالل التوفيق،،,
ّ
متطلبات هيئة السوق املالية
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قائمة المركز المالي
كما في  29ربيع اآلخر 1435هـ

(بالريال السعودي)

إيضاح

١٤٣٥هـ

١٤٣٤هـ

الموجودات
موجودات متداوله:
٤

نقد ومافي حكمه
إستثمار بالمرابحة – وديعة إسالمية

٥

ذمم تجارية مدينة

354.975.956

182.020.817

-

200.000.000

20.057.056

11.513.410

1.276.957

1.080.795

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

٦

27.858.382

27.316.158

جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

٧

12.328.542

17,364,143

جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

٨

48.067.567

34.674.157

464.564.460

473.969.480

مخزون

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة :
إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

9

إستثمارات متاحة للبيع  -صندوق المتاجرة بالسلع
10

ممتلكات ومعدات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

4.110.259.635

2.731.191.707

859.071

850.912

1.603.571.706

1.622.188.241

5.714.690.412

4.354.230.860

6.179.254.872

4.828.200.340

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة:
إيرادات مؤجلة

١١

36.245.476

36.969.042

ذمم تجارية دائنة

١٢

24.571.712

23.300.300

أرباح قيد التوزيع

١٣

143,332,282

130.981.711

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
مخصص الزكاة

١٤

2.366.389

2.579.829

٢٢

11.219.039

11.303.348

217,734,898

205.134.230

7.056.492

6.828.977

مجموع المطلوبات المتداولة
مطلوبات غير متداولة:
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات

7.056.492

6.828.977

224.791.390

211.963.207

حقوق المساهمين :
رأس المال

16

1.648.162.400

1.648.162.400

إحتياطي نظامي

17

1.136.280.685

1.136.280.685

أرباح غير محققة عن إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع – جبل عمر

9

2.656.552.756

1.228.162.819

51.606

43.446

أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع – صندوق المتاجرة بالسلع
أرباح مبقاة
القوائم املالية
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513.416.035

603.587.783

مجموع حقوق المساهمين

5,954,463,482

4,616,237,133

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

6.179.254.872

4.828.200.340

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 29جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخـل
للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ

(بالريال السعودي)

إيضاح

١٤٣٥هـ

إيرادات النشاط

١٨

414.701.594

إستهالكات

١٠

()31.526.247

الدخل

١٩

تكلفة النشاط
مجمل الدخل
المصروفات

مصروفات عمومية وإدارية

إستهالكات إداريه

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الدخل من العمليات الرئيسية
إيرادات أخرى
يخصم:

مخصص اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية
مساهمات إجتماعية

٢٠
١٠

()1.803.518

()1.343.254

()365.820

338.938.860

()331,260

389.359.207

٧

335.287.891

390,360,296

()11.219.039

()11,303,348

ربحية السهم من:

صافي الدخل

()16,084,822

()15,902,324

()5.035.601

٢٣

اإليرادات األخرى

357.193.020

406.936.045

()25.686.840

-

مخصص الزكاة

الدخل من العمليات الرئيسية

()25.982.327

()22.851.850

٢١

٢٢

صافي الدخل

455.474.735

2.252.966

صافي الدخل قبل الزكاة
يخصم:

١٤٣٤هـ

()868.334

324.068.852

2.06

0.014
1.97

1.501.089

()500.000

379.056.948

2,36

0.009
2.30

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 29جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ
(بالريال السعودي)

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

إيضاح

صافي الدخل

تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد المتوفر من األنشطة
التشغيلية
إستهالكات

تسويات فروقات جردية
مخصص الزكاة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مخصص اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين – المحمل للسنة

عائد محقق من إستثمارات بالمرابحة

التغير في الموجودات والمطلوبات

10

20

22
7

15
21

ذمم مدينة تجارية
المخزون

المسدد عن سنوات سابقة
إيرادات مؤجلة

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

22
15

التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية

المحصل من إستثمارات بالمرابحة – وديعة إسالمية

المحصل من إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

11.219.039

١١،٣٠٣،٣٤٨

5.035.601

-

()1.921.111

-

()10.347,164

()3.372.738

()542,223

31.548.562

()13.393.410

7.440.771

1.271.412

()1.373.521

1.600.318

1.803.518
500,054

()723.566

ذمم دائنة تجارية
الزكاة المدفوعة

31,892,067

26.018.100

-

جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

324.068.852

379.056.948

()196.162

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

المصروفات المستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

١٤٣٥هـ

١٤٣٤هـ

()213.440

2.427.287
1.343.254
712.017

47.784

()1.045.500
6.642.406

()656.597

()11.303.348

()10.744.249

338.477.898

449.347.872

()272.539

201.921.111

-

()200.000.000

-٩أ

100.381.204

15

()14.875.850

()54.988.116

236.367.270

()254.608.116

()401.890.029

()331.164.773

صافي الزيادة (النقص) في رصيد النقد وما في حكمه

172.955.139

()136.425.017

رصيد النقد وما في حكمه  -نهاية السنة

354.975.956

إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

شراء ممتلكات ومعدات

المحصل من بيع ممتلكات ومعدات

-٩أ

صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
أرباح موزعة

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

١٣

رصيد النقد وما في حكمه  -بداية السنة

()51.059.195
-

()401.890.029
182.020.817

-

-

380.000

()331.164.773
318.445.834
182.020.817

بيانات إضافية ألنشطة غير نقدية
التغير في أرباح غير محققة عن إستثمارات فى أوراق مالية متاحة للبيع
جبل عمر.
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التغير فى أرباح غير محققة عن إستثمارات متاحة للبيع – صندوق المتاجرة
بالسلع.
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والمعفاة من الزكاة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 29جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

-٩أ

1.428.389.937

495.795.753

8.160

7.617

548.173

552.293

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ

(بالريال السعودي)

الرصيد في جمادى
األول 1433هـ

رأس المال

احتياطي
نظامي

أرباح غير محققة
عن إستثمارات في
أوراق مالية متاحة
للبيع – جبل عمر

أرباح غير محققة عن
إستثمارات متاحة
للبيع – صندوق
المتاجرة بالسلع

أرباح مبقاة

1.648.162.400

1.136.280.685

732.367.066

35.829

562,915,757

أرباح غير محققة
عن إستثمارات فى
أوراق مالية متاحة
للبيع  -جبل عمر
(إيضاح  -9أ)

-

495.795.753

-

-

مجموع
حقوق
المساهمين
4,079,761,737

495.795.753

التغير فى أرباح
غير محققة عن
إستثمارات متاحة
للبيع – صندوق
المتاجرة بالسلع

-

-

7.617

-

7.617

تسويات سنوات
سابقة

-

-

-

()1.045.500

()1.045.500

صافى الدخل

-

-

-

379.056.948

379.056.948

أرباح موزعة

--

-

-

-

()331,832,480

()331,832,480

توزيعات أرباح
سنوات سابقة

--

-

-

-

()5.506.942

()5.506.942

الرصيد في  30ربيع
اآلخر 1434هـ

1.648.162.400

1.136.280.685

1.228.162.819

43.446

603.587.783

4,616,237,133

أرباح غير محققة
عن إستثمارات فى
أوراق مالية متاحة
للبيع  -جبل عمر
(إيضاح  -9أ)

--

-

1.428.389.937

-

-

1.428.389.937

أرباح موزعة

--

-

-

-

()414,240,600

()414,240,600

أرباح غير محققة
عن إستثمارات
متاحة للبيع –
صندوق المتاجرة
بالسلع

--

الرصيد في  29ربيع
اآلخر 1435هـ

1.648.162.400

-

-

-

324.068.852

324.068.852

1.136.280.685

2.656.552.756

51.606

513.416.035

5.954.463.482

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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صافي الدخل

-

-

8.160

-

8.160
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ
(بالريال السعودي)
 .1عام:

تأسست شركة مكة لإلنشاء والتعمير كشركة مساهمة سعودية («الشركة») بموجب السجل التجاري
بمدينة مكة المكرمة تحت رقم  4031020101بتاريخ  1ذو الحجة 1409هـ.
تقوم الشركة بتعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة وإمتالك العقارات وتطويرها
وإدارتها وإستثمارها وشراؤها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير
والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
العنوان المسجل للشركة كالتالي:
مركز فقيه التجاري
شركة مكة لإلنشاء والتعمير
مكة المكرمة
ص .ب 7134
المملكة العربية السعودية
 .٢أسس اإلعداد:

أ .المعايير المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ب .أسس القياس

إيضاحات حول القوائم املالية
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يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ،فيما عدا اإلستثمارات في األوراق المالية
المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وبإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم
اإلستمرارية.

ج .عملة العرض والنشاط

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة.

د .إستخدام الحكم والتقديرات

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بإجراء بعض التقديرات واإلفتراضات التي
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعروضة في الموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إظهار مراجعة
التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها تلك المراجعة والفترات المستقبلية التي
تتأثر بها.
فيما يلي توضيحاً للمعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة التى
إستخدمتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها أثر هام على المبالغ الظاهرة
في القوائم المالية ،والتي تم إدراجها في اإليضاحات:
إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
يتم تقدير قيمة الذمم التجارية المدينة القابلة للتحصيل عندما يصبح من غير المحتمل
تحصيل كامل المبلغ .يتم هذا التقدير بالنسبة للمبالغ الهامة في حد ذاتها وعلى أساس
كل مبلغ على حده .أما المبالغ التي ليست هامة في حد ذاتها ولكن تجاوزت موعد
إستحقاقها فيتم تقييمها على أساس إجمالي ويتم تكوين المخصص على أساس طول مدة
تجاوز اإلستحقاق بناء على معدالت التحصيل التاريخية.
اإلنخفاض في قيمة االستثمارات فى االوراق المالية المتاحة للبيع
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تقوم الشركة بممارسة األحكام لتأخذ في اإلعتبار إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األوراق
المالية المتاحة للبيع ،باإلضافة إلى الموجودات المتعلقة بها .وذلك يشمل تقييم األدلة
الموضوعية التي تسبب إنخفاض غير مؤقت في قيمة اإلستثمارات .إن أي إنخفاض هام
وغير مؤقت في القيمة العادلة لألستثمار في حقوق الملكية بأقل من تكلفته ،يعتبر دليل
موضوعي على إنخفاض القيمة .حيث أن تحديد اإلنخفاض «الهام» والغير مؤقت يتطلب
إتخاذ أحكام .كما ترى الشركة أن اإلنخفاض في القيمة مالئماً عندما يكون هناك دليل
على تدهور في الوضع المالي للشركة المستثمر بها أو التغيرات في التقنية أو التدفقات
النقدية التشغيلية والتمويلية.
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العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات ،اآلالت والمعدات إلحتساب اإلستهالك .يتم تحديد هذه التقديرات
بعد األخذ في اإلعتبار الغرض من إستخدام هذه الموجودات او مدة اإلنقضاء الفعلي لهذه الموجودات.
تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار االنتاجية لهذه الموجوادت سنوياً ويتم تعديل اإلستهالك في
المستقبل عندما ترى اإلدارة أن العمر اإلنتاجي لهذه الموجودات يختلف عن التقديرات السابقة.
اإلنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية:
تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى للتأكد من
وجود أي دليل على حدوث خسارة نتيجة إنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في
الظـروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لإلسترداد .يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض
في القيمة ،إن وجدت ،والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد .إن القيمة
القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أوقيمة األصل عند االستخدام،
أيهما أكبر .لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات ،يتم تجميع الموجودات إلى أدنى
مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة.
 .٣ملخص السياسات المحاسبية الهامة:

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية .تم
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض السنة الحالية.

أ .النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع ألجل واإلستثمارات
في صناديق إستثمارية والقابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية وتستحق خالل فترة  3أشهر أو أقل من
تاريخ اإلستثمار األصلي.

ب .الذمم التجارية المدينة
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تدرج الذمم التجارية المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة
للتحصيل .يتم تجنيب مخصص مقابل الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل
تحصيل كامل المبلغ .تشطب الديون المعدومة حال تكبدها.

ج .المخزون

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ويتم إحتساب التكلفة على أساس
المتوسط المرجح.

د .إستثمارات متاحة للبيع

تصنف اإلستثمارات التي تمتلك الشركة حصصاً فيها لغير أغراض المتاجرة وليست للشركة أي تأثيرات
هامة أو سيطرة عليها ،كإستثمارات متاحة للبيع .ويعد إمتالك حصص تقل عن  %20من رأسمال
مثل هذه الشركات مؤشرا ً على أنها تمثل إستثمارات متاحة للبيع ما لم تكن هناك نية للمتاجرة بها.
وتسجل هذه اإلستثمارات مبدئياً بالتكلفة ثم يتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلة وتدرج التغيرات
في القيمة العادلة بها بخالف خسائر اإلنخفاض غير المؤقت ،في حقوق المساهمين .يتم تحديد
القيمة العادلة بواسطة الرجوع للقيمة السوقية في سوق مفتوح ،إن وجد .وفي حالة غياب سوق
مالية مفتوحة تعتبر التكلفة القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات .يقيد اإلنخفاض الدائم في قيمة
اإلستثمارات المذكورة أعاله ،إن وجد ،في قائمة الدخل.

هـ ..ممتلكات ومعدات

تظهر الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ،بعد خصم اإلستهالك المتراكم وخسارة اإلنخفاض في
القيمة .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل.
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في بند
الممتلكات والمعدات.
كافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل االولية عند تكبدها .يتم تحميل اإلستهالك على قائمة
الدخل االولية بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات للسنة الجارية وسنة المقارنة هي كما يلي:
السنوات
معدات

8

أثاث ومفروشات وديكور

١٠

معدات تشغيل

١٠

ادوات مكتبية

٦,٦٧

خزائن حديدية

٤٠

أدوات كهربائية

١٠

آالت إحصائية (كمبيوتر)

٨

عدد وأدوات صغيرة

٣,٣٣

سيارات

٤

أجهزة تكييف

٤
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33,33
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خالل السنة قامت الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية ومعدالت اإلستهالك للممتلكات والمعدات فى
ضوء نسبة األشغال والتشغيل الفعلية ،ونتيجة لذلك فقد قامت الشركة بتعديل نسبة إحتساب اإلستهالك
للممتلكات والمعدات الخاصة بالتشغيل للمحالت التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون إلى  ٪60من األعمار
اإلنتاجية الموضحة أعاله إستنادا ً إلى نسبة اإلشغال والتشغيل (1434هـ  .)%50 :مما ترتب عليه زيادة
مصروف اإلستهالك والمحمل على قائمة الدخل للسنة المنتهية فى  29ربيع اآلخر 1435هـ بحوالي مبلغ
ستة مليون ريال سعودي.
و .الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع

تدرج المطلوبات المتعلقة بالمبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضاعة أو الخدمات التي
يتم الحصول عليها سواء تم تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم ال.

ز .المخصصات

يتم إثبات المخصص ما إذا كان على الشركة نتيجة ألحداث سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني
يمكن تقديره بشكل موثوق ،مع إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام.

ح .مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية
السعودية ويمثل مبلغ مستحق يقيد على قائمة الدخل .ويتم إحتساب هذه المكافأة على أساس
القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز
المالي.
ط .تحقق اإليرادات

1.1المحالت التجارية والوحدات السكنية السنوية
يتم إثبات اإليرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين.
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 .٢فندق وأبراج مكة هيلتون
يتم إثبات اإليرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون العالمية بقيمة حصة الشركة
في العقود المبرمة إلدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون.

ي .المصروفات

تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية المصروفات المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل
مباشر بتكفلة النشاط وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .كافة المصروفات األخرى بخالف أعباء
التمويل يتم تصنيفها كمصروفات عمومية وإدارية.

ك .الزكاة

يتم إحتساب الزكاة وفقاً ألنظمة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية .وتقيد كمستحقات
وتحمل على قائمة الدخل للسنة الجارية.

ل .تحويل العمالت األجنبية

تسجل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي طبقاً ألسعار الصرف السائدة في
تاريخ إجراء المعاملة ،يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجل بالعمالت األجنبية
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل.

م .التقارير المالية القطاعية

القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة
لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى .يعتمد نموذج الشركة األساسي للتقارير القطاعية
على قطاعات العمل .تحدد قطاعات العمل بنا ًء على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية.

ن .توزيعات األرباح

يتم قيد توزيعات األرباح المرحلية في الفترة التي يتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة .كما يتم قيد
توزيعات األرباح النهائية في السنة التي تعتمد خاللها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
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 .٤النقد وما في حكمه:

يتكون النقد وما في حكمه كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي:
نقدية لدى البنوك

1435هـ

1434هـ

354.975.956

182.020.817

 .٥ذمم تجارية مدينة:

تتكون الذمم التجارية المدينة كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي:
1435هـ

1434هـ

ذمم تجارية مدينة  -المركز التجاري

24.032.312

13.990.156

ذمم تجارية مدينة  -المركز السكني

14.253.401

14.374.415

13,065,726

13,065,726

558.457

558.457

51,909,896

41,988,754

()31.852.840

()30.475.344

20.057.056

11.513.410

ذمم تجارية مدينة  -فندق الشهداء  -سكني
ذمم تجارية مدينة  -فندق الشهداء تجاري
اإلجمالي
يخصم :مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها

 .٦مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى:

تتكون المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

10.296.521

11.541.487

مساهمون – أسهم عقار جاري إفراغه (إيضاح )2-6

10.000.000

10.000.000

سلف موظفين

1.945.429

1.916.345

مصروفات مدفوعة مقدماً

1.461.253

1.425.848

مدينون متنوعون وتأمينات لدى الغير

4.532.129

2.809.428

28.235.332

27.693.108

()376.950

()376.950

27.858.382

27.316.158

دفعات مقدمة للموردين (إيضاح )1-6

اإلجمالي
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يخصم  :مخصص سلف موظفين

 1-6دفعات مقدمة ألعمال تجديد وتطوير بفندق وأبراج مكة هيلتون .علماً بأن الصرف على تلك
األعمال يتم من صندوق مخصص اإلحالل والتجديد بمعرفة إدارة الفندق.

 2-6تتضمن المدفوعات مقدماً والموجودات المتداولة األخرى مبلغ  10مليون ريال سعودي
(1434هـ 10 :مليون ريال سعودي) تتمثل في قيمة شيك مصرفي تم إيداعة لدى المحكمة الشرعية
بمكة المكرمة مقابل قضية متنازع عليها مع أحد المساهمين مقابل عقار تم شراؤه مقابل أسهم
بالشركة .وتم صدور حكم نهائى لصالح المساهم وإنتهاء النزاع ،وبناءا ً عليه جاري إتخاذ اإلجراءات
الالزمة إلسترداد ذلك المبلغ من المحكمة الشرعية بمكة المكرمة.
 .٧جاري مشروع الطريق الموازي الغربي:

يتكون جاري مشروع الطريق الموازي الغربي كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي :
1435هـ
أتعاب إستشارات وتصاميم ومجسمات

١٤٣٤هـ

16.056.900

16.056.900

دعاية وإعالن

931.945

931.945

الرفع المساحي

299.000

299.000

متنوعة

76.298

76.298

اإلجمالى

17,364,143

17,364,143

يخصم  :مخصص اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية

()5.035.601
12.328.542

17,364,143

يتمثل هذا البند في أتعاب إستشارات ،تصاميم ومجسمات باإلضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكبددتها
الشركة مقابل دراسات مشروع الطريق الموازي الغربي بموجب األمر السامي الكريم رقم 22589
وتاريخ 14جمادى األول1424هـ والذي تم إسناده فيما بعد إلى شركة أم القرى للتنمية والتطوير
العقاري .تقوم حالياً إدارة الشركة بإتخاذ اإلجراءات الالزمة إلسترداد هذه التكاليف باإلضافة إلى
المطالبة بتعويض الشركة عن حقوق الملكية الفكرية .قامت إدارة الشركة خالل السنة بتكوين
مخصص مقابل اإلنخفاض في القيمة اإلستردادية للتكاليف التي تكبدتها مقابل المشروع بمبلغ 5
مليون ريال سعودي تقريباً.
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 .٨جاري فندق وأبراج مكة هيلتون:

يتكون جاري فندق وأبراج مكة هيلتون كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي :
1435هـ

١٤٣٤هـ

الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)

27.139.732

14.573.806

مخصص اإلحالل ٪ 3

25.613.254

22.922.776

رأس المال العامل

2.625.000

2.625.000

55.377.986

40.121.582

()7.310.419

()5.447.425

48.067.567

34.674.157

اإلجمالى
يخصم  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتمثل حساب جاري فندق وأبراج مكة هيلتون في حصة الشركة في نتائج تشغيل فندق وأبراج
مكة هيلتون وفقاً إلتفاقية اإلدارة والتشغيل الموقعة بين الشركة وشركة هيلتون (الشركة المديرة)
وقد بلغت حصة الشركة في صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون خالل السنة  265.958.240ريال
سعودي (1434هـ 317.366.728 :ريال سعودي).
وفيما يلي ملخصاً للمعلومات المالية لفندق وأبراج مكة هيلتون كما في  ٢٩ربيع اآلخر:
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1435هـ

١٤٣٤هـ

مجموع الموجودات

126.948.990

119,775,191

مجموع المطلوبات المتداولة

55.330.632

64,605,374

مجموع المطلوبات غير المتداولة

23.550.791

20,495,660

مجموع المطلوبات

78.881.423

85,101,034

صافى حقوق المالك

48.067.567

34,674,157

 .٩إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:

وفيما يلي الحركة خالل السنة على اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع:
1435هـ

١٤٣٤هـ

2,731,191,707

2.235.395.954

51.059.195

-

()100.381.204

-

أرباح غير محققة عن إستثمارات فى أوراق
مالية متاحة للبيع – جبل عمر

1.428.389.937

495.795.753

الرصيد فى نهاية السنة

4.110.259.635

2.731.191.707

الرصيد فى بداية السنة
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة

 -9أ تتضمن اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع – جبل عمر أسهم حصة نقدية بمبلغ 385
مليون ريال سعودي (1434هـ 435 :مليون ريال سعودي) لدى شركة جبل عمر بإسم شركة مكة
لإلنشاء والتعمير ،وفقاً للنظام األساسي لشركة جبل عمر فإن هذه األسهم تمثل قيمة مساهمة مالك
عقارات في موقع جبل عمر لم يتم تسليمها للشركة من قبل مالك العقارات وذلك لعدم وجود
صكوك ملكية واضحة وأيضً ا لعدم وجود ورثة شرعيين ،وعندما يقوم المالك بإستكمال وثائقهم
الشرعية ويتم تحويل ملكية تلك األراضي بإسم شركة جبل عمر ستقوم شركة مكة لإلنشاء والتعمير
بالتنازل عن قيمة هذه األسهم النقدية لصالح مالك العقارات وذلك خالل المدة المذكورة بالنظام
األساسي لشركة جبل عمر وما يطرأ عليها من تعديالت وفقًا لقرارات الجمعية العامة لشركة جبل
عمر ،أو قيام مجلس إدارة شركة جبل عمر بالرفع إلى الجمعية العمومية ألخذ الموافقة على إحالل
شركة مكة محلهم والحصول على األسهم في حالة عدم إستطاعتهم توفيق أوضاعهم.
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 -9ب قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم ( )133يوم الخميس بتاريخ  25محرم 1435هـ
الموافق  28نوفمبر 2013م باإلجماع بالمساهمة بحصة نقدية بمبلغ  500مليون ريال سعودي في
رأسمال شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) في مجال التطوير العقاري ،والتي
ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف .وبموجب هذا القرار قامت الشركة بدفع  50مليون ريال
سعودي والتي تمثل  ٪10من حصتها في رأسمال شركة جرهم .وخالل الربع الرابع قامت الشركة
بإسترداد ما تم سداده بمبلغ  50مليون ريال سعودى .وبتاريخ 1435/5/11ﻫ تم سداد  28.8مليون
ريال قيمة مساهمة الشركة بنسبة  ٪16.48من رأسمال شركة جرهم البالغ قيمته  175مليون في
مرحلة االكتتاب األولى حسب االحتياج الفعلي للشركة المطورة.
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 .10ممتلكات ومعدات:
أ .الحركة للممتلكات والمعدات خالل السنة المنتهية في  29ربيع اآلخر مما يلي:
أراضي

مباني

معدات تشغيل

أثاث
ومفروشات
وتركيبات

سيارات

مشاريع
تحت
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفـــة :
601.409.769

1.111.754.606

175.337.757

131.812.027

3.520.704

66.082.344

2.089.917.207

الرصيد في بداية السنة
إضافات

--

4.856.151

7.634.024

1.984.175

401.500

--

14.875.850

إستبعادات

--

--

()2.064.813

()4.610.282

--

--

()6.675.095

601.409.769

1,116,610,757

180.906.968

129.185.920

3,922,204

66.082.344

2,098,117,962

الرصيد في نهاية السنة
اإلستهالك المتراكـم :
الرصيد في بداية السنة

--

291.445.567

88,222,799

85,318,164

2,742,436

--

467,728,966

إستهالك السنة

--

20.007.512

3.973.612

7.473.769

437.174

--

31,892,067

إستبعادات

--

--

()904,219

()4,170,558

--

--

()5.074.777

الرصيد في نهاية السنة

--

311.453.079

91.292.192

88.621.375

3,179,610

--

494.546.256

صافي القيمة الدفترية:
في  29ربيع اآلخر 1435هـ

601.409.769

805,157,678

89.614.776

40.564.545

742.594

66.082.344

1.603.571.706

في  30ربيع اآلخر 1434هـ

601.409.769

820,309,039

87.114.957

46.493.863

778.269

66.082.344

1.622.188.241

ب .تتضمن الممتلكات والمعدات مشاريع تحت التنفيذ كما في  29ربيع اآلخر 1435هـ بمبلغ  66مليون ريال
سعودي (1434هـ 66 :مليون ريال سعودي) ،يتم إحتساب تكاليف المشاريع تحت التنفيذ على أساس التكلفة
الفعلية ،ويظهر كمشروع تحت التنفيذ تحت بند الممتلكات ،اآلالت والمعدات لحين إستالمه من المقاول وتسجيله
في الحسابات ضمن الممتلكات ،اآلالت والمعدات ويتم البدء بإحتساب إستهالك له .فيما يلي تفاصيل المبالغ
المدفوعة على كل مشروع:
1435هـ

1434هـ

مشاريع تحت التنفيذ  -جبل عمر 2
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أراضي
أتعاب إستشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية

63.522.300

63.522.300

2.560.044

2.560.044

66.082.344

66.082.344

ج .اإلستهالك المحمل للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر تم توزيعه كما يلي:
1435هـ

1434هـ

استهالكات النشاط

31.526.247

25.686.840

إستهالكات إدارية

365.820

331,260

31.892.067

26.018.100

د .بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات التي أهلكت دفترياً بالكامل وال زالت مستخدمة في التشغيل
كما في  29ربيع اآلخر 1435هـ مبلغ حوالي  69مليون ريال سعودي (1434هـ 68 :مليون ريال
سعودي) ،قامت إدارة الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات وال ترى حاجة إلى
تعديلها.
 .١١إيرادات مؤجلة:

تتكون اإليرادات المؤجلة كما في  29ربيع اآلخر من اآلتي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

34.651.869

34.605.672

إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

426.940

483.370

إيرادات تأجير  -عقارات جبل عمر رقم 2

1.166.667

1.880.000

36.245.476

36.969.042

إيرادات المركز التجاري

 .12ذمم تجارية دائنة:

تتكون الذمم التجارية الدائنة كما في  29ربيع اآلخر مما يلي:

12,315,290

12,361,320

دائنو شراء مملتكات ومعدات

4,113,417

4,113,417

مقاولون وموردون

3,214,073

2,919,979

تأمينات للغير

1,651,490

1,662,290

إيجارات

1,797,269

1,355,768

أخرى

1.480.173

887.526

24,571,712

23,300,300

فائض المزاد واالكتتاب
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 .١٣أرباح قيد التوزيع:

الحركة في األرباح قيد التوزيع خالل السنة المنتهية في  29ربيع اآلخر هي كما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

الرصيد في بداية السنة

130.981.711

124,807,062

أرباح أعتمد توزيعها

414,240,600

331,832,480

المسدد من األرباح قيد التوزيع خالل السنة

()401.890.029

()325.657.831

الرصيد في نهاية السنة

143,332,282

130.981.711

بتاريخ  23جمادى اآلخر 1435هـ الموافق  23أبريل 2014م إعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع
أرباح نقدية بإجمالي مبلغ  412مليون ريال سعودي والتي تمثل  %25من رأس المال المدفوع
بواقع  2.5ريال سعودي للسهم.
 .١٤مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى:

تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى كما في  29ربيع اآلخر مما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

مستحقات عاملين

832.457

282.163

تذاكر سفر وبدل إجازات

707.335

846.368

مصروفات مستحقة

798.769

1.445.498

دائنون متنوعون

27.828

5.800

2.366.389

2.579.829

 .١٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:

1435هـ

١٤٣٤هـ

6,828,977

6,116,960

500,054

712.017

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

()272.539

--

الرصيد في نهاية السنة

7,056,492

6,828,977

الرصيد في بداية السنة
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مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين – المحمل للسنة

 .١٦رأس المال:
يتكون رأس مال الشركة من  164,816,240مليون سهم عيني ونقدي كما في  29ربيع اآلخر
1435هـ (1434هـ 164,816,240 :مليون سهم عيني ونقدي) قيمة كل منها  10ريال سعودي
(1434هـ 10 :ريال سعودي):
١٤٣٤هـ

1435هـ
عدد األسهم

القيمة األسمية

عدد األسهم

القيمة اإلسمية

أسهم عينية

73,907,790

739,077,900

73,907,790

739,077,900

نقدية

90,908,450

909,084,500

90,908,450

909,084,500

164,816,240

1,648,162,400

164,816,240

1,648,162,400

 .١٧إحتياطي نظامي:

يتطلب نظام الشركات فى المملكة العربية السعودية أن يتم تحويل  %10من الدخل السنوي إلى
إحتياطي نظامي وأن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ اإلحتياطى  %50من رأس المال .إعتبارا ً من العام
المالي 1431/1430ﻫ تم إيقاف تجنيب  ٪10من صافي األرباح لتكوين إحتياطي نظامي ،وذلك لبلوغ
رصيده  ٪69من رأس المال طبقاً للمادة  1/42من النظام األساسي للشركة والذي أقرته الجمعية
العامة العادية للشركة بتاريخ  21شعبان 1430ﻫ..
 .١٨إيرادات النشاط:

تتكون إيرادات النشاط كما في  29ربيع اآلخر مما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة ()1-18

148.743.354

138.108.007

حصة الشركة في صافي أرباح فندق مكة هيلتون ()2-18

116.202.698

156.351.852

حصة الشركة في صافي أرباح أبراج مكة هيلتون ()3-18

149.755.542

161.014.876

414.701.594

455.474.735

 .1-١٨إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
144.316.558

133.338.662

إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

2.010.763

2.014.178

إيرادات أخرى (*)

2.416.033

2.755.167

148.743.354

138.108.007

إيرادات المركز التجاري

(*) تتمثل االيرادات األخرى فى اإليرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر.
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 .2-١٨صافي أرباح فندق مكة هيلتون
1435هـ

١٤٣٤هـ

إجمالي اإليرادات

205.318.046

241.797.941

إجمالي مصروفات التشغيل والتسويق

()76.115.053

()60.567.355

صافي األرباح

129.202.993

181.230.586

يخصم:
حصة اإلدارة (هيلتون)

()13.000.295

()24.878.734

حصة الشركة

116.202.698

156.351.852

 .3-١٨صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
1435هـ

١٤٣٤هـ

إجمالي اإليرادات

237.369.778

262.879.740

إجمالي مصروفات التشغيل والتسويق

()71.301.885

()71.566.847

صافي األرباح

166.067.893

191.312.893

يخصم :
حصة اإلدارة (هيلتون)

()16.312.351

()30.298.017

حصة الشركة

149.755.542

161.014.876

تقوم الشركة بإدارة وتشغيل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق
السكنية .بينما تتم إدارة وتشــغيل فنــدق وأبراج مكــة هيلتون بموجب عقد إدارة بتاريخ
 14شوال 1433هـ الموافق  1سبتمبر 2012م ،بين الشركة (المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون)
وشركة فنادق هيلتون العالمية (الشركة المديرة) وفيما يلي ملخص ألهم بنود إتفاقية اإلدارة:
1.1تكوين مخصص إحالل وتجديد بواقع  ٪3من إجمالي اإليرادات.
2.2أتعاب أساسية (لشركة اإلدارة) بواقع  ٪2من إجمالي اإليرادات.
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3.3يوزع صافي الربح على النحو التالي )٪92.5( :حصة المالك )٪7.5( ،كأتعاب تحفيزية لشركة
اإلدارة (بخالف أتعاب اإلدارة المشار إليها بالبند  )2وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل
ومخصص اإلحالل ( ٪3من إجمالي اإليرادات) واألتعاب األساسية ( ٪2من إجمالي اإليرادات).

 .١٩تكلفة النشاط:

تتكون تكلفة النشاط للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر مما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

رواتب وتكاليف موظفين

10,505,250

9,029.801

منافع

8.475.718

8.040.130

صيانة وإصالح

3.979.642

3.135.451

904,224

916.680

مصروفات ومواد نظافة

320,385

324.878

رسوم وإشتراكات

578.570

292.250

162,000

243.000

نقل ومشال وتحميل

394.000

355.000

تأمين

159,122

157.485

قرطاسية

34.180

30.474

بريد وبرق وهاتف

69.506

61.354

399.730

265.347

25.982.327

22.851.850

عالج عاملين

إشراف أمني

أخرى
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 .٢٠مصروفات عمومية وإدارية:

تتكون المصروفات العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر مما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

رواتب وتكاليف موظفين (إيضاح رقم )25

7,707,424

7.709.761

دعاية وإعالن

1.962.062

2.055.132

تسويات فروقات جردية

1.600.318

2.427.287

عالج عاملين

633,562

451.575

ضيافة

226,104

279.312

إيجارات

250,166

250.000

قرطاسية

186.284

168.932

60.404

94.630

صيانة وإصالح

389.082

419.373

أتعاب إستشارية وقانونية

727,333

680.350

مصروفات وعموالت بنكية

725.776

101.359

رسوم وإشتراكات

121,509

100.710

تأمين

841,965

893.431

أخرى

652,833

270.472

16,084,822

15,902,324

بريد وبرق وهاتف

 .٢١إيرادات أخرى:

تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر مما يلي:
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1435هـ

١٤٣٤هـ

عائد محقق من إستثمارات بالمرابحة

1.921.111

--

أخرى

331.855

1.501.089

2.252.966

1.501.089

 .٢٢الزكاة:
أ .المحمل على السنه
1435هـ

١٤٣٤هـ

تتكون الزكاة المحملة للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر مما يلي:
المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل
المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية والمعفاة من
الزكاة طبقاً للفتوى رقم 4460

10.670.866

10.751.055

548.173

552.293

11.219.039

11,303,348

المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر هي كما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

اإلضافات
رأس المــال

1.648.162.400

1.648.162.400

األرباح المبقاة

344.994.755

367.873.865

صافي الدخل المعدل

340.427.064

390.215.567

1.136.280.685

1.136.280.685

36.982.710

35.626.000

3.506.847.614

3.578.158.517

إحتياطي نظامي
المخصصات
إجمالي اإلضافات
الخصومات
ممتلكات ومعدات (بالصافي) واستثمارات

()3.058.086.051

()3.126.024.595

إجمالي الخصومات

()3.058.086.051

()3.126.024.595

448.761.563

452.133.922

11.219.039

11,303,348

الوعاء الزكوي
الزكاة المستحقة  ٪ 2.5من الوعاء الزكوى
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ب .مخصص الزكاة

الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ هي كما يلي:
1435هـ

١٤٣٤هـ

الرصيد في بداية السنة

11.303.348

10.744.249

يضاف :المحمل على السنة

11.219.039

11,303,348

()11.303.348

()10.744.249

11.219.039

11.303.348

يخصم :المدفوعات خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

ج .الوضع الزكوي

إستلمت الشركة الربط الزكوي عن السنوات من عام 1424ﻫ حتى عام 1430ﻫ بإستحقاق ربط
زكوي على الشركة بمبلغ قدره  31.145.826ريال سعودي ،وقد إعترضت الشركة على هذا الربط
وقد تم رفع اإلعتراض الى اللجنة اإلستئنافية الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ
 31.130.230ريال سعودي بنا ًء على قرار اللجنة اإلبتدائية .كما ورد للشركة الربط الزكوي عن السنة
المالية المنتهية في 1431/4/29ﻫ بإستحقاق ربط زكوي على الشركة بمبلغ قدره  16.593.207ريال
سعودي ،وقد اعترضت الشركة على هذا الربط المذكور وتم رفع اإلعتراض الى اللجنة اإلستئنافية
الزكوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  16.593.207ريال سعودي بنا ًء على قرار اللجنة
اإلبتدائية .إال أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة اإلعتراض سوف تكون في صالحها.
تم تقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 1432هـ حتى 1434هـ ولم تستلم الشركة أي ربط عن
تلك السنوات حتى تاريخه.
 .٢٣ربحية السهم:

تم إحتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات الرئيسية وربحية السهم من اإليرادات األخرى
وربحية السهم من صافي الدخل للسنة المنتهية في  29ربيع اآلخر 1435هـ على أساس عدد األسهم
القائمة خالل السنة والبالغة  164.816.240سهماً (1434هـ164.816.240 :سهماً).
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 .٢٤اإللتزامات المحتملة:

بلغت اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان الصادرة من بعض البنوك نيابة عن الشركة
فى  29ربيع اآلخر 1435هـ مبلغ  48.458.745ريال سعودي (1434هـ  :ال شيء ريال سعودي).

 .٢٥معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة:

موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة
أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذي أو غير ذلك).
يتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل السنة المنتهية في  29ربيع اآلخر ما يلي:
معامالت مع

طبيعة المعاملة

1435هـ

1434هـ

موظفو اإلدارة العليا

راتب وبدالت وحوافز

2.067.264

2.391.184

 .٢٦األدوات المالية وإدارة المخاطر:
•مخاطر أسعار الفائدة

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال ما يؤثر تذبذب أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية .إن
المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تدفع عليها فائدة بما في
ذلك البنك الدائن والتسهالت البنكية .تعمل اإلدارة على الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق
مراقبة تذبذب أسعار الفائدة.
•مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية
حال إستحقاقها .تتم مراقبة إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر
أموال كافية لمقابلة أي التزامات حالة نشوئها.
تتكون المطلوبات المالية المتداولة للمجموعة من الجزء المتداول من التسهيالت البنكية وذمم
تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى .من المتوقع من الناحية
العملية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خالل  12شهرا ً من تاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة وتتوقع المجموعة أن يكون لديها أموال كافية للقيام بذلك.
•مخاطر اإلئتمان

•مخاطر العملة

إيضاحات حول القوائم املالية

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .أرصدة
النقد وما في حكمه القائمة لدى المجموعة في تاريخ المركز المالي مودعة لدى بنوك محلية ذات
تصنيف ائتماني جيد .تستحق الذمم المدينة التجارية واالخرى بشكل رئيسي من عمالء في السوق
المحلية  .،وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها القابلة لالسترداد المقدرة.
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تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .إن
المجموعة غير معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية ،نظرا ً ألن
تعامالت المجموعة الجوهرية خالل الفترة تمت بالريال السعودي والدوالر األمريكي ،وحيث أن
سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة
بالتعامالت واالرصدة المقيمة بالدوالر األمريكي.
 .٢٧القيمة العادلة لألدوات المالية:

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشركة في معاملة تتم بين طرفين
بعلمهما وملء إرادتهما على أساس تجاري .تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في
حكمه والذمم المدينة واإلستثمارات المالية المتاحة للبيع والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتها
المالية من التسهيالت البنكية والذمم التجارية الدائنة واألرباح قيد التوزيع والمصروفات المستحقة
والمطلوبات األخرى .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية.
 .٢٨المعلومات القطاعية:

القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة
لمنافع مختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى .يعتمد نموذج الشركة األساسي للتقارير القطاعية
على قطاعات العمل .تحدد قطاعات العمل بنا ًء على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية.
إن الشركة تعمل بالقطاعات الرئيسية التالية :
•المركز التجاري ،يشمل اإليرادات الناتجة عن تأجير محالت السوق التجاري والشقق السكنية.
•فندق مكة هيلتون وأبراج مكة هيلتون ،يشمل حصة الشركة من أرباح فندق وأبراج هيلتون.
•أخرى ،تشمل اإليرادات الناتجة عن تأجير عقارات جبل عمر.
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تمارس الشركة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خالل ثالثة انشطة رئيسية كما يلي:
 29ربيع اآلخر 1435هـ

المركز
التجاري

فندق مكة
هيلتون

أبراج مكة
هيلتون

أخرى

إجمالي

ممتلكات ومعدات

352.414.195

526.492.245

622.877.850

101.787.416

1.603.571.706

اإليرادات

144.316.558

205.318.046

239.380.541

2.416.033

591.431.178

مصروفات تشغيل
فندق وأبراج مكة

-

()76.115.053

()71.301.885

-

()147.416.938

حصة اإلدارة من األرباح

-

()13.000.295

()16.312.351

-

()29.312.646

144.316.558

116.202.698

151.766.305

2,416,033

414.701.594

()25.982.327

-

-

-

()25.982.327

اإلستهالك

()5.498.221

()15.128.005

()10.900.021

-

()31.526.247

مجمل الدخل

112.836.010

101.074.693

140,866,284

2.416.033

357.193.020

إيردات النشاط
تكلفة تشغيل المركز
التجاري

 30ربيع اآلخر 1434هـ
المركز
التجاري

فندق مكة
هيلتون

أبراج مكة
هيلتون

أخرى

إجمالي

ممتلكات ومعدات

357.374.021

535.875.675

626.669.686

102.268.859

1.622.188.241

اإليرادات

133.338.662

241.797.941

264.893.918

2.755.167

642.785.688

مصروفات تشغيل
فندق وأبراج مكة

-

()60.567.355

()71.566.847

-

()132.134.202

حصة اإلدارة من األرباح

-

()24.878.734

()30.298.017

-

()55.176.751

إيردات النشاط

133.338.662

156.351.852

163.029.054

2.755.167

455.474.735

تكلفة تشغيل المركز
التجاري

()22.851.850

-

-

-

()22.851.850

اإلستهالك

()4.535.326

()12.077.145

()9.074.369

-

()25.686.840

مجمل الدخل

105.951.486

144.274.707

153.954.685

2.755.167

406.936.045

 .29إعتماد القوائم المالية

تم إعتماد القوائم المالية لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  23جمادى اآلخر 1435هـ (الموافق
 23أبريل 2014م).
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تم إضافة مبلغ  2.010.763ريال سعودي ( 30ربيع اآلخر  1434هـ 2.014.178 :ريال سعودي)
إليرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً من إيرادات النشاط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات
السكنية المؤجرة بمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس إستثمارات وإيرادات
ومصروفات كل قطاع.
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