
  تقرير جملس اإلدارة

 نعشريالو ةمناثالللجمعية العامة العادية 
 ه١٤٣٧ربيع اآلخر  ٣٠الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  عن نشاط 



 

(٢)

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

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

يسر جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط         
وأن يتقدم ، ه١٤٣٧ اآلخرربيع  ٣٠حىت ه ١٤٣٦ األوىل ىمجاد ١الشركة عن الفترة من 

 حقوق املسامهني التدفقات النقدية وقائمة التغريات يفمبيزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة 
وبتقريره عن نشاط الشركة يف تشغيل  ،ه١٤٣٧ اآلخرربيع  ٣٠يف للسنة املالية املنتهية 

 املايل عامالمن  اعتباراً عشرين سنة املاضيةو الثةالثعن  السكين التجاري هامشروع
 .ه١٤٣٦/١٤٣٧ املايل عامال حىت ه١٤١٤/١٤١٥

مليون  ٣١١ مبلغ ه١٤٣٦/١٤٣٧عن العام املايل  صايف الربح بلغبفضل من اهللا تعاىل         
أرباح على ويقترح جملس اإلدارة توزيع ، احلمد هللامن رأس املال و ٪١٨,٨٠بنسبة قدرها  ريال

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

لعام املايل لاملقترح صرفها خالل السنوات املاضية واألرباح وبذلك فإن األرباح املنصرفة 
 بنسبةأي ) ريال ١٠ االمسيةلقيمة ا ذو(للسهم  ريال )٣٣,١٠( ستبلغ ه١٤٣٦/١٤٣٧
 .ادمةالق بالسنواتنأمل بإذن اهللا أن تتزايد نسبة الربح ، ووهللا احلمد، من رأس املال ٪٣٣١

 
 
 
 
 
 



 

(٣)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤)

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

اليت وزعت واملقترح ه ١٤١٤/١٤١٥إمجايل األرباح منذ عام ذلك أن ، املسامهني كما هو
، حيث بلغت االمسيةقيمة السهم ف اضعثالثة أزادت عن  ه١٤٣٦/١٤٣٧توزيعها هلذا العام 

لسهم رأس املال مع بقاء أصل ا من٪ ٣٣١للسهم أي بنسبة ريال  ٣٣,١٠التراكمية  األرباح
   .رتفاع قيمته السوقيةامع املسامهني باإلضافة إىل 

 

 

 



 

(٥)

 :املؤشرات املالية
 االحتياطيزائداً  ه١٤٣٦/١٤٣٧عام  رباح املنصرفة واملقترح صرفها حىتبلغت األ - ١

من رأس مال  ٪٣٧٩ريال، أي بنسبة حوايل  مليون ٦٢٤٥ النظامي زائداً األرباح املبقاة
 .الشركة

 
 



 

(٦)

 .من رأس مال الشركة ٪٤١٠، أي بنسبة ريال مليون ٦٧٥٦ املوجوداتبلغت قيمة  - ٢
 
 

 
 

 



 

(٧)

يم يومكاسب مل تتحقق بعد ناجتة عن تققوق املسامهني املتمثلة يف رأس مال الشركة بلغت ح - ٣
 الثةالثخالل ستثمار غري حمقق وعائد احتياطي النظامي واألرباح املبقاة االاألوراق املالية و

  .من رأس مال الشركة ٪٣٩٥، أي بنسبة ريال مليون ٦٥١٧املاضية  سنة ينعشرو
 

 



 

(٨)

 ينعشروالثالثة خالل  )أوقاف عامة وأوقاف أهلية(ف املسامهة يف الشركة بلغ ريع األوقا - ٤
مـن   ٪١٠٤٨أي بنسبة ) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال(مليون ريال  ٦٥٠ املاضية سنة      

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

(٩)

مبا ( املاضية سنة ينعشروالثالثة خالل  األوقافالشئون اإلسالمية وبلغ ريع وزارة  -أ           
من جمموع  ٪١١٨١بنسبة مليون ريال أي  ٢٤٨) فيها أسهم زيادة رأس املال

 ٢١ البالغة، )سنة نيعشروثالثة على أساس متوسط (دخلها قبل املسامهة بالشركة 
 .مليون ريال

 
 

 
 

 



 

(١٠)

 سنة ينعشروالثالثة خالل ) وقف عني زبيدة(وزارة املياه والكهرباء  بلغ ريع -ب        
دامرة ، وقد كانت أوقافاً مليون ريال ٤٩) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال( املاضية

   .قبل مسامهتها يف الشركة ال تدر دخالً
 

 
 



 

(١١)

مبا فيها أسهم زيادة (املاضية  سنة ينعشروالثالثة األوقاف األهلية خالل  بلغ ريع - ج       
، من جمموع دخلها قبل املسامهة ٪٨٦١أي بنسبة  مليون ريال ٣٥٣) رأس املال
  .مليون ريال ٤١حوايل  البالغة، )سنة ينعشروثالثة متوسط  على أساس(بالشركة 

 
 

 
 

 



 

(١٢)

مبلغ  املاضية ةسن ينعشروالثالثة ريع كامل األوقاف املسامهة يف الشركة خالل إمجايل بلغ  - ٥
مليون  ٢٤٦بالشركـة البالغـة احلالية ، مقارنـة بقيمة مسامهتها مليون ريال ٦٥٠

ل علماً بأن أسهم زيادة رأس املا( ، واألصل باقٍمليون ريال ٤٠٤ريال أي بزيادة قدرها 
    .)ه١٤٢٧استحقت األرباح من عام 

 
 

 



 

(١٣)

لعام املايل لاملقترح صرفها اضية واألرباح خالل السنوات املللمسامهني بلغ الربح املوزع  - ٦
 من رأس مال الشركة ٪٣٣١مليون ريال أي بنسبة  ٥١٩٦ مبلغ ه١٤٣٦/١٤٣٧

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

 



 

(١٤)

 ١٠٣٦ مبلغ ه٣٠/٤/١٤٣٧ ىتح سنة ينعشروالثالثة النظامي خالل  االحتياطيرصيد  - ٧
املنعقدة بتاريخ  ينعشرالعلى قرار اجلمعية العامة العادية  بناًءو، علماً بأنه المليون ري

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

رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز ٪ من األ١٠جينب [ للشركة واليت تنص
، ]للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال

 .٪ من رأس املال٦٣وخالل العام املايل احلايل أصبح رصيده يبلغ 
 

 
 



 

(١٥)

 سعره وصلحىت  ه١٤٣٣ريال عام ٣٨,٨سعره  كانحيث  ،سعر السهم السوقي ارتفاع – ٨
بأداء واملستثمرين ثقة املسامهني لاجيابياً  اًعطي مؤشر، وهذا يه١٤٣٧ريال عام  ٨٥,٠١

  .الشركة بالسوق املايل
 

 



 

(١٦)

 :ه٣٠/٤/٧١٤٣قائمة املركز املايل للشركة يف   - ٩
ريال  مليون ١٢٧ريال مقابل مليون  ١١٨لغ رصيد النقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانية ب -أ 

 ق متاجرةصندو ٢عدد ريال رصيد  مليون ١٢١مبلغ  وأيضاً ،م املاضييف ميزانية العا
بفضل اهللا تعاىل الشركة  أي أن إمجايل السيولة النقدية لدى، بالسلع بالريال السعودي

بتوزيع أرباح الشركة قامت ، علماً بأن ريال وهللا احلمد مليون ٢٣٩قدره ومبلغ 
لنقدية لدى الشركة امما يعين أن حركة ، مليون ريال ٤٠٩للمسامهني خالل العام مبلغ 

 .مليون ريال ٦٤٨خالل العام املايل بلغت 

للسنة املالية املنتهية يف  ةالنقدي اتقائمة التدفق الرجوع إىل يضاحاإلولزيادة         
البنوك مودعة  ، علماً بأن أرصدة الشركة لدىامللحقة بالقوائم املالية ه٣٠/٤/١٤٣٧

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

 :ه٣٠/٤/١٤٣٧األرباح عن السنة املالية املنتهية يف  -ب 
ريال بعد حسم مجيع املصروفات التسويقية والعمومية  ٣١١مت حتقيق ربح صايف قدره         

 : ايليف الربح احملقق على النحو الت، ويوزع صاوالتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة الشرعية



 

(١٧)

                ـــالـــريـ
 

 .من العام املايل السابق بقاةاألرباح امل   ١١,٨٣٩,٨٨٣ 
 

 :يضاف     
 احملول من االحتياطي النظامي لألرباح املبقاة   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 

 .ه١٤٣٦/١٤٣٧الربح الصايف خالل العام    ٣١٠,٦٤٦,٦٢٥ 
 ــــــــــ 

 اإلمجايل   ٤٢٢,٤٨٦,٥٠٨
 

 :خيصم     
 

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

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

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

)٤١٤,٢٤٠,٦٠٠(  
 ــــــــــ 

 .يف اية السنة املالية املبقاةرباح األرصيد         ٨,٢٤٥,٩٠٨
 ــــــــــ 

٪ ١٨,٨٠علماً بأن املبلغ املستقطع من األرباح املبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من 
   .ريال ١٠٣,٥٩٣,٩٧٥٪ مبلغ ٢٥إىل 



 

(١٨)

 :اإلدارة جملسمكافأة أعضاء  - ١٠
 

مت صرف ه ٢٧/٨/١٤٣١ن املنعقدة بتاريخ ر اجلمعية العامة احلادية والعشريبناًء على قرا      
ريال عن العام املايل  ٣٨١,٠٠٠لسات جملس اإلدارة مبلغ إمجايل وقدره بدل حضور ج

ريال بدل حضور اجتماعات  ١٨٠,٠٠٠ ، باإلضافة إىل مبلغ إمجايل قدرهه١٤٣٥/١٤٣٦
وحىت ه ١/٥/١٤٣٥الفترة من  اإلدارة خاللاللجان الفرعية املنبثقة عن جملس 

 .ه٣٠/٤/١٤٣٦

مبلغ  ه٣٠/٤/١٤٣٧املنتهي يف إلدارة خالل العام املايل وقد بلغ ما مت ختصيصه لس ا        
من النظام األساسي  ٤٢من املادة  ٣لبند ، وذلك وفقاً لنص اريال ٢,٢٠٠,٠٠٠ وقدره
وتاريخ  ١٠٧١وقرار معايل وزير التجارة رقم ، من نظام الشركات ٧٤واملادة رقم  للشركة
وتاريخ  ٢٢٢/٩٣٦٢/٥٧٢٨رقم  تعميم اإلدارة العامة للشركات( ه١١/١٤١٢ /٠٢
 .)ه١٧/١١/١٤١٢

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(١٩)

 :مؤشرات األداء
 :لشركةبااملعلومات أنظمة تقنية تطوير  -أ 

ايل خالل العام املمكة قامت شركة  ،استكماالً ألعمال التطوير والتحديث املستمر
  :كالتايل بتطوير األنظمة التقنية باإلدارة العامة ه١٤٣٦/١٤٣٧

 .الربط بني اإلدارات يف شبكة معلوماتية موحدةمع استكمال الشبكة الداخلية  -

 .استبدال أجهزة احلاسب اآليل والسريفرات القدمية بأخرى حديثة -

بأحدث التطبيقات اخلاصة باإلدارة املالية  لشركةا لتزويد ،لتعاقد مع شركة سكرايبس للتقنيةا -
 .شئون املوظفنيإدارة و

باإلدارة العامة ) املركز التجاري( كةالشر لربط فرع ،مع شركة موبايلي أعماللتعاقد ا -
 .ip-vpnبتقنية الربط احلديثة للشركة 

جاري التفاهم مع الشركات املعنية، إلدخال تطبيق خاص باالتصاالت اإلدارية واألرشيف  -
 .اإللكتروين

يف إدخال التقنيات احلديثة لدعم أعماهلا وتطويرها مبا يتناسب مع  الشركة ماضية قدماًكما أن 
 .نة املميزة هلا بني الشركات العقاريةاملكا

ترحب الشركة باستقبال أي استفسارات أو مقترحات أو طلبات من مسامهي الشركة كما 
  www.mcdc.com.sa :الكرام أو الزوار عرب موقعها على الشبكة املعلوماتية االنترنت

 :ت التواصل االجتماعيأو على أحد حساباا على شبكا 
Twitter.com/mcdcsa 
Facebook/mcdcsa 
Instagram.com/mcdcsa 



 

(٢٠)

 الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروين لشركة مكة لإلنشاء والتعمري 



 

(٢١)

 :فندق وأبراج مكة هيلتون -ب 

املتابعة بق ذات اخلمس جنوم مبكة املكرمة والفنادموعة يتميز فندق وأبراج مكة هيلتون بصدارته يف جم
 . املتميزة علي مرتبة متقدمة يف جمال اخلدمة الفندقيةواالهتمام فقد حصل 

املركز األول من بني جمموعة  فندق وأبراج مكة هيلتونواستكماالً هلذا النجاح والتفوق، فقد حقق 
على مستوى إفريقيا ) اللوبستر إنك(فنادق شركة هيلتون العاملية يف مسابقة األغذية واملشروبات 

 . ه١٤٣٧حمرم ) م٢٠١٥نوفمرب (والشرق األوسط خالل شهر 

أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات واحتياجات الرتالء ن أهم يأيت دائماً مو
إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون حتقيقاً للربنامج الذي تتبناه  تنفيذهاسرعة بصفة مستمرة للمبادرة ب

  ). الرضا وتتبع والء الرتالء(

 :املركز التجاري -ج 

حفاظ على مستوى اخلدمات اليت يقدمها إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري للتعمل    
، مما ينعكس إجياباً على رواد وزوار واملتسوقني املركز التجاري ملستأجري احملالت التجارية

مستوى اخلدمة اليت يقدمها على تغيريات  ويأيت ذلك بإحداثاملركز التجاري بالشركة، 
ال بعض التحديثات اليت بدأا وخالل هذا العام مت استكم، ملرتادي األسواق املركز التجاري

اإلدارة العام املاضي مع إضافة بعض التغيريات إلضفاء مزيد من الراحة والرفاهية لزوار 
مال تغيري بالط اجلرانيت شروع استكا على سبيل املثال ممنهو املركز التجاريب األسواق

 .لكامل املناطق اخلارجية للشركة
   

 
 



 

(٢٢)

 :طويلة األجل استثمارات
 :يف شركة جبل عمر للتطوير مأسه -أ 

حقوق أولوية وإضافية يف مشروع شركة جبل أسهم ومن املعلوم أن احلصة العينية   
أي ما ، سهم ١٠٦,٣٩٢,٥١٦ريال، متثل عدد  ١,٠٦٣,٩٢٥,١٦٠ تبلغ) ١(عمر 

مع العلم أن القيمة السوقية هلذه ٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، ١١,٤٤يعادل 
   ،مليار ريال ٣,٨مببلغ حوايل ه ٣٠/٤/١٤٣٧يف األسهم قدرت 

 :)٢(عقارات يف منطقة جبل عمر رقم  -ب 

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

قارات باستمرار، مما يعين املسامهة يف زيادة أصول األجل، حيث تتزايد قيمة هذه الع
مليون  ٣ هقدرودخالً سنوياً للشركة  تودرالشركة، علماً بأن هذه العقارات مت تأجريها 

  .ه١٤٣٦/١٤٣٧خالل العام املايل  ريال
 :مليون ريال ٠٢١استثمار مبلغ  -ج 

/ ليمليون ريال وإيداعه يف صندوق األه ١٢٠قامت الشركة باستثمار مبلغ 
م املوافق ٣١/٥/٢٠١٦املتنوع للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حىت 

، بشراء عدد من الوحدات واستثمارها لصاحل شركة مكة لإلنشاء ه٢٤/٨/١٤٣٧
 )٧١(رقم  الواردة يف حمضر اجتماع اللجنةجلنة املراجعة بناًء على توصيات  والتعمري،

رقم  القرارجملس اإلدارة على ذلك ب صادقة، ومه١٠/٢/١٤٣٧ األحديوم الذي عقد 
 .ه١٤/٢/١٤٣٧تاريخ و )١٥٤(

 
 



 

(٢٣)

افتتاح فنادق جديدة وبيع وحدات سكنية مبشروع شركة جبل عمر للتطوير الذي تستثمر فيه  -د 
 :شركة مكة لإلنشاء والتعمري

شركة جبل عمر للتطوير هو األكرب يف املنطقة املركزية مبكة املكرمة،   إن مشروع
٪، ويهم ١١,٤٤كة لإلنشاء والتعمري تعترب املساهم األكرب فيه مبسامهة قدرها وحيث أن شركة م

جديد يف هذا املشروع العمالق  واملساهم بشركة مكة التعرف بشكل مفصل على كل ما ه
 . واحليوي

فقد مت افتتاح فنادق جديدة وكذلك بيع فلل ووحدات سكنية خالل العام املايل لشركة 
  :وهي كالتايله ١٤٣٦/١٤٣٧مكة لإلنشاء والتعمري 

مببلغ وقدرة ه ١٣/٥/١٤٣٦فيال ووحدة سكنية يوم األربعاء ) ١٢(بيع باملزاد العلين لعدد  .١
فيالت ووحدات سكنية يوم اخلميس ) ١٠(ريال، وعدد  ١٦١,٦٠٠,٠٠٠

وحدة سكنية يوم ) واحد(ريال، وعدد  ١١٨,٨٠٠,٠٠٠مببلغ وقدرة ه ١٤/٥/١٤٣٦
 ريال ٧٠,١٠٠,٠٠٠غ وقدرة مببله ٥/٦/١٤٣٦األربعاء 

فيال ووحدة سكنية ) ٢٣(وبذلك تكون حصيلة البيع باملزاد العلين على مدار ثالثة أيام لعدد  •
 .ريال ٣٥٠,٥٠٠,٠٠٠مببلغ إمجايل قدرة 

مع ملحقاته من  ٤Hو ٣Hبالربجني ه ٥/٩/١٤٣٦افتتاح فندق ماريوت مكة يوم االثنني  .٢
 . دور ٢٠موزعة على  غرفة) ٤٢٦(و ومطاعم ويشتمل على عدد 

مع ملحقاته  ٩HوH ٨بالربجني ه ٥/٩/١٤٣٦افتتاح فندق حياة رجينسي مكة يوم االثنني  .٣
 .دور ٢٠غرفة موزعة على ) ٦٢٧(من و ومطاعم ويشتمل على عدد 

 
  



 

(٢٤)

وهى  جرهم للتنمية والتطويرشركة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال شركة  ةمساهم -ه 
 .كة املكرمةمببل الشراشف جنطقة ملالشركة املطورة 

حددت اللجنة التنفيذية ملشروع معاجلة وتطوير األحياء العشوائية مبنطقة مكة املكرمة مخسة 
وكانت أوهلا منطقة جبل الشراشف بسبب قرا من  للتطّوير،مناطق ذات أولوية قصوى 

من خالل تنفيذها  واعدة وميكنمن املناطق اليت حتظى بإمكانات تنمية ولكوا م ااحلراملسجد 
 . القطاع اخلاصبالتعاون مع تثمار االس

مت إعالن منطقة جبل فقد  ه١٤٣٥وبناءاً على موافقة اللجنة التنفيذية يف غرة شهر حمرم 
شركة جرهم للتنمية  على أن تقوم يف الصحف احمللية ) منطقة تطوير(الشراشف مبكة املكرمة 

 .والتطوير مبهام تطوير املنطقة
 .املسجد احلرام قة جبل الشراشف أقل من واحد كيلو متراً عنمنطتبعد 

يهدف املشروع إىل إعادة تكوين البيئة العمرانية للحي على أُسس وخطط شاملة ومتناسقة 
التشكيل العمراين، واإلسكان، وشبكات : تشمل مجيع جوانب البيئة العمرانية مثل

 .املواصالت، واملرافق، واخلدمات العامة
قطعة أرض  ٤٠٠خطط الرئيسي الشامل ملشروع جبل الشراشف على أكثر من حيتوي امل

  .متر مربع تقريباً ١,٦٤٣,٠٠٠بإمجايل مساحة 
مقيم  ١٩٠,٠٠٠إىل حوايل السنوية ومن املتوقّع أن تصل قدرة استيعاب منطقة التطوير 

 .مقيم دائم ٦٥,٠٠٠و مومسي بالفنادق
املسجد إىل  رياً على األقدام عرب طرق ومسارات عدةانسيابية التنقّل سويوفر املخطط العام 

 .م فقط عند أقرب نقطة من احلرم ٥٠٠ ، حيث يبعدمااحلر
 .لتأمني احتياجات املقيمنيوساحات مفتوحة مرافق وخدمات متنوعة  ويضم



 

(٢٥)

طرق للسيارات وممرات للمشاة لتأمني احلركة داخل املشروع مشروع التطوير شبكة  لمشيو
 .شروع باملناطق احمليطةربط املل وكذلك

 :األمور املنجزة لتارخيهأهم 
 :نورد اآليت) ه١٤٣٦باإلضافة إىل مت نشره بالتقرير السنوي العام املاضي (

 .التطويراالنتهاء من الرفع املساحي وحتديد خارطة استعماالت األراضي ملنطقة  -
 .املنطقةاالنتهاء من الدراسات االجتماعية واالقتصادية لسكان  -
  .جمموعة كابيتاس الدولية من قبل اإلستراتيجيةدراسات التطوير واخلطة ل عم -
احلصول على املوافقة املبدئية على املخطط العام من اللجنة الفنية اليت مت تكوينها لتسريع  -

 :وللحصول على املوافقة مت عمل ما يلي ،وسهولة احلصول على التصاريح الالزمة
مي ملراجعة التصاميم وحتديثها حسب املتغريات توقيع عقد مع شركة خطيب وعلمت  -

 .عاحلاصلة يف املوق
املبدئية على شبكة املياة من شركة املياة بعد إعداد خطة كاملة  ةاحلصول على املوافق -

لالستفادة من املياة املعاجلة ومياة األمطار يف املوقع بالتعاقد مع مكتب حملي، والذي أشرف 
 .ري الفين للمشروععلى الدراسة مبساندة االستشا

توقيع عقد تنفيذ الدراسة اجليولوجية ودراسات مياة زمزم الواقعة داخل املشروع مع هيئة  -
 .املساحة اجليولوجية وذلك للحد من تأثر مصادر مياة زمزم بأعمال احلفر والبناء يف املوقع

ي بالقرب من جرهم الواقع مبنطقة الشميسشركة االنتهاء من عمل التصاميم املعمارية ملبىن  -
 .مقر شركة البلد األمني

االنتهاء من تقارير ودراسات السيول وجاري تقدميها لالعتماد من إدارة السيول بأمانة  -
 .العاصمة املقدسة



 

(٢٦)

االنتهاء من تقارير ودراسات الطرق وجاري تقدميها لالعتماد من إدارة الطرق بأمانة  -
 .العاصمة املقدسة

ية للموقع واستالم العروض وجاري ترسية املشروع الدراسات البيئلعمل طرح كراسة  -
 .على املكتب املرشح

لوجود عدة متغريات يف املوقع ويف انتظار وحتديثها املرورية  اتالدراسلعمل طرح كراسة  -
 .العروض من الشركات املقدمة

توقيع عقد مع شركة ماكرتي العاملية واليت تضم معها عدة شركات عاملية أخرى لدراسة  -
 :ة كال منومراجع

 .الدراسات املاليةحتديث  .١

إعداد دراسات السوق مبا يشمل دراسة السوق يف الوقت احلاضر وخالل العشر  .٢
 .سنوات القادمة

 .تسويق املشروع .٣

 .الرؤيا والوضع االجتماعي للمنطقة .٤

 .تكاليف البنية التحتية .٥

 .مراجعة وتقييم املخطط العام .٦

 .وعلمي التفصيليطيب خمراجعة املخرجات للمرحلة الثانية من عقد  .٧
٪ ١٦,٤٨حبصة نقدية قدرها إن هذا املشروع احليوي اهلام تساهم فيه شركة مكة لإلنشاء والتعمري 

مليون ريال وهذه املسامهة أعلنت عنها  ١٧٥من رأس ماهلا البالغ ) ريال ٢٨,٨٤٦,١٥٠(مببلغ 
الل العامني املاضيني ، وكذلك بالتقارير السنوية خه٤/٥/١٤٣٥الشركة يف موقع تداول بتاريخ 

 .وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات جديدة يف هذا الشأن، ه١٤٣٦/ ١٤٣٥

 



 

(٢٧)

 :مساهمة الشركة االجتماعية
، فقد حرصت الشركة على القيام مبسئولياا مسئولياا االجتماعيةمكة حنو شركة  وفقاً ملا تنتهجه      

، وذلك من خالل تبين وتنفيذ برامج مدروسة بشكل عامكرمة بشكل خاص واململكة االجتماعية مبكة امل
 .عومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتم

ألكثر من  االجتماعيةالعديد من املسامهات ب ه١٤٣٦/١٤٣٧ املايل عامالمت الشركة خالل اق – ١
جملة  –سوق عكاظ فعاليات ( :للمسامهة يف دعم ورعايةريال  ٣٩٥,١٠٤جهة، مببلغ إمجايل حوايل 

 ).وغريها –" عناية"اجلمعية اخلريية الصحية لرعاية املرضى  –س الغرف السعودية جمل

تساهم الشركة يف العمل علي خفض درجات احلرارة الشديدة ويئة املناخ املالئم كما  – ٢
التربيد تنفيذ املشروع اخلريي لتلطيف املناخ باملشاركة يف ر بيت اهللا احلرام، إذ قامت بالزو

يف الساحات اخلارجية للحرم املكي، وشارع املسيال، وسور   ه١٤٣١واء منذ عام واهل الضبايب
رضي اهللا عنه، بن أيب طالب ت بساحة باب علي افالالقصور امللكية، وساحة الغزة، ومواقف احل

خالل العام املايل وسطح احلرم، باإلضافة إيل منطقة أجياد ومدخل القصور امللكية الذي مت تنفيذه 
 .، ومازالت الدراسات والتوسعات مستمرةه١٤٣٦/١٤٣٧

الشركة تقوم بأعمال الصيانة والتشغيل للمشروع وتأمني كافة ما يلزمه من  علماً بأن
، وكذلك تأمني املياه والكهرباء عامعلي مدار ال ا من مستلزمات التشغيلقطع غيار وغريه

 .ية حول احلرم املكي الشريف يصل عددها إيل أربع حمطات رئيسيتالالزمة لتشغيل احملطات ال

   

   

 



 

(٢٨)

 :تقدمي املسامهات االجتماعية التاليةيف ساهم املركز التجاري كما  – ٣
 

إللقاء الدروس ( إجياريهبدون قيمة واملصلى مساحات باملركز التجاري ختصيص  مت
ن والتوجيه واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عوالربامج الدعوية الدينية واحملاضرات 

 )للحجاج واملعتمرين والزوار وتوزيع املصاحف واملطبوعات طوال العام املنكر
وزارة الشئون مثل وغريها من الوزارات واجلهات احلكومية للجمعيات اخلريية 
هدية مجعية  ،مبكة املكرمة هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر اإلسالمية واألوقاف،

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ، بتربةاخلريية  اجلمعية ،ج واملعتمر اخلرييةااحل
   .وغريهم) مجعية الرب(مجعية شفاء اخلريية مبكة املكرمة، نادي نبع الود  ،جبدة

 :باملسامهات االجتماعية التاليةفندق وأبراج مكة هيلتون كما ساهم  - ٤
أبراج مكة هيلتون إطار املسامهة االجتماعية خلدمة اتمع املنوط ا فندق و يف

 : كالتايلوذلك االجتماعية  بتقدمي بعض اخلدماتالفندق  ت إدارةقام
 عاممنسويب فندق وأبراج مكة هيلتون بالتربع بالدم خالل فرد من ) ٤٠(أكثر من ام يق .١

 .بالتنسيق مع مدينة امللك عبد اهللا الطبية مبكة املكرمةوذلك ، ه١٤٣٧
بتوجيه إدارة املوارد البشرية بزيارة منظمة األمل  تونفندق وأبراج مكة هيلقامت إدارة  .٢

 .املنشود ألطفال التوحد مبكة املكرمة مع تقدمي اهلدايا واأللعاب لألطفال
على مساندة مجعية األيتام بالعاصمة املقدسة، فندق وأبراج مكة هيلتون حترص دائماً إدارة  .٣

دار الزهور لرعاية منظمة زيارة براج باألندق وولذلك قامت بتوجيه فريق العامالت بالف
  .األيتام مبكة املكرمة مصطحبني معهم اهلدايا واأللعاب

إعداد ضمن فعاليات دعم الشباب السعودي وتوعيتهم بقطاع السياحة والفندقة، مت  .٤
شامل داخل عملي طالب كلية السياحة والفندقة مبكة املكرمة لعمل تدريب برنامج ل

 .راجإدارات وأقسام الفندق واألب

 مش



 

(٢٩)

ومت  املوظفنياملدراء ومن املالبس  حبملة مجعقام فندق وأبراج مكة هيلتون كعادته السنوية  .٥
 .التربع ا جلمعية اإلحسان والتكافل مبكة املكرمة

 
 

ضمن الدعم الكامل من شركة مكة اليت تقدم، هذه اخلدمات االجتماعية  علماً بأن       
براج اليت حترص دائماً علي التواجد يف املشاركات لإلنشاء والتعمري املالكة للفندق واأل

 .االجتماعية وذلك خلدمة اتمع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٣٠)

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

عيق الكوادر الوطنية ، ولتذليل ومعاجلة املعوقات اليت قد تمجيع التخصصات داخل الفندق
ظائف يف يف وضع خطط توطني الوالدولة متشياً مع سياسة ذلك ولاللتحاق بالعمل الفندقي 
، لتدريب مكة هيلتونوأبراج بفندق ، فقد مت ختصيص مركز تدريب القطاعات العامة واخلاصة

 .وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية يف خمتلف األقسام الفندقية
عد م والذي ي١٩٩٤املوافق  ه١٤١٥فتتاح مركز التدريب يف عام اب شركة مكةوقد قامت      

امج ، باإلضافة إىل الربعلى األعمال الفندقية ،أول مركز لتدريب الكوادر السعودية مبكة املكرمة
الداخلية التعاون مع مراكز التدريب ، وكذلك اخلاصة لشركة هيلتون العاملية يف إدارة الفنادق

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

بإدخال وسائل  وذلك ،وياًكما هو متبع سن مركز التدريب بالفندق ثيدوحت تطوير وبعد       
متدرب ) ٧٥( تدريب عدد متقد ف، بصفة مستمرة قاعاتال مع تطوير، واملعدات احلديثةالتعليم 
عملوا بأماكن  متدرب) ٧٨(عدد  كما مت تدريب ،عملوا بفندق وأبراج مكة هيلتون سعودي
العمل  هم على رأسممن موظف ) ٧٣( مث تدريب عدد، غري فندق وأبراج مكة هيلتون أخرى
يف  افتتاحهمركز التدريب منذ من  تخترجبأن األعداد اليت  علماً، واألبراج بالفندق
يف وذلك ، بفضل اهللا وتوفيقهمتدرب ) ١,٤٣١(عدد ه ٣٠/٤/١٤٣٧حىت ه ٢٩/٤/١٤١٥

 –اإلشراف الداخلي  –األغذية واملشروبات  - االستقبال(املختلفة  واألبراج أقسام الفندق
  .)األخرى من األقسام وغريها



 

(٣١)

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

  .وغريها من التدريبات الالزمة التنفس الصناعيلإلسعافات األولية و

 :هو موضح باجلدول التايلكة كما يف الشر السعودهنسبة  وقد بلغت
 

 نوسعودي )الوظائف(ال العمل ـجم
غري
 نيسعودي

 هنسبة السعود اإلمجـايل
 

 :الوظائف اإلدارية
اإلدارية / شرافيةاإل/ اإلدارة العليا

 ،راسةاحلمن واأل/ هنيةاملو

٤٣,٧٤ ٥٦٧ ٣١٩ ٢٤٨٪  

 

 :املساندة دميةاخلوظائف ال
/ املطبخ/ ألغذية واملشروباتا
التجهيز / املغسلة/  شراف الداخلياإل

نظافة / حاملي احلقائب/ والتحضري
،املركز التجاري واملصلى

٤,٤٤ ٥٦٤ ٥٣٩ ٢٥٪  

 ٪٢٤,١٤ ١,١٣١ ٨٥٨ ٢٧٣ ايلـــــاإلمج
 

جمال الضيافة تعترب ضمن النطاق وهى يف ٪ ٢٤,١٤ يف الشركة هالسعودعلماً بأن نسبة 
   .ه١٤٣٦وهي نسبة أعلى من العام املاضي  العمل ةاألخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزار

 
  
 



 

(٣٢)

 :اإلداري باإلدارة العامة للشركة التدريب والتطوير
 

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

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

 . ه١٤٣٦/١٤٣٧املايل  العام خاللتساعدهم على تطوير مستواهم وجناحهم يف عملهم، و

دورات ختصصية يف جماالت تتعلق  يفبترشيح عدد من منسوبيها الشركة  إدارة تامق

الوعاء الزكوي ، نظام العمل السعودي :يف دورات، منها وأخرى تثقيفية بطبيعة أعماهلم

، التحليل املايل باستخدام احلاسب اآليل، املهارات احملاسبية لغري احملاسبني، ملعاصرةللشركات ا

 .صياغة العقود

 
 



 

(٣٣)

 :ة طبقًا لقواعد التسجيل واإلدراجمتطلبات هيئة السوق املالي
 

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

عمال اهلندسية احلرام وتطويرها وإدارا واستثمارها وشرائها وتأجريها والقيام بكافة األ
   .الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم واملسح اخلاص ا

 

 إمجايل أرباح النشاط بالريال والنسبة سبةإمجايل إيرادات النشاط بالريال والن انــالبي

 ٪ ٣٢,٩٢  ١١٢,٣٦٢,٧٣٣ ٪ ٢٤,٦٢  ١٤٦,٢٣٨,٤٧٧ املركز التجاري -أ 

 ٪ ٢٨,٥٨  ٩٧,٥٧٨,١١٣ ٪ ٣٤,٦٨  ٢٠٦,٠٢٤,٤٦٩ فندق مكة هيلتون -ب 

 ٪ ٣٧,٦٥  ١٢٨,٥١٣,٤٣١٪   ٤٠,٢١    ٢٣٨,٨١٩,٧٢١ أبراج مكة هيلتون -ج 

 ٪ ٠,٨٥ ٢,٩١٧,١٢٠ ٪ ٠,٤٩ ٢,٩١٧,١٢٠ ٢تأجري عقارات جبل عمر  -د 

 ٪ ١٠٠ ٣٤١,٣٧١,٣٩٧ ٪ ١٠٠ ٥٩٣,٩٩٩,٧٨٧ ـايلــاإلمجـ

 

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

 :بها رتقاءة لدعم الشركة وااليالرئيس سرتاتيجياتهدارة واتوجهات جملس اإل .٢

على االستثمار يف شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة  جملس اإلدارة حرصإن  -أ 
قيمتها ) ١(حقوق أولوية وإضافية يف مشروع شركة جبل عمر ومسامهة حبصة عينية 
تقييم األسهم ويبلغ  ،سهم ١٠٦,٣٩٢,٥١٦ريال، متثل عدد  ١,٠٦٣,٩٢٥,١٦٠

وقدرة   مبلغه ٣٠/٤/١٤٣٧بالقيمة السوقية يف تاريخ انتهاء السنة املالية يف 
  .عبارة عن الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالمسية ريال ٣,٨٣٨,٦٤١,٩٧٧



 

(٣٤)

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

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

، وقد بلغت قيمة عقارات مـن اسـتكملوا   مليون ريال ٥٨٢مبلغ  ه ١٧/٩/١٤٢٨
، ريال مليون ٢٧٢مبلغ وقدره ه ٣٠/٤/١٤٣٧وثائقهم الشرعية والنظامية حىت تاريخ 

، وبذلك أصبح رصيد لقيمة من احلصة النقدية املذكورةحولت هلم أسهم مبا يعادل هذه ا
 .مليون ريال ٣١٠احلصة النقدية للشركة مبلغ 

) متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع  ستثمار شركةبلغ ا -ج 
ـ ريال ٨٠٧,٤٦٦بالريال السعودي  عائـد  ه ٣٠/٤/١٤٣٧اريخ ، ونتج عنه حىت ت

 .ريال ٦٣,١٥٣استثمار غري حمقق قدره 
املتنوع / مليون ريال وإيداعه يف صندوق األهلي ١٢٠مبلغ وأيضاً استثمار شركة مكة 

 .ه٢٤/٨/١٤٣٧م املوافق ٣١/٥/٢٠١٦للمتاجرة بالسلع بالريال السعودي، حىت 
ذي يعترب امتداداً طبيعياً وال) ٢(جبل عمر منطقة ستثمار الشركة يف مشروع تطوير ابلغ  -د 

 ٧٠وقـدره  ومرتبط به من الناحية اجلنوبية مبلغ ) ١(جبل عمر تطوير منطقة ملشروع 
 .مليون ريال ٣مليون ريال وعائد إجيارها السنوي 

يــوم اخلمــيس بتــاريخ ) ١٣٣(رقــم  اجتماعــهشــركة يف القــرر جملــس إدارة  -ه 
سامهة حبصة نقديـة مببلـغ   م باإلمجاع بامل٢٠١٣نوفمرب  ٢٨هـ املوافق ٢٥/١/١٤٣٥
شـركة حتـت   (مليون ريال سعودي يف رأمسال شركة جرهم للتنمية والتطـوير   ٥٠٠

جب وومب ،، واليت ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشفيف جمال التطوير العقاري) التأسيس



 

(٣٥)

يف  ٪ من حصتها١٠مليون ريال سعودي واليت متثل  ٥٠هذا القرار قامت الشركة بدفع 
قامت الشـركة  ه ١٤٣٤/١٤٣٥للعام املايل وخالل الربع الرابع  ،ة جرهمرأمسال شرك

ويف تـاريخ   ،جـرهم للتنميـة والتطـوير    باسترداد كامل مسامهتها يف رأس مال شركة
شركة بتوقيع اتفاقيـة ائيـة   الم قام مدير عام ٢٥/٢/٢٠١٤املوافق ه ٢٥/٤/١٤٣٥

يف رأس مـال  ) ريـال  ٢٨,٨٤٦,١٥٠(٪ مببلغ ١٦,٤٨للمسامهة حبصة نقدية قدرها 
مليون ريال يف مرحلة  ١٧٥البالغ ] شركة حتت التأسيس[شركة جرهم للتنمية والتطوير 

شركة جرهم حتـت  (االكتتاب األول، وذلك بناًء على االحتياج الفعلي للشركة املطورة 
املوافـق  ه ٤/٥/١٤٣٥ومت اإلعالن عن ذلك يف موقـع تـداول بتـاريخ     ،)التأسيس

 .م اإلعالن الحقاً عن أي تطورات يف هذا الشأنم، وسيت٥/٣/٢٠١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(٣٦)

 :الوضع الزكوي .٣

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

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

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

سوف  االعتراضإال أن إدارة الشركة على قناعة بأن نتيجة  ،الزكوية الضريبية ستئنافيةاال
 .مبشيئة اهللا تعاىل تكون يف صاحلها
ومل تستلم الشركة  ه١٤٣٦حىت  ه١٤٣٢رارات الزكوية عن السنوات من مت تقدمي اإلق

 .أي ربط عن تلك السنوات حىت تارخيه
 

 :مبا يلي إقرارات .٤

 .بالشكل الصحيحأُعدت سجالت احلسابات  أن -

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

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

 

 



 

(٣٧)

 :شركةنتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بال .٥

 :إدارة املراجعة الداخلية بالشركة - أ

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

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

اليت متت إلدارية املالية واألنشطة الداخلية بالشركة، مبراجعة اراجعة قيام إدارة املومن خالل 
اليوجد [فقد تبني هلا أنه ،ه٣٠/٤/١٤٣٧املنتهي يف ه ١٤٣٦/١٤٣٧خالل العام املايل 
  ]. الية إجراءات الرقابة الداخليةعمالحظات جوهرية لف

 :الدوليةاحملاسبة معايري تطبيق خطة التحول إىل  -ب 

إلعداد ) IFRS(الدولية  تعاميم هيئة السوق املالية اخلاصة بتطبيق املعايري احملاسبيةوفقاً ل
 .م للشركات املدرجة١/١/٢٠١٧التقارير املالية للفترات اليت تبدأ يف 

ونظًرا لضرورة االستعداد لتطبيق املعايري الدولية، وما يتطلبه من مراجعة السياسات احملاسبية 
 .ويئة وتدريب العاملني بالشركة

مي الدراسات والدعم واملساندة لتنفيذ خطة فقد قامت الشركة مبخاطبة املكاتب ذات اخلربة لتقد
ه ١٤٣٧/١٤٣٨يف العام املايل ) ألغراض املقارنة(الشركة لبدء جتربة تطبيق املعايري الدولية 

حسب تعاميم ) م٢٠١٧(ه ١٤٣٨/١٤٣٩، ومن مث التنفيذ الفعلي يف العام املايل )م٢٠١٦(
 .اهليئة

 :حملاسبية الدولية وفقًا لآليتوعليه سيتم تنفيذ خطة الشركة لتطبيق املعايري ا
 :تشخيص املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية -١



 

(٣٨)

حتديد االختالفات بني السياسات احملاسبية املالية املطبقة حالًيا بالشركة وفقًا ملعايري اهليئة  
 .السعودية للمحاسبني واملراجعني واملعايري احملاسبية الدولية، إلعداد التقارير املالية

 .حتديد االختالفات اجلوهرية يف اإلفصاحات 
 .تدريب ومساعدة العاملني باإلدارة املالية للشركة خالل مراحل تنفيذ املشروع 

 :التأثري احملاسيب على األعمال -٢
 .حتديد خيارات السياسات احملاسبية املتوفرة للتحول للعمل باملعايري احملاسبية الدولية 
 .ذليل االختالفات احملاسبية، واليت مت حتديدهااملساعدة من قبل مكتب اخلربة لت 
تقييم ما قد حيدث على الزكاة وما يتعلق ا بعد تطبيق املعايري احملاسبية الدولية إلعداد  

 .التقارير املالية
 :التنفيذ والتطبيق -٣

 .حتديث دليل السياسات احملاسبية طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية إذا لزم األمر 
 ).م٢٠١٥(ه ١٤٣٦/١٤٣٧د االفتتاحي وفقًا للمعايري الدولية للعام املايل تعديل الرصي 
إعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية ألغراض املقارنة كبداية من العام املايل  

 ).م٢٠١٦(ه ١٤٣٧/١٤٣٨
ة من العام املايل التطبيق الفعلي كأول قوائم مالية معدة وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية بداي 

 ).م٢٠١٧(ه ١٤٣٨/١٤٣٩
 
 
 
 

 



 

(٣٩)

 :إدارة شئون املساهمني -ج 
إن من أهم مسئوليات إدارة شئون املسامهني بالشركة هو حفظ حقوق املسامهني 
والعمل على تسهيل عملية التواصل معهم سواء كان ذلك عن طريق وسائل التواصل 

دارة العامة للشركة وذلك االجتماعي احلديثة أو تيسري عملية حضورهم إىل مقر اإل
 :لالستفادة من اخلدمات التالية

 .استالم األرباح القدمية املستحقة للمسامهني قبل قيامهم بفتح حمافظ استثمارية بالبنوك .١
 .جتديد تواريخ الشيكات اليت حبوزم ومل يتم صرفها إلعادة صرفها .٢
 .سليمها هلمالبحث يف سجل أرباح الشركة عن أرباح أخرى هلم أو ألسرهم وت .٣
 :حتديث عناوين املسامهني كالتايل .٤

 .رقم صندوق الربيد  •
 .الربيد اإللكتروين •
 .رقم اهلاتف أو الفاكس •
 .إصدار شيكات بدل فاقد أو تالف .٥

وكذلك حتديث قاعدة بيانات املسامهني مع إدراج خدمة الرسائل النصية إلبالغ املسامهني 
 :باملعلومات التالية

 .ت العمومية العادية أو غري العاديةمواعيد انعقاد اجلمعيا -أ 
 .مواعيد وطريقة صرف األرباح -ب 
إاء معامالم بإيداع أسهم شهادام يف احملافظ االستثمارية بعد جتزئه القيمة االمسية  -ج 

 ).١٠(للسهم 
 ).بدل فاقد أو تالف(استالم شيكات األرباح القدمية  -د 



 

(٤٠)

تبطة مبحافظ األسهم إليداع األرباح تذكري املسامهني بتنشيط حسابام االستثمارية املر -ه 
 .املستحقة يف حسابام يف مواعيدها اليت تعلن عنها إدارة الشركة

علماً بأن موقع الشركة على تداول أو االنترنت يتضمن مجيع وسائل التواصل مع إدارة شئون 
.املسامهني بشركة مكة  

 :إدارة الشئون الفنية -د 
ة بأعمال تتعلق باإلنشاءات وكذلك عملية التطوير إن إدارة الشئون الفنية بالشركة منوط

) املركز التجاري–الفندق واألبراج (والتحديث اليت تتم بصفة دائمة باملشروع األول للشركة 
مما يساعد على ظهورهم بالشكل املالئم واملناسب إلدارة الشركة وكذلك احلصول على الرضا 

 .املطلوب لرتالء وزوار مبىن الشركة

بنظام املناقصة بالظرف املغلق أو  قوم ا إدارة الشئون الفنية تتمتمجيع األعمال اليت  علماً بأن
وتسند هذه ، من الوكالء املعتمدين بنظام املمارسة، أو الشراء املباشر عن طريق استدراج عروض

قدسة األعمال إىل املكاتب اهلندسية وشركات املقاوالت املدرجة واملعتمدة من أمانة العاصمة امل
  .أو اجلهات احلكومية املختصة

 :اإلدارة يف التايل مهام ومسئولياتوتتلخص 

كذلك دراسة ما و حسب األولوية،نفيذ املشاريع القائمة ويعىن بت :اإلشراف واملتابعة الفنية .١
 .تساعد يف عملية التطوير والتحديث املطلوبةمشاريع يستجد من 

إنشائية (فظ مجيع خمططات مشاريع الشركة معين حب :املخططات اهلندسية واملستندات الفنية .٢
وخمططات حسب التنفيذ واملواصـفات الفنيـة وجـداول    ) ةكهروميكانيكي  -معمارية  -

 .الكميات



 

(٤١)

إعداد منهج تنظيمي شامل يهدف إىل حتقيـق  ب يقوم: مراقبة اجلودة الفنية ومؤشرات األداء .٣
 :متطلبات الشركة، ومن ذلك اآليت

 .متابعتها وحتديثهامن مث واملطلوبة  اءاألدإعداد مؤشرات  •
 .توفري نظام مراقبة ومتابعة •
 .األداء بصفة دائمةتطوير و حتسني •
 .إعداد الرسومات البيانية والتوضيحية •
 .األهداف املطلوبةقياس التقدم حنو  •

 
 

 :املخاطر .٦
 : خماطر تسويقية -أ 

ريع تمال املشاكتواجه الشركة يف املستقبل، مع ارمبا ة توجد خماطر تسويقية حمدود
: يتميز بنقاط قوة عديدة، من أمهها، إال أن مشروع الشركة اجلديدة يف املنطقة املركزية
، ومساحات مميزة حوايل د احلرام مباشرة، وأفضل تصميم للمبىنموقع متميز أمام املسج

فإنه من غري املنظور أن لذا ، مساحات إطاللة على املسجد احلرام، للغرف، وأكرب ٢م٥٠
، كما أن ئة اهللان هناك تأثري جوهري على جممع الشركة من الناحية التسويقية مبشييكو

لة وقصرية األجل كأحد البدائل ستثمارات طويتها يف تنويع االستستمر يف سياس الشركة
 .ألي توسعة مستقبلية للمسجد احلرام على املدى القريب أو البعيد اإلستراتيجية

 :خماطر السيولة -ب 
املتعلقة باملطلوبات  التزاماالسيولة يف عدم قدرة الشركة على مقابلة تتمثل خماطر ا

السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة  احتياجاتتتم مراقبة  ،استحقاقهااملالية حال 
تتكون املطلوبات  .على التأكد من توفر أموال كافية ملقابلة أي التزامات حالة نشوئها



 

(٤٢)

مم جتارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومصروفات مستحقة املالية املتداولة للشركة من ذ
من املتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد مجيع هذه املطلوبات املالية . ومطلوبات أخرى

شهراً من تاريخ قائمة املركز املايل وتتوقع الشركة أن يكون لديها أموال كافية  ١٢خالل 
 . للقيام بذلك

 
 :االئتمانخماطر  -ج 

تكبد الطرف اآلخر  إىلمقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي هي عدم 
القائمة لدى الشركة يف تاريخ املركز املايل  أرصدة النقد وما يف حكمه ،خلسارة مالية

تستحق الذمم املدينة التجارية  ،مودعة لدى بنوك حملية ذات تصنيف ائتماين جيد
حمللية، وقد مت إظهار الذمم املدينة بقيمتها بشكل رئيسي من عمالء يف السوق ا واألخرى

 .القابلة لالسترداد املقدرة

 :خماطر العملة -د 

تتمثل خماطر العملة يف تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف 
إن الشركة غري معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل  ،العمالت األجنبية

ألن تعامالت الشركة اجلوهرية خالل الفترة متت بالريال  دورة أعماهلا العادية، نظراً
السعودي، وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي فإنه 

  .ليست هناك خماطر هامة مرتبطة بالتعامالت بالدوالر األمريكي

 
 

 



 

(٤٣)

 :تصنيف عضوية جملس اإلدارة .٧
 

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

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

 .كة أو أي شركة من جمموعتهاالشر
أن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املاضيني يف الشركة أو يف أي شركة من  .٣

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

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

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

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

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

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

 
 



 

(٤٤)

حسب النظام عضواً ) ١١(إلدارة من يتكون جملس ا :]تصنيف أعضائه[تكوين جملس اإلدارة
 :على النحو التايل أمساء األعضاءواألساسي للشركة، 

 
   

 العضوية صفةم العضوـــسام
   

   

 تنفيذي.القادر حممد فقيهالرمحن عبد عبد/ األستاذ١
 مستقل.اهللا إبراهيم السبيعيإبراهيم عبد/ األستاذ٢
 مستقل.بن سليمان احلمدانالعزيزأمحد بن عبد/ األستاذ٣

 تنفيذي .*محزة حممد صاحل محزة صرييف/ األستاذ ٤

 مستقل.بسام حممد سليمان البسامزياد / األستاذ٥
 مستقل .امللك قاضيسهيل بن حسن بن عبد/ معايل الدكتور٦
 غري تنفيذي )ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية( صاحل حممد عوض بن الدن/ األستاذ٧
 مستقل.ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي/ الدكتور٨

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

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

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

   

 
 

محزة حممد صاحل محزة صرييف عضواَ منتدباً  / اختذ جملس إدارة الشركة قراراً بتعيني عضو جملس اإلدارة األستاذ *

وحىت موعد انتهاء الدورة التاسعة يف ه ٢٥/١١/١٤٣٦وتاريخ  ١٥٢للشركة، وفقاً لقرار الس رقم 
 .عليه مت حتويل صفته من غري تنفيذي إىل تنفيذي ، وبناًءه٢٠/١١/١٤٣٨تاريخ 

 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٥)

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

   

 م العضوــسا م
ى اليت ال يزال الشركات املسامهة األخر

 )حىت تارخيه(يتويل عضويتها 
   

 ال يوجد القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد ١

 ال يوجد اهللا إبراهيم السبيعي إبراهيم عبد ٢

 ال يوجد احلمدانبن سليمان العزيز  أمحد بن عبد ٣

 ال يوجد محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 بروج للتأمني  بسام حممد سليمان البسامزياد  ٥

 ال يوجد  امللك قاضي سهيل بن حسن بن عبد ٦

 االقتصاديةاملعرفة مدينة  صاحل حممد عوض بن الدن ٧

 أمسنت جنران  ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي ٨

 الصحراء للبتروكيماويات خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف  ٩

 ال يوجد بن سعيدسليمان اهللا  منصور عبد ١٠

 ال يوجد محد عبد اهللا سليمان القاضي ١١
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٦)

  يف أسهم الشركة وأي )* أو أي مصلحة( ةبيان بنسب متلك أعضاء جملس اإلدار .٩
 :تغري يف تلك املصلحة خالل السنة املالية

 

 

 م
 

  وـــالعض اسـم
عدد األسهم يف

 ه٣٠/٤/١٤٣٦
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٣٠/٤/١٤٣٧

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

 )٠,٨٠٠٩( ٣,٧٢٩٥ ٦,١٤٦,٩٨٣ ٧,٤٦٦,٨٤٢٤,٥٣٠٤ القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد١
 -- ٦,٠٠٠٠,٠٠٣٦ ٦,٠٠٠٠,٠٠٣٦ اهللا إبراهيم السبيعي إبراهيم عبد٢
 -- ١,٣٧٧٠,٠٠٠٨ ١,٣٧٧٠,٠٠٠٨ العزيز بن سليمان احلمدان أمحد بن عبد٣
 -- ٦,٤٤٤٠,٠٠٣٩ ٦,٤٤٤٠,٠٠٣٩ محزة حممد صاحل محزة صرييف٤
 -- ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ ١,٠٠٠٠,٠٠٠٦ بسام حممد سليمان البسامزياد ٥
 -- ٠,٠٠٧٨ ١٢,٨٨٢ ١٢,٨٨٢٠,٠٠٧٨ امللك قاضي حسن عبد بنسهيل ٦

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

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

٩ 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 

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

 -- -------- خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف
 -- ١,٣٢٨٠,٠٠٠٨ ١,٣٢٨٠,٠٠٠٨ اهللا سليمان بن سعيد منصور عبد١٠
 ٠.٠٠١٢ ٠,٠٠٧٣ ١٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠٠,٠٠٦١ قاضيال اهللا سليمان عبد محد١١

   

 

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



 

(٤٧)

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

 
   

 

 م
 

 كبار التنفيذيني اسم
عدد األسهم يف

 ه٣٠/٤/١٤٣٦
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٣٠/٤/١٤٣٧

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

   

   

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

 

 .ألبناء القصرتتضمن املصلحة أسهم الزوجة وا* 
 

 :جلان اجمللس - ١١
 

 : جلنة املراجعة  -أ 
 : مهام ومسئوليات اللجنة

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

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

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

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

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



 

(٤٨)

ئم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي دراسة القوا .٨
 .والتوصية يف شأا

 .دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية لس اإلدارة يف شأا .٩
بنسبة حضور ه ١٤٣٦/١٤٣٧خالل عام  اتاجتماع) ٨(عدد املراجعة وقد عقدت جلنة 

وأمسائهم ،من مخسة أعضاء من بينهم خمتصني يف الشئون املالية واحملاسبية اللجنةوتتكون ٪، ١٠٠
 :التايلعلى النحو 

 
 
 

صفة  م العضوــسام
 العضوية
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ول
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١٤
٣٦

 ه
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ا
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 يف 
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 ه 
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ا

 يف 
١٦/٦/
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 ه 
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تما
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ا
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الر

/٦/٨ يف 
١٤
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 ه 

ع 
تما
الج
ا

س
خلام
ا

 
يف 

٢١/٨/
١٤
٣٦

 ه

س
ساد
ع ال
تما
الج
ا

 يف 
١٩/

١١/
١٤
٣٦

 ه 

ع 
تما
الج
ا

ابع
لس
ا

  يف 
١٠/٢/

١٤
٣٧

 ه

ع 
تما
الج
ا

 يف
من
الثا

  
١٨/٢/

١٤
٣٧

 ه

 عدد

اجتماعات 
 احلضور

 أمحد عبد العزيز سليمان احلمدان١
رئيس
 ٨√ √√√√√√√ اللجنة

 إبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبيعي٢
عضو
 ٨√ √√√√√√√ اللجنة

 حل حممد عوض بن الدنصا٣
عضو
 ٨√ √√√√√√√ اللجنة

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

 زياد بسام حممد سليمان البسام٥
عضو
 ٨√ √√√√√√√ اللجنة



 

(٤٩)

 :جلنة الرتشيحات واملكافآت -ب 
 :مهام ومسئوليات اللجنة

مع  للسياسات واملعايري املعتمدة رشيح لعضوية الس وفقاًلس اإلدارة بالت التوصية .١
  .ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانةمراعاة عدم 

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

  .الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة

  .مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها .٣

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

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

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

 

 

 

 

 



 

(٥٠)

، ه١٤٣٦/١٤٣٧خالل عام اجتماعات ) ٤(ات واملكافآت عدد عقدت جلنة الترشيح وقد
 : أمسائهم على النحو التايلو ٪ وتتكون من ثالثة أعضاء،١٠٠حضور بنسبة 

 

 

 
 
 
 
 

 م العضوــسام
صفة 
 العضوية

ول
األ

ع 
تما
الج
ا

  يف 
١٢/١/

١٤
٣٧

 ه

اين
 الث
اع
جتم
اال

  يف 
١٨/٢/

١٤
٣٧

 ه

ث
لثال
ع ا
تما
الج
ا

 يف 
٢٠/٣/

١٤
٣٧

 ه 

ع 
تما
الج
ا

ابع
الر

  يف 
١٧/٤/

١٤
٣٧

 ه

 عدد 
اجتماعات 
 احلضور

 سهيل بن حسن عبد امللك قاضي١
رئيس
 اللجنة

√ √ √ √ ٤ 

 منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد ٢
عضو
 اللجنة

√ √ √ √ ٤ 

 زياد بسام حممد سليمان البسام٣
عضو
 اللجنة

√ √ √ √ ٤ 



 

(٥١)

 :جملس اإلدارة اجتماعات -١٢
الفترة ( ه١٤٣٦/١٤٣٧قدت خالل السنة املالية ليت عتماعات جملس اإلدارة ااج عدد  

 عقد جملس اإلدارة ،اجتماع، وسجل حضور كل )ه٣٠/٤/١٤٣٧ ىتح ه١/٥/١٤٣٦من 
    :على النحو التايلاإلدارة  أمساء أعضاء جملسو ،)بالتمرير(وقرار  اجتماع )٩(عدد 

صفة  م العضوــسا م
 العضوية

ع 
تما
الج
ا

ول
األ
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٢٠/٥/
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١١/
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جتم
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٢٥/
١١/

١٤
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١٤/٢/
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اع
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اال

 
ع 
اس
الت

  يف 
٢١/٢/

١٤
٣٧

 ه

 عدد 
 تاجتماعا
 احلضور

١ 
القادر عبد الرمحن عبد

 حممد فقيه 
رئيس جملس 
 ٩ √ √ √√√√√√√ اإلدارة

٢ 
إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٣ 
أمحد عبد العزيز 
 سليمان احلمدان

عضو جملس 
 ٨ √ √ √ ـ √ √√√√ اإلدارة

٤ 
 محزة حممد صاحل 

 صرييف محزة 

عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة



 

(٥٢)

 

٥ 
زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٦ 
سهيل بن حسن 

 امللك قاضيعبد
عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة

٧ 
 صاحل حممد 

 عوض بن الدن
عضو جملس 
 ٨ √ √ √ ـ √ √√√√ اإلدارة

٨ 
 اهللا عمر  ضيف

 اهللا الغامدي ضيف 

 

عضو جملس 
 ٨ √ √ √ ـ √ √√√√ اإلدارة

٩ 
 خالد عبد اهللا 
عبد اللطيف 

 للطيفالعبدا

 

عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة

١٠ 
منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة

١١
  محد عبد اهللا

 سليمان القاضي
عضو جملس 
 ٩ √ √ √ √ √ √√√√ اإلدارة



 

(٥٣)

 وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحةالعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها  -١٣/١
أو املدير املايل أو ألي شخص  دير العام جوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو امل

 :ي منهمذي عالقة بأ
 :العقود التي تتطلب اإلفصاح

) لعائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارةا(للدواجن  رع فقيهمزا باسم شركةإجيار  دوعق -أ 
قدره سنوي بإجيار  ٢م١٨٨سم الطازج مساحته ملعرض باملركز التجاري با

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

   .ريال ٤٦,٨٠٠ بإجيار سنوي قدره ٢م٣٦حته ومكتب مسا
زياد بسام حممد البسام ملعرض باملركز / األستاذعضو جملس اإلدارة إجيار باسم  اعقد -ب 

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

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

سيتم إدراج بندين مستقلني للمصادقة على املعامالت والعقود اليت متت مع أطراف ذات عالقة و
بند من ال) بأ ، (املوضحني أعاله بالفقرة الفرعية ه ١٤٣٦/١٤٣٧خالل العام املايل 

 .للشركةالقادمة  العشرينو الثامنة، جبدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية )١٣/١(

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

 :التايل
 



 

(٥٤)

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

رة شركة جبل عمر للتطوير خالل الفترة من وذلك لكوم أعضاء يف جملس إدا
 . واليت تزاول نفس نشاط الشركةه ١٥/١٠/١٤٣٦وحىت ه ١/٥/١٤٣٦

ولكن يوجد عقود مع أطراف ذات  ،ال توجد أي صفقة بني الشركة وأطراف ذات عالقة -د 
) ٥٣(صفحة رقم عالقة ألعضاء جملس اإلدارة حسب ما مت اإلفصاح عنه يف هذا التقرير 

 :وملخصها كالتايل أ، ب/ ١٣/١البند 

 قيمة التعاقد املستأجر النشاط م
مدة 
 التعاقد

١ 
) +مطعم الطازج( حمل

لوحات +  شقة سكنية
 مكتب+ إعالنية 

 مزارع فقيه للدواجن شركة/ باسم

 العائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارة
 سنوي ٢,٧٣٦,٢٣٨

٢ 
مكتبة(ركن + حمل 

 )صوتيات
 سنوي ٣٣٦,٢٥٠ س اإلدارةزياد البسام عضو جمل/ باسم

 
 
 



 

(٥٥)

أو  مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة  تنازل اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  -١٣/٢
 :عن أي راتب أو تعويض التنفيذينير أحد كبا

) ه٣٠/٤/١٤٣٧ ىتح ه١/٥/١٤٣٦الفترة من ( ه١٤٣٦/١٤٣٧خالل العام املايل  مت        
فقيه عن حقه يف أجر حممد القادر  الرمحن عبد بدع/ تنازل رئيس جملس اإلدارة األستاذ

لعامة مكاتب اإلدارة ا( ،اع واالستخدام لألماكن العائدة له واليت تستغلها شركة مكةـاالنتف
 شون ا املعدات اخلاصة بالشركةاألرض امل(الليث مستودع و ،للشركة مبركز فقيه التجاري

 :لتايلوبياا على النحو ا )٢م ٥٠٠٠ومساحتها حوايل 
 

 ريال    ٨٠٠,٠٠٠       القيمة اإلجيارية للمكاتب - ١ 

 ريال    ١٠٠,٠٠٠      القيمة اإلجيارية ملستودع الليث - ٢ 

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

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

العـام املـايل    حـىت  ه٢٦/١١/١٤٠٥سـيس الشـركة يف   فكـرة تأ  ابتداءالسابقة منذ 
 ١,٤٩٥,٠٧٧ريال، وذلك خبالف مبلـغ   ٣٠,٧٠٧,٩٦٤مبلغ وقدره  ه١٤٣٦/١٤٣٧

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

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

 



 

(٥٦)

 :التعويضات واملكافآت -١٣/٣

 البيـــان
 أعضاء جملس 
 اإلدارة التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة
 املستقلني /غري التنفيذيني

 كبار التنفيذينيمن ) ٥(عدد 
 من بينهم

 املدير العام واملدير املايل

 ٩٤١,٠٨٨ ـ  الرواتب والتعويضات 

 ٢٩٨,٤٦٤ ٥٢٨,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ البدالت

املكافآت الدورية 
 والسنوية

١٧٤,٥٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ 

 ـ ـ ـ اخلطط التحفيزية

 ـ ـ ـ أي تعويضات أو مزايا عينية

 
 

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

يستحق ملصلحة الزكاة والدخل قيمة صايف الزكاة الشرعية املستحقة عن العام املايل  )١
الرجوع لإليضاح رقم (، ريال ٨,٦٠٦,١٢٥ه مبلغ وقدر ه١٤٣٦/١٤٣٧احلايل 

  .)ه١٤٣٦/١٤٣٧امللحق بالقوائم املالية للشركة عن العام املايل ) ٢٣(

 اشتراكريال رسوم  ٧٤,٧٤٤مبلغ  االجتماعيةامة للتأمينات يستحق للمؤسسة الع )٢
  .ه١٤٣٧عن شهر ربيع اآلخر 

 



 

(٥٧)

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

 :باأللف ريال) نيودات واملطلوبات وحقوق املسامهاملوج(بنود قائمة املركز املايل  أهم –أ 
 

  

 ه١٤٣٧ ه١٤٣٦ ه١٤٣٥ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ املركز املايل
      

      

 ٣٤٥,٥٩٣ ٣٧٩,٤٣٠ ٤٦٤,٥٦٤ ٤٧٣,٩٦٩ ٤٤٧,٤٠٢ موجودات متداولة

 )٦٤٣,٠١١( )٦٣٤,٠٥٧( )٦٣١,٩٧٦( )٦١٩,٣٧٥( )٥٢٥,٦٢١( مطلوبات متداولة

 )٢٩٧,٤١٨( )٢٥٤,٦٢٧( )١٦٧,٤١٢( )١٤٥,٤٠٦( )٧٨,٢١٩(  رأس املال العامل

 ٤,٨١٩,٣٩٩ ٧,١١٦,٥٩١ ٤,١١١,١١٩ ٢,٧٣٢,٠٤٣ ٢,٢٣٦,٢٣٩ األصول األخرى طويلة األجل

 ١,٥٩٠,٥٣٣ ١,٦٠٠,٦٨٦ ١,٦٠٣,٥٧٢ ١,٦٢٢,١٨٨ ١,٥٩٦,٠٢٦ األصول الثابتة

 ٦,٧٥٥,٥٢٥ ٩,٠٩٦,٧٠٧ ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ إمجايل املوجودات

 ٦٤٣,٠١١ ٦٣٤,٠٥٧ ٦٣١,٩٧٦ ٦١٩,٣٧٥ ٥٢٥,٦٢١ املطلوبات املتداولة

 ٨,٧٨٦ ٨,١٣٦ ٧,٠٥٧ ٦,٨٢٩ ٦,١١٧ املطلوبات األخرى

 ٦٥١,٧٩٧ ٦٤٢,١٩٣ ٦٣٩,٠٣٣ ٦٢٦,٢٠٤ ٥٣١,٧٣٨ إمجايل املطلوبات

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

 ٣,٤١١,٠٣٩ ٥,٦٥٨,٢٣١ ٢,٦٥٦,٦٠٤ ١,٢٢٨,٢٠٦ ٧٣٢,٤٠٣ يم األوراق املاليةيمكاسب غري حمققة عن تق

 ١,٠٤٤,٥٢٧ ١,١٤٨,١٢١ ١,٢٣٥,٤٥٦ ١,٣٢٥,٦٢٨ ١,٣٦٧,٣٦٤ حتياطيات واإلرباح املدورةاال

 ٦,١٠٣,٧٢٨ ٨,٤٥٤,٥١٤ ٥,٥٤٠,٢٢٢ ٤,٢٠١,٩٩٦ ٣,٧٤٧,٩٢٩ حقوق املسامهني

 ٦,٧٥٥,٥٢٥ ٩,٠٩٦,٧٠٧ ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ إمجايل اخلصوم وحقوق املسامهني
 

 

 



 

(٥٨)

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

 ه١٤٣٧ ه١٤٣٦ ه١٤٣٥ه١٤٣٤ه١٤٣٣ قائمة الدخل

 ١٤٨,٨٧٦ ١٥٠,٥٨٨ ١٤٦,٣٢٧ ١٣٥,٣٥٣ ١١٥,٥٠٦ *إيرادات النشاط 

 )٣٣,٨٧٦( )٣٤,٧٦٥( )٣١,٤٨٠( )٢٧,٣٨٧( )٢٥,٤٥٣( *تكاليف النشاط 

 ١١٥,٠٠٠ ١١٥,٨٢٣ ١١٤,٨٤٧ ١٠٧,٩٦٦ ٩٠,٠٥٣ * جممل ربح النشاط

 )١٦,٩٠٢( )١٢,٠٣٦( )١٦,٤٥١( )١٦,٢٣٤( )١٤,٩٨٣( **مصاريف إدارية وعمومية 

 ٢٢٣,٤٥٤ ٢٣٦,٥٤٣ ٢٣٩,٩٣٠ ٢٩٦,٢١٥ ٢٥٢,٧٢٢ ***صايف  ـاإليرادات األخرى 

 ٣,٥٧٣ ٢,٩٨١ ٤,٦٦٩ ٤,٢٥٦ ٧,٧٥٩ ****  اإليرادات املتنوعة

 )٣٩٥( )١,٤٩٠( )٨٦٨( )٥٠٠( )١,٣٥٠( املسامهة االجتماعية

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

 )٩,٠٤٨( )٩,٨٨١( )١١,٢١٩( )١١,٣٠٣( )١٠,٧٤٤( الزكاة

 ٣١٠,٦٤٧ ٣٢٦,٩٠٥ ٣٢٤,٠٦٩ ٣٧٩,٠٥٧ ٣٢٢,٥٥٥ صايف الربح
 
 
 

العـام   رد خمصص ديون مشـكوك يف حتصـيلها  ل الخنفاضارجع يؤجرة، واملركز التجاري والوحدات السكنية امل      *
 .السابق

إثبات صرف مكافأة أسوة مبكرمة امللـك ملـوظفي   نتيجة هذا العام يف املصاريف اإلدارية والعمومية زيادة رجع الت     **
 .الفندق واألبراج

  .ديون مشكوك يف حتصيلها العام السابقخمصص  إلثبات رد ،خنفاضرجع االيصايف أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون    ***

  .العامهذا عائد حمقق من استثمار باملراحبة وجود املتنوعة هلذا العام بسبب  اإليراداتيف زيادة الرجع ت  ****

 

 



 

(٥٩)

 :ة عن نتائج السنة السابقةيف النتائج التشغيلي بيان الفروقات اجلوهرية – ١٤/٢ 

ة مبلغاً وقـدر  ه١٤٣٦/١٤٣٧شغيل املشروع األول للشركة لعام من تاإليرادات إمجايل  بلغ -أ  

لعـام  اإليـرادات  عـن إمجـايل    ٪٢,٤١ زيـادة ، بنسـبة  واحلمـد هللا مليون ريال  ٥٩٤

 ١٤عن العام املاضي وقـدره   زيادةبالفرق وال، مليون ريال ٥٨٠وقدرها ، ه١٤٣٥/١٤٣٦

 اخنفاضمليون ريال بنسبة  )٢( اضباخنف املركز التجاري: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال

أبـراج  ٪ و٥,٥٣ زيادةمليون ريال بنسبة  ١١ زيادةب ، وفندق مكة هيلتون٪) ١,٢٠(قدرها 

     .٪٢,٠٥ زيادةمليون ريال بنسبة  ٥ زيادةب مكة هيلتون

 ٣٤١مبلغاً وقدره  ه١٤٣٦/١٤٣٧لشركة لعام امن تشغيل مشروع  إمجايل أرباح النشاطبلغ  -ب 

لعـام  أربـاح النشـاط    إمجـايل ٪ عـن  )٣,٩٤(اخنفـاض  بنسـبة  ، هللاواحلمد  لمليون ريا

وقدره مبلغ لعام املاضي عن اباالخنفاض والفرق ، مليون ريال ٣٥٥، وقدرها  ه١٤٣٥/١٤٣٦

مليون ريال بنسـبة  ) ١( باخنفاض ارياملركز التج: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال )١٤(

 ٪)٢,٤٥(اخنفاض  مليون ريال بنسبة )٢,٥( باخنفاض لتونوفندق مكة هي ،٪) ٠,٧٩( اخنفاض

 .٪)٧,٥٩(اخنفاض مليون ريال بنسبة  )١٠,٥( اخنفاضب وأبراج مكة هيلتون

 
 



 

(٦٠)

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

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

 .وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال
 ،من رأس املال املدفوع) ٪٥( تعادلالباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني  يوزع من - ٢
من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على ) ٪٥(يخصص بعد ما تقدم   - ٣

ة ما يصدر يف هذا اخلصوص من قرارات أو امع مراع املُسامهني كحصة إضافية يف األرباح
 .تعليمات
من رأس املال  ٪٢٥يقترح جملس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها ذلك  وبناًء على

علماً بأن الربح حد، للسهم الواريالني ونصف  علي املسامهني بواقعمليون ريال  ٤١٢مببلغ 
 مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٣١١مبلغ ه ١٤٣٦/١٤٣٧احملقق خالل العام املايل 

ملسامهي الشركة علي ن عشريالو ةمناثالالعامة العادية وذلك بعد مصادقة اجلمعية ٪، ١٨,٨٠
ويتم التوزيع عن طريق مبشيئة اهللا تعاىل ه ٢٤/٨/١٤٣٧واملقرر عقدها بتاريخ ، توزيع األرباح

، أما محلة ة املربوطة مبحافظهم االستثماريةالتحويل املباشر يف حسابات املسامهني البنكي
 .الستالم أرباحهم نقداًالذي تتفق معه الشركة بنك عليهم مراجعة أحد فروع الالشهادات ف

تاريخ أحقية صرف األرباح للعـام املـايل   فإن ، مبشيئة اهللاوطبقاً جلدول أعمال اجلمعية        
للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركة لدي مركز إيداع ستكون  ه٣٠/٤/١٤٣٧املنتهي يف 

ن عشـري الو الثامنةنعقاد اجلمعية العامة العادية ايوم  كما يف اية تداول" تداول"األوراق املالية 



 

(٦١)

شـهر  مـن  الثلث األول خالل توزيع األرباح من املتوقع البدء يف و، ه٢٤/٨/١٤٣٧بتاريخ 
 .تعاىل إقرار اجلمعية مبشيئة اهللابعد  رمضان املبارك

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

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

         خالل  أي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض وأروض على الشركة أي قال توجد  -١٤/٤
 .)ه٣٠/٤/١٤٣٧ أي عدم وجود أي قروض خالل السنة املالية املنتهية يف( السنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٦٢)

 

 :الئحة حوكمة الشركات -١٥   
ات يتم مراجعة إرشادو:[مت تطبيق الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية -

س إدارة الشركة وتعديلها لتتواكب مع تطورات ومتغريات لهذه الالئحة بصفة دورية من قبل جم
 : فيما عدا املوضح يف اجلدول التايل.]اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وقواعدها

 

رقم 
 املادة

 أسباب عدم التطبيق ادةـمتطلبات امل

عند التصويت التصويت التراكمي جيب إتباع أسلوب  ب/  ٦
 .يف اجلمعية العامة أعضاء جملس اإلدارة الختيار

 جملس إدارة الشركةقبل من  جاري دراسته

 الصفة ذوي األشخاص من املستثمرين على جيب د/  ٦
 مثل  -غريهم عن بالنيابة يتصرفون الذين االعتبارية
 يف سياسام عن اإلفصاح - االستثمار صناديق
 تقاريرهم السنوية، يف الفعلي وتصويتهم التصويت
 تضارب أي مع التعامل كيفية عن اإلفصاح وكذلك
 األساسية احلقوق على ممارسة يؤثر قد للمصاحل جوهري
 .باستثمارام اخلاصة

 نطبق على الشركةيال 

الذي حيق له  -ال جيوز للشخص ذي الصفة االعتبارية  ط/  ١٢
 - ارةحبسب نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس اإلد

التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس 
 .اإلدارة

 )نص بذلك لشركةل ال يتضمن النظام األساسي(نطبق يال 

  
 
 
 
 
 

 



 

(٦٣)

  والتعمريمسامهو شركة مكة لإلنشاء / األخوة األفاضل

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

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

وزيـر   يل العهد نائب رئيس جملس الوزراءو العزيز عبدبن حممد بن نايف السمو امللكي األمري 

 نائـب الويل ويل العهد  العزيز عبدبن  سلمانحممد بن ولصاحب السمو امللكي األمري ، الداخلية

بـن   خالد الفيصـل ولصاحب السمو امللكي األمري  ،عافوزير الد رئيس جملس الوزراءالثاين ل

، حفظهم اهللا ـأمري منطقة مكة املكرمة مستشار خادم احلرمني الشريفني  -آل سعود  عبدالعزيز

شركة مكـة لإلنشـاء    -، فبمساندم املخلصة ستظل إن شاء اهللا وملعايل أمني العاصمة املقدسة

  .تعمري رائدة التوسع العمراين يف مكة املكرمة واملناطق احمليطة باملسجد احلراموال

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

                                       .والعمران
  ،،،وباهللا التوفيق 

 ةجملس اإلدار                                                                           


