
 

(١)

 الرابع والعشرون تقرير جملس اإلدارة

 نعشريالو اخلامسةللجمعية العامة العادية 
 ه١٤٣٤ربيع اآلخر  ٣٠الشركة خالل السنة املالية املنتهية يف  عن نشاط 



 

(٢)

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

 اء والتعمرياألخوة األفاضل مسامهو شركة مكة لإلنش
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يسر جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط         
وأن يتقدم ، ه١٤٣٤ اآلخرربيع  ٣٠حىت ه ١٤٣٣ األوىل ىمجاد ١الشركة عن الفترة من 

ائمة التغريات يف حقوق املسامهني التدفقات النقدية وقمبيزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة 
وبتقريره عن نشاط الشركة يف تشغيل  ،ه١٤٣٤ اآلخرربيع  ٣٠يف للسنة املالية املنتهية 

 ىلإ ه١٤١٤/١٤١٥من العام  اعتبارا عن العشرين سنة املاضية السكين التجاري هامشروع
 .ه١٤٣٣/١٤٣٤العام 

 مليون ريال ٣٧٩ه ١٤٣٣/١٤٣٤ام املايل صايف الربح عن الع بلغبفضل من اهللا تعاىل         
أرباح على ويقترح جملس اإلدارة توزيع ، احلمد هللامن رأس املال و ٪٢٣بنسبة قدرها 

، على أن يتم مليون ريال ٤١٢ إمجايل قدره مبلغأي  رأس املال من٪ ٢٥بنسبة املسامهني 
 .ةسيتم توزيعه على املسامهني من األرباح املبقااستكمال املبلغ الذي 

لعام املايل لاملقترح صرفها خالل السنوات املاضية واألرباح وبذلك فإن األرباح املنصرفة 
 بنسبةأي ) ريال ١٠ االمسيةلقيمة ا ذو(للسهم  ريال )٢٥.٦٠( ستبلغ ه١٤٣٣/١٤٣٤
 بالسنواتنأمل بإذن اهللا أن تتزايد نسبة الربح ، ووهللا احلمد، من رأس املال ٪٢٥٦
 .القادمة

 
 
 
 



 

(٣)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤)

سنة من تشغيل مشروعها األول تعترب من  ينعشرإن شركة مكة لإلنشاء والتعمري وبعد 
املسامهني كما  ىأصل السهم لد رأس املال مع بقاء استرداديف معدل لعقارية الشركات ا ىأعل
زيعها هلذا العام اليت وزعت واملقترح توه ١٤١٤/١٤١٥إمجايل األرباح منذ عام ذلك أن ، هو

التراكمية  ، حيث بلغت األرباحاالمسيةقيمة السهم ضعف زادت عن  ه١٤٣٣/١٤٣٤
مع املسامهني لسهم رأس املال مع بقاء أصل ا من٪ ٢٥٦للسهم أي بنسبة ريال ٢٥.٦٠

   .رتفاع قيمته السوقيةاباإلضافة إىل 
 

 



 

(٥)

 :املؤشرات املالية
 االحتياطيزائداً  ه١٤٣٣/١٤٣٤عام  رفها حىترباح املنصرفة واملقترح صبلغت األ - ١

من رأس مال  ٪٣٢١ريال، أي بنسبة حوايل  مليون ٥٢٨٥ النظامي زائداً األرباح املبقاة
 .الشركة

 
 



 

(٦)

 .من رأس مال الشركة ٪٢٩٣، أي بنسبة ريال مليون ٤٨٢٨ املوجوداتبلغت قيمة  - ٢
 

 
 
 

 



 

(٧)

ومكاسب مل تتحقق بعد ناجتة عن الشركة  بلغت حقوق املسامهني املتمثلة يف رأس مال - ٣
خالل ستثمار غري حمقق وعائد احتياطي النظامي واألرباح املبقاة االيم األوراق املالية ويتق
  .من رأس مال الشركة ٪٢٥٥، أي بنسبة ريال مليون ٤٢٠٢سنة املاضية  ينعشرال

 
 



 

(٨)

 سنة ينعشرالخالل  )أهليةأوقاف عامة وأوقاف (بلغ ريع األوقاف املسامهة يف الشركة  - ٤
 من جمموع  ٪٩٠٤أي بنسبة ) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال(مليون ريال  ٤٦١ املاضية     
          ، ريال مليون ٥١ مببلغ) سنة ينعشرعلى أساس متوسط (ا قبل املسامهة بالشركة دخله     
 :موزع كما يلي     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

(٩)

مبا فيها ( سنة املاضية ينعشرالخالل  األوقافالشئون اإلسالمية ويع وزارة بلغ ر -أ           
من جمموع دخلها  ٪١١٤٤بنسبة مليون ريال أي  ١٨٣) أسهم زيادة رأس املال
 .مليون ريال ١٦ مببلغ، )سنة نيعشرعلى أساس متوسط (قبل املسامهة بالشركة 

 
 

 
 

 



 

(١٠)

مبا ( املاضية سنة ينعشرالخالل ) وقف عني زبيدة(وزارة املياه والكهرباء  بلغ ريع -ب        
دامرة ال تدر ، وقد كانت أوقافاً مليون ريال ٣٧) فيها أسهم زيادة رأس املال

   .قبل مسامهتها يف الشركة دخالً
 

 
 



 

(١١)

مبا فيها أسهم زيادة رأس (سنة املاضية  ينعشرالاألوقاف األهلية خالل  بلغ ريع - ج       
، من جمموع دخلها قبل املسامهة ٪٦٨٨أي بنسبة  ريال مليون ٢٤١) املال

  .مليون ريال ٣٥دره حوايل ـ، وق)سنة عشرينمتوسط  على أساس(بالشركة 
 

                                                                                                               
 

 
 



 

(١٢)

 ٤٦١مبلغ  سنة املاضية ينعشرالقاف املسامهة يف الشركة خالل ريع كامل األوإمجايل بلغ  - ٥
مليون ريال أي  ١٩٣بالشركـة البالغـة احلالية ، مقارنـة بقيمة مسامهتها مليون ريال

ل علماً بأن أسهم زيادة رأس املا( ، واألصل باقٍمليون ريال ٢٦٨بزيادة قدرها 
    ).ه١٤٢٧استحقت األرباح من عام 

 
 

 



 

(١٣)

لعام املايل لاملقترح صرفها خالل السنوات املاضية واألرباح للمسامهني لربح املوزع بلغ ا - ٦
 من رأس مال الشركة ٪٢٥٦مليون ريال أي بنسبة  ٣٩٦٠ مبلغ ه١٤٣٣/١٤٣٤

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

 



 

(١٤)

مليون  ١١٣٦ مبلغ ه٣٠/٤/١٤٣٤ ىتسنة ح نيعشرالالنظامي خالل  االحتياطيرصيد  - ٧
املنعقدة بتاريخ  ينعشرالعلى قرار اجلمعية العامة العادية  بناًءو، علماً بأنه ريال
٪ من صايف األرباح لالحتياطي النظامي لبلوغ ١٠مت إيقاف جتنيب ه ٢١/٨/١٤٣٠

من النظام األساسي للشركة واليت  ٤٢/١، طبقاً للمادة ٪ من رأس املال٦٩رصيده 
٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة ١٠جينب [ تنص

  . ]العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال
 

 
 

 



 

(١٥)

  ه١٤٣٠مليون ريال عام ٢٤٣من لشركة امن تشغيل مشروع  تنامي أرباح النشاط - ٨
 .احلمد هللاو٪ ٦٧  بنسبة زيادة قدرهاه ١٤٣٤ مليون ريال عام ٤٠٤حىت وصلت إىل       

 
 

 
 



 

(١٦)

  ٤٨٢٨حىت وصلت إىل  ه١٤٣٠مليون ريال عام  ٤١٢٤تنامي املوجودات من  - ٩
  ، وهذا يعطي مؤشراً إجيابياً عن ٪١٧بنسبة زيادة قدرها ه ١٤٣٤مليون ريال عام              
 .ة وغري املتداولةمدى قوة الشركة وقيمة موجوداا املتداول             

 
 



 

(١٧)

حىت وصل  ه١٤٣٠ريال عام  ٢٧.٨سعره  كانسعر السهم السوقي حيث  ارتفاع – ١٠
بأداء واملستثمرين ثقة املسامهني ل اًعطي مؤشر، وهذا يه١٤٣٤ريال عام  ٤١سعره 

 . الشركة بالسوق املايل
 

 
 



 

(١٨)

 :ه٣٠/٤/٤٣١٤قائمة املركز املايل للشركة يف   -١١
ريال مقابل  ١٨٢.٠٢٠.٨١٧لنقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانية لغ رصيد اب -أ 

مليون ريال مت  ٢٠٠ملبلغ ، باإلضافة ريال يف ميزانية العام املاضي ٣١٨.٤٤٥.٨٣٤
إيداعه يف صندوق األهلي املتنوع بالريال السعودي وفق نظام املراحبة اإلسالمية كوديعة 

ق متاجرة ريال رصيد صندو ٨٥٠.٩١٢مبلغ  ، وأيضاًإسالمية مضمونة رأس املال
بفضل اهللا تعاىل الشركة  أي أن إمجايل السيولة النقدية لدى، بالسلع بالريال السعودي

بتوزيع الشركة قامت ، علماً بأن ريال وهللا احلمد ٣٨٢.٨٧١.٧٢٩قدره ومبلغ 
لنقدية لدى امما يعين أن حركة ، مليون ريال ٣٣٢أرباح للمسامهني خالل العام مبلغ 

 .مليون ريال ٧١٤ركة خالل العام املايل بلغت الش

للسنة املالية املنتهية يف  ةالنقدي اتقائمة التدفق الرجوع إىل يضاحاإلولزيادة         
البنوك مودعة  ، علماً بأن أرصدة الشركة لدىامللحقة بالقوائم املالية ه٣٠/٤/١٤٣٤

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

 :ه٣٠/٤/١٤٣٤األرباح عن السنة املالية املنتهية يف  -ب 
ريال بعد حسم مجيع املصروفات  ٣٧٩.٠٥٦.٩٤٨مت حتقيق ربح صايف قدره         

يف الربح ، ويوزع صاالتسويقية والعمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة الشرعية
 : ايلاحملقق على النحو الت



 

(١٩)

                ـــالـــريـ
 

 .من العام املايل السابق بقاةاألرباح امل   ٢٣١.٠٨٣.٢٧٧ 
 

 .خالل هذا العام ملبقاةااألرباح من : املخصوم   )٦.٥٥٢.٤٤٢( 
 

 :يضاف     
 

 .ه١٤٣٣/١٤٣٤الربح الصايف خالل العام    ٣٧٩.٠٥٦.٩٤٨ 
 ــــــــــ 

 اإلمجايل   ٦٠٣.٥٨٧.٧٨٣
 

 :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 

 .يةيف اية السنة املال املبقاةرباح األرصيد         ١٨٩.٣٤٧.١٨٣
 ــــــــــ 

٪ مبلغ ٢٥٪ إىل ٢٣علماً بأن املبلغ املستقطع من األرباح املبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من 
 . ريال ٣٥.١٨٣.٦٥٢



 

(٢٠)

 :اإلدارة جملسمكافأة أعضاء  - ١٢
 

مت ه ٢٧/٨/١٤٣١ن املنعقدة بتاريخ ر اجلمعية العامة احلادية والعشريبناًء على قرا         
ريال عن العام املايل  ٣٦٠.٠٠٠ر جلسات جملس اإلدارة مبلغ إمجايل وقدره صرف بدل حضو

ريال بدل حضور اجتماعات ١٥٦.٠٠٠، باإلضافة إىل مبلغ إمجايل قدره ه١٤٣٢/١٤٣٣
 .ه٣٠/٤/١٤٣٣وحىت ه ١/٥/١٤٣٢اللجان الفرعية املنبثقة عن الس عن الفترة من 

مبلغ  ه٣٠/٤/١٤٣٤املنتهي يف خالل العام املايل  وقد بلغ ما مت ختصيصه لس اإلدارة        
من النظام األساسي  ٤٢من املادة  ٣لبند ، وذلك وفقاً لنص اريال ٢.٢٠٠.٠٠٠ وقدره
وتاريخ  ١٠٧١وقرار معايل وزير التجارة رقم ، من نظام الشركات ٧٤واملادة رقم  للشركة
وتاريخ  ٢٢٢/٩٣٦٢/٥٧٢٨رقم  تعميم اإلدارة العامة للشركات( ه١١/١٤١٢ /٠٢
 .)ه١٧/١١/١٤١٢

 



 

(٢١)

 :مؤشرات األداء
 :املشروعات املستقبلية -أ 

 
حرصت شركة مكة لإلنشاء والتعمري عرب جمالس إداراا احلالية والسابقة برئاسة رئيس جملس 
اإلدارة الشيخ عبد الرمحن عبد القادر فقيه على استثمار ما يزيد عن مليار ريال يف املشروعات 

مليار ريال إال  ٢ع جبل عمر للتطوير وهى اليوم بسعر السوق تقدر بأكثر من املتمثلة يف مشرو
أن العائد منها لن حتصل عليه شركة مكة يف املنظور القريب حىت يتم استكمال املشروع 

خالل اجلمعيات مؤخراً وقد طرح بعض املسامهني ،وتشغيله وتسديد االلتزامات املالية للبنوك
اإلستراتيجية املستقبلية للمشروعات واهتمت جلنة املراجعة ببحث العمومية للشركة موضوع 

، وأوصت ه٣٠/١١/١٤٣٣الذي عقد بتاريخ ) ٤٦(املوضوع حيث مت مناقشته باحملضر رقم 
للمشروعات  وضع خطةلدراسة املوضوع والعمل على جملس اإلدارة بعض أعضاء ن جلنة م بتكليف
رباح الذي يوزع سنوياً يف تصاعد مستمر خالل السنوات ، علماً بأن عائد السهم من األاملستقبلية

شركة مكة  سياسةزاد من ثقة السوق واملسامهني واملستثمرين يف مما ٪ ٢٠ -٪ ١٥األخرية من 
على أن قد خلصت توصيات اللجنة و،لإلنشاء والتعمري مقارنةً مبثيالا من شركات التطوير العقاري

لتقييم البدائل املمكنة للمشروعات املستقبلية ذات العائد  الدراسةالبحث ويكون هناك مزيد من 
   . لمسامهنيل املرجوةاألرباح ازي الذي يساعد الشركة على حتقيق 

 
 
 
 
 
 



 

(٢٢)

 :زيادة إجيارات احملالت التجارية -ب 
٪ وقد ٢٥.٥الشركة األول بنسبة مت زيادة إجيارات احملالت التجارية باملركز التجاري مبشروع 

ريال سنوياً من تاريخ مليون  ٢٦ زيادة يف إيرادات املركز التجاري مببلغ إىلذلك  أدى
إىل مليون ريال  ١٠٣لمركز التجاري من لسنوية ليرادات ااإلقفزت  حيث،ه١/٨/١٤٣٣

علماً ريال،  ٨.٥٢٧مما أدى إىل ارتفاع متوسط سعر املتر سنوياً إىل مبلغ  ،مليون ريال ١٢٩
يادات سابقة على إجيارات احملالت ز جرتادة الثالثة، حيث أنه قد الزي عدالزيادة ت هبأن هذ
ه ١٤٣١ يف عامومليون ريال،  ١٤ بلغمب٪ ١٩ زيادة بنسبة قدرهاه ١٤٢٨ ، يف عامالتجارية

    .  مليون ريال ١٧بلغ مب٪ ٢٠زيادة بنسبة قدرها 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٢٣)

 :تركيب مصاعد بأبراج مكة هيلتون -ج 
مببلغ إمجايل ) ٣،٦(مصاعد يف الربجني ) ٦(شروع استبدال وتغيري عدد موافقة الشركة على م

 .وتكاليف قطع الغيار ريال بدالً من صيانتها، نظراً الرتفاع قيمة الصيانة ٧.٣٨٢.٠٠٠
 :استخراج الصك الشامل -د 

مت إفراغ آخر صك باملشروع باسم الشركة وهللا احلمد، وجاري حالياً استكمال  -
 .شيئة اهللا تعايلاستخراج الصك الشامل مب

 :مشروعات حتديث املركز التجاري -ه 
قدمها شركة مكة لإلنشاء والتعمري للحفاظ على مستوى اخلدمات اليت يإدارة من حرصاً   

املركز التجاري ملستأجري احملالت التجارية، مما ينعكس إجياباً على رواد وزوار املركز 
تزيد عن عقود صيانة، بتكلفة التجاري بالشركة، فقد مت القيام بعدة مشاريع و

 : سبيل املثال ال احلصراملشروعات التالية على صرف منها على مت الريال  ٢.٠٠٠.٠٠٠
 .توريد وتركيب نظام إنذار احلريق  -
 .توريد وتركيب كامريات مراقبة -
 :كما يليإضافة ملسات مجالية على املركز التجاري  -

حتسني اإلضاءة ، تعريف خبدمات املركزوضع شاشات تلفزيونية موزعه على األدوار لل
تغيري  ،تغيري أسقف بأخرى جديدة للدور األول ،بإضافة جنف وفوانيس بطراز إسالمي

تركيب زجاج للشبابيك املطلة على منطقة البيازا وأيضاً  ،أرضيات املركزرخام  بعض
ية جلميع توزيع أحواض زرع وتركيب أرقام حناسية تعريف ،درج املطل على و املركزالب

 . ةومداخلها ووضع شتالت ونباتات زين خلارجيةا البوائكدهان أسقف  ،مداخل املركز
 
 



 

(٢٤)

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

من املعلوم أن احلصة العينية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال شركة جبل   
، وقد مت سهم ٧٥.٥٤٨.٩٥١يعادل  ريال أي ما ٧٥٥.٤٨٩.٥١٠عمر للتطوير بلغت 

كتتاب زيادة رأس مال شركة استثمار طويل األجل ضمن استثمار مبلغ إضايف كامؤخراً 
ريال أي ما يعادل  ٣٠٧.٧٥٧.٦٦٠ مببلغوإضافية  أولويةوق حقأسهم جبل عمر للتطوير ب
يزيد سهم ليصبح جمموع املبالغ املستثمرة يف شركة جبل عمر للتطوير، ما  ٣٠.٧٧٥.٧٦٦

٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، مع العلم أن ١١.٤٤عن مليار ريال أي ما يعادل 
 .  مليار ريال ٢.٤مببلغ حوايل ه ٣٠/٤/١٤٣٤قدرت يف القيمة السوقية هلذه األسهم 

 :)٢(رقم جبل عمر  منطقة عقارات يف -ب 

 منذ سنوات) ٢(رقم جبل عمر  عقارات مبنطقة يف شراءشركة ال استثمرت  
مليون ريال وذلك ضمن سياسة الشركة يف تنويع ) ٧٠(مجالية إوذلك بقيمة 

االستثمارات طويل األجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مما يعين املسامهة 
وتدر دخالً سنوياً للشركة يف زيادة أصول الشركة، علماً بأن هذه العقارات يتم تأجريها 

  .مليون ريال ٢.٧قدرة 
 :مليون ريال ٢٠٠مار مبلغ استث -ج 

مليون ريال وإيداعه يف صندوق األهلي املتنوع  ٢٠٠قامت الشركة باستثمار مبلغ 
بالريال السعودي وفق نظام املراحبة اإلسالمية كوديعة إسالمية مضمونة رأس املال، حىت 

يف الواردة جلنة املراجعة ناًء على توصيات ب ،ه٢١/٨/١٤٣٤م املوافق ٣٠/٦/٢٠١٣
، وموافقة ه١٠/١/١٤٣٤ السبتيوم الذي عقد واألربعون  السابع ر اجتماع اللجنةحمض

  .ه٢٧/٢/١٤٣٤واليت عقدت بتاريخ  ١٢٣جملس اإلدارة على ذلك باجللسة رقم 



 

(٢٥)

 :مساهمة الشركة االجتماعية
ا ، فقد حرصت الشركة على القيام مبسئوليالشركة مبسئولياا االجتماعيةا اضطالعمن منطلق       

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

، فقد مت إنشاء سئولية االجتماعية خلدمة اتمعومن منطلق تطلعات الشركة بالقيام بدور أكرب يف امل      
 .لة عن املسئولية االجتماعية واألعمال اخلرييةوحدة إدارية بالشركة تكون مسئو

 :االجتماعية، واليت كان من أمههاوحبمد اهللا تعاىل، قدمت الشركة خالل هذا العام العديد من املسامهات  
 -٢٣ رة منــالل الفتــجبدة خ اريع اهلندسية املتعثرةـاملشإدارة ملتقى رعاية دعم و – ١

حتت رعاية  )غري مائة ألف ريال المخسفقط (ل ريا ٥٠٠.٠٠٠مببلغ ه ٢٥/٦/١٤٣٣
 .صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة

 مسامهة الشركة ضمن منظومة املشروع اخلريي لتربيد ساحات احلرم املكي الشريف – ٢
فري شركة مكة بتوفري املياه الالزمة للمشروع، وكذلك تو تقومبنظام التربيد الضبايب حيث 

 . الطاقة الكهربائية لتشغيل املراوح واملضخات اخلاصة بالتشغيل

 :ساهم املركز التجاري بتقدمي املسامهات االجتماعية التالية – ٣
يف املواسم واملناسبات  ةبدون قيمة إجياريواملصلى مساحات باملركز التجاري مت ختصيص 

مثل اجلمعية اخلريية لتحفيظ ومية وغريها من الوزارات واجلهات احلكللجمعيات اخلريية 
ن ارة الشؤو، الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وزجبدةالقرآن الكرمي 

مجعية مراكز األحياء ، مبكة املكرمة، مجعية الرب مجعية األطفال املعاقنياإلسالمية واألوقاف، 
   .، اجلمعية اخلريية بتربةتعظيم البلد احلراممشروع 

 

       
 



 

(٢٦)

أبراج مكة هيلتون بالتنسيق مع طاقات لتنمية قام فندق و ويف إطار الواجب االجتماعي - ٤
حيث جنح الفندق يف ،التوظيف جبامعة أم القرى تقىلاملوارد البشرية باملشاركة مب

من  )٣٦(عدد إىل استضافة  باإلضافة ،من الكوادر املؤهلة )١٠(توظيف عدد 
ذلك لتأهيلهم للمشاركة يف جمموعة و ،ملي بالفندقدريب العالشباب السعودي للت

    .فنادق هيلتون العاملية املزمع افتتاحها هذا العام

 :والتدريبالوظائف  توطني
 وأبراج املالك لفندق(بني شركة مكة لإلنشاء والتعمري لقد كان من أهم بنود التعاقد        

دة تدريب وإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافالة وإدارة فنادق هيلتون العاملي )مكة هيلتون
عيق الكوادر الوطنية ، ولتذليل ومعاجلة املعوقات اليت قد تيف مجيع التخصصات داخل الفندق

ظائف يف يف وضع خطط توطني الوالدولة متشياً مع سياسة ولاللتحاق بالعمل الفندقي 
، لتدريب مكة هيلتونوأبراج تدريب بفندق  ، فقد مت ختصيص مركزالقطاعات العامة واخلاصة

 .وتأهيل وصقل الكفاءات السعودية يف خمتلف األقسام الفندقية
م والذي ١٩٩٤املوافق  ه١٤١٥فتتاح مركز التدريب يف عام اب شركة مكةوقد قامت      
إىل ، باإلضافة على األعمال الفندقية ،عد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية مبكة املكرمةي

التعاون مع مراكز التدريب ، وكذلك الربامج اخلاصة لشركة هيلتون العاملية يف إدارة الفنادق
وذلك إلمداد الفندق ومكاتب العمل،  كالغرفة التجارية مبكة املكرمةالداخلية باململكة 

 .بالكوادر الوطنية يف هذا اال
أحدث بإدخال  وذلك ،بالفندق ركز التدريبالكبرية اليت حدثت مب اتتطويرالوبعد        
 تدريب عدد ، متجديدةإضافية قاعات  وأيضاً، يف وسائل التعليم وأحدث املعدات التقنيات

غري فندق وأبراج  عملوا بأماكن أخرى متدرب) ٧٣(عدد  منهم، متدرب سعودي) ١٤٥(
، جواألبرا موظف ممن هم على رأس العمل بالفندق) ٧٢(، كما مت تدريب عدد مكة هيلتون



 

(٢٧)

، ه١٤٣٤حىت عام ه ١٤١٥عام  افتتاحهبأن األعداد اليت مت تدريبها مبركز التدريب منذ  علماً
األغذية واملشروبات  - االستقبال(متدرب وهللا احلمد، يف أقسام الفندقة املختلفة ) ٨١٣(عدد 

 . )وغريها –اإلشراف الداخلي  –
نشطة التدريب حيث قام أن الفندق يساهم اجتماعيا يف كافة أ ومن اجلدير بالذكر

الوسائل املختلفة  ىعلالتدريب ى مكافحة احلريق ومؤخراً باالنتهاء من تدريب كافة الكوادر عل
 . التنفس الصناعيلإلسعافات األولية و

 :يف الشركة كما يلي السعودةنسبة  وقد بلغت
 

 نوسعودي )الوظائف(ال العمل ـجم
غري 
 نيسعودي

  ايلـاإلمج
نسبة 
 ةالسعود

 

 :وظائف اإلداريةال
/  هنيةاملواإلدارية /   شرافيةاإل/  اإلدارة العليا

 .راسةاحلمن واأل

٣٩.٤٣  ٥٥٨ ٣٣٨ ٢٢٠٪ 

 

 :املساندة دميةاخلوظائف ال
اإلشراف /  املطبخ/  ألغذية واملشروباتا

حاملي /  التجهيز والتحضري/  املغسلة/  الداخلي
.نظافة املركز التجاري واملصلى/  احلقائب

١.٧٣  ٥٨٠ ٥٧٠ ١٠٪ 

 ٪٢٠.٢١  ١١٣٨ ٩٠٨ ٢٣٠ ايل ـــــاإلمج
 

جمال الضيافة تعترب ضمن النطاق وهى يف ٪ ٢٠.٢١يف الشركة  ةالسعودعلماً بأن نسبة 
    .العمل األخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة

 



 

(٢٨)

 :اإلداري باإلدارة العامة للشركة التدريب والتطوير
 

 يفبترشيح عدد من منسوبيها الشركة  إدارة تقام، ه١٤٣٣/١٤٣٤املايل خالل العام      
يف صياغة  دورات، منها وأخرى تثقيفية دورات ختصصية يف جماالت تتعلق بطبيعة أعماهلم

 )اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني(إدارة املخاطر ومحاية الشركات من الغش العقود و
 .واإلسعافات األولية حوكمة الشركاتو

 

 :يلتونر وحتديث فندق مكة هتطوي
 :على النحو التايليف الفندق  ويتمثل التطوير والتحديث

توسعة فقد مت لذا ، تلبية لرغبات الرتالء وحماولة إرضاءهمو اخلدماتمبستوى  االرتقاء -١
لتصبح  ٢م٢٤٢وتطوير االستقبال الرئيسي وذلك بزيادة املساحة االستيعابية حيث كانت 

هذه التوسعة إضافة مساحات للجلوس ومساحات للمقهى ، ومشلت ٢م٥٩٠مبساحة 
، لحقائبكمستودع  ل ٢م١٦٠اجلديد وغرفة خاصة لألمانات وأيضاً مساحة واسعة بواقع 

   .وأيضاً منطقة مكاتب االستقبال
ومنطقة أخرى  ٢م١٧٢بالدور األرضي للفندق مبساحة لرتالء لاستقبال صالة مت استحداث  -٢

صة برتالء الفندق واليت كان هلا الدور الفعال يف تسهيل حركة الرتالء الستيعاب احلافالت اخلا
 . واستيعام يف نفس الوقت

مصاعد ) ٣(، منها داخل الفندق سهل احلركة ممامصاعد جديدة ) ٧(مت إضافة عدد  -٣
 ةخمصصبانوراما أخرى  مصاعد) ٣(و  ،مصعد خمصص لنقل حقائب الرتالءو ،خارجية

  .خلدمة الرتالء
 .٢م٣٦٠إضافة مكاتب ملوظفي الفندق خلدمة الرتالء مبساحة مت  -٤
 
 



 

(٢٩)

  
 

 :ة طبقًا لقواعد التسجيل واإلدراجمتطلبات هيئة السوق املالي
 

 :ل الشركة ومدى إسهامه يف النتائجوصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثريه على حجم أعما - ١
ك العقارات ااورة للمسجد ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة وامتالتعمري األماكن 

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

 

 سبةإمجايل أرباح النشاط بالريال والن إمجايل إيرادات النشاط بالريال والنسبة البيان

 ٪٢٦.٢١ ١٠٥.٩٥١.٤٨٦ ٪٢٠.٨٣ ١٣٣.٣٣٨.٦٦٢ املركز التجاري - ١

 ٪٣٥.٦٩ ١٤٤.٢٧٤.٧٠٧ ٪٣٧.٧٧ ٢٤١.٧٩٧.٩٤١ فندق مكة هيلتون – ٢

 ٪٣٨.١٠ ١٥٣.٩٥٤.٦٨٥ ٪٤١.٤٠ ٢٦٤.٨٩٣.٩١٨ أبراج مكة هيلتون – ٣

 ٪ ١٠٠.٠٠ ٤٠٤.١٨٠.٨٧٨ ٪١٠٠.٠٠ ٦٤٠.٠٣٠.٥٢١ ـايلــاإلمجـ

 

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

 :بها رتقاءالرئيسة لدعم الشركة واال سرتاتيجياتهدارة واتوجهات جملس اإل - ٢
 

إن جملس اإلدارة حرص على االستثمار يف أسهم شركة جبل عمر للتطوير حيث أن  -أ 
قيمتها ) ١(بل عمر مسامهة حبصة عينية يف مشروع شركة جشركة مكة 

نتج عن تقييم . سهم عيين ٧٥.٥٤٨.٩٥١، متثل عدد ريال ٧٥٥.٤٨٩.٥١٠
سهم  ٦٣.٦٩٨.٢٩٧لعدد ) لدى بنك الرياض(األسهم طبقاً حملفظة أسهم الشركة 



 

(٣٠)

مكاسب مل تتحقق بعد ه ٣٠/٤/١٤٣٤بالقيمة السوقية يف تاريخ انتهاء السنة املالية يف 
عن الفرق ما بني قيمة السهم السوقية  ريال، عبارة ٨٢٨.٠٧٧.٨٦١قدرها 
 .واالمسية

       قيمتـها  بالنسبة ألسهم اكتتاب حقـوق أولويـة وإضـافية لشـركة جبـل عمـر        -ب 
سهم، نتج عن تقييمها بالقيمة  ٣٠.٧٧٦.٧٦٦ريال لعدد أسهم  ٣٠٧.٧٦٧.٦٦٠
 ٤٠٠.٠٨٤.٩٥٨ مكاسب مل تتحقق بعد قدرها، ه٣٠/٤/١٤٣٤السوقية يف تاريخ 

  .رة عن الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالمسية، عباريال

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

ين من الفقرة أوالً مـن  وذلك طبقاً للبند الثا(مل يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية 
واليت بلغـت يف تـاريخ   ) املادة الثامنة من النظام األساسي لشركة جبل عمر للتطوير

سـتكملوا  وقد بلغت قيمة عقارات من ا، مليون ريال ٥٨٢مبلغ  ه ١٧/٩/١٤٢٨
، ريال ونملي١٤٧مبلغ وقدره ه ٣٠/٤/١٤٣٤وثائقهم الشرعية والنظامية حىت تاريخ 

وبـذلك أصـبح   ، لقيمة من احلصة النقدية املذكورةعادل هذه احولت هلم أسهم مبا ي
 .مليون ريال ٤٣٥رصيد احلصة النقدية للشركة مبلغ 

 

متفـق مـع أحكـام الشـريعة     (مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع  ستثمار شركةبلغ ا -د 
ريـال، ونـتج عنـه حـىت تـاريخ       ٨٠٧.٤٦٦بالريـال السـعودي   ) اإلسالمية

 .ريال ٤٣.٤٤٦ري حمقق قدره عائد استثمار غه ٣٠/٤/١٤٣٤
والذي يعترب امتـداداً طبيعيـاً   ) ٢(جبل عمر منطقة ستثمار الشركة يف مشروع تطوير ابلغ  -ه 

مليون  ٧٠ومرتبط به من الناحية اجلنوبية مبلغ وقدره ) ١(جبل عمر تطوير منطقة ملشروع 
 .مليون ريال ٢.٧وعائد إجيارها السنوي  ريال



 

(٣١)

 :رات أخرى كالتايلكما اختذت إدارة الشركة قرا -و 

 :احلد األدنى ألجور السعوديني بالشركةرفع  .١

متشياً مع توجهات الدولة فقد مت رفع احلد األدىن لألجور للسعوديني العاملني بالشركة، 
 .ريال سنوياً ٢٩٨.٨٠٠وقد أدى ذلك إىل زيادة يف األجور مببلغ 

 :زيادة أجور العاملني بالشركة .٢

ريال  ٣٥٦.٤٠٠عاملني بالشركة، لإلدارة العامة مببلغ مت اعتماد زيادة يف أجور ال 
 .ريال سنوياً ٦٧٤.٤٠٠سنوياً، وإدارة املركز التجاري مببلغ 

 :جازة رمسيةإاخلميس  .٣

 .جازة رمسية للشركة باإلضافة إىل يوم اجلمعةإمت اعتماد يوم اخلميس  

 :مصلحة الزكاة والدخل .٤

وتاريخ ه ٦٠٧/١٦/١٤٣٢ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم  
حىت عام ه ١٤٢٤واخلاص بالربط الزكوي عن السنوات من عام ه ١/٢/١٤٣٢

ريال وقد  ٣١.١٤٥.٨٢٦باستحقاق ربط زكوي على الشركة مببلغ قدرة ه ١٤٣٠
وقد ، ه٩/٦/١٤٣٢وتاريخ ه ٢/٤/١٤٣٢اعترضت الشركة على هذا الربط بتاريخ 

ريبية االبتدائية األوىل جبدة رقم ورد للشركة خطاب جلنة االعتراض الزكوية الض
للنظر ه ١٦/١٠/١٤٣٣بتحديد جلسة يوم  ه٢٦/٨/١٤٣٣بتاريخ ١ج/ص/١٤٦

يف املوعد احملدد بفرع أمام اللجنة يف االعتراض املشار إليه،وقد حضر ممثل الشركة 
مصلحة الزكاة والدخل جبدة مصطحباً كافة املستندات املؤيدة لوجهة نظر الشركة، 

الجتماع بطلب اللجنة بتزويدها ببعض املستندات وقامت الشركة وقد انتهى ا
ومل يتم الرد من مصلحة الزكاة والدخل حىت تاريخ بتجهيزها وإرساهلا للجنة،

 .ه٣٠/٤/١٤٣٤



 

(٣٢)

وتاريخ ه ٣١١١/١٦/١٤٣٣كما ورد للشركة خطاب مصلحة الزكاة والدخل رقم 
ه ٢٩/٤/١٤٣١نتهية يف واخلاص بالربط الزكوي عن السنة املالية امله ١٩/٥/١٤٣٣

ريال، وقد اعترضت  ١٦.٥٩٣.٢٠٧باستحقاق ربط زكوي على الشركة مببلغ قدرة 
، ومل يتم ه٢١/١١/١٤٣٣وتاريخ ه ٢٦/٧/١٤٣٣الشركة على هذا الربط بتاريخ 

 . ه٣٠/٤/١٤٣٤الرد من مصلحة الزكاة والدخل حىت تاريخ 

 :الئحة احلوكمة .٣

 :شركةالاص باخلوكمة احلنظام  -أ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاص بالشركة إنفاذاً للمادة العاشرة من الئحة حوكمة مكتوب وكمة ح مت وضع نظام
وقد مت اعتماده واملوافقة عليه من أعضاء  ،الصادرة من هيئة السوق املاليةالشركات 



 

(٣٣)

، ه٢/٢/١٤٣٤وتاريخ ) ١٢٠(جملس إدارة الشركة مبحضر جلسة جملس اإلدارة رقم 
للشركة للمصادقة القادمة  العشرينمة العادية اخلامسة ووسيتم عرضه على اجلمعية العا

 :املالحظات التاليةأثناء وضع نظام احلوكمة وقد مت األخذ يف االعتبار عليه، 
مت إعداد مشروع هذه الالئحة على ضوء الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة  .١

 .م٢٠١٢السوق املالية، وفقاً لإلصدار األول لعام 
س إدارة الشركة وتعديلها لشادات هذه الالئحة بصفة دورية من قبل جميتم مراجعة إر .٢

 .لتتواكب مع تطورات ومتغريات اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وقواعدها
تعد هذه الالئحة الداخلية الئحة استرشادية ما مل يصدر قرار من هيئة السوق املالية على  .٣

 .إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام
 :فرضت هيئة السوق املالية إلزامية املواد التالية من الئحة حوكمة الشركات وهى  .٤

املادة التاسعة، اخلامسة، من املادة  ) ي،  ط( الفقرتاناألوىل، من املادة  )ج(الفقرة 
من املادة الثانية عشر، ) ، ز هج ، ( الفقراتمن املادة العاشرة، ) ، د ج،  ب( الفقرات

أرقام املواد والفقرات طبقاً لنسخة اهليئة (شر، املادة اخلامسة عشر املادة الرابعة ع
 ).  املنشورة على موقعها

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٣٤)

 :مكة شركةتعارض املصاحل بسياسة  -ب 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ومعاجلة حاالت التعارض احملتملة لكل من تعارض املصاحل وضع سياسة مكتوبة تنظم  مت

ءة استخدام أصول واملسامهني ويشمل ذلك إساواإلدارة التنفيذية  أعضاء جملس اإلدارة
وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة،  الشركة ومرافقها،

من املادة ) ب(من الفقرة ) ١(لشركة مكة لإلنشاء والتعمري إنفاذاً للفقرة الفرعية 
مبحضر جلسة  اواملوافقة عليه ااعتمادهمت العاشرة من الئحة حوكمة الشركات، وقد 

، ومت نشره على موقع الشركة ه١/٧/١٤٣٣وتاريخ ) ١١٦(جملس اإلدارة رقم 
  .اإللكتروين

 
 



 

(٣٥)

 :وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة -ج 

مت وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة، ومت 
ة جملس اص بالشركة مبحضر جلساخلوكمة احلضمن نظام  اعتمادها واملوافقة عليها

عرض هذه السياسات ، وسيتم ه٢/٢/١٤٣٤ وتاريخ) ١٢٠(اإلدارة رقم 
على اجلمعية العامة العادية اخلامسة والعشرين القادمة للشركة  تواإلجراءا

 .مبشيئة اهللا تعاىل اللمصادقة عليه

 :تأكيدات وإقرارات - ٤
 

 .الشركة قامت بإعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيحيؤكد جملس اإلدارة بأن  -
 

 . ذ بفعاليةعلى أسس سليمة وينفّ عدن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة أُأ -
 

 .على مواصلة نشاطاا بإذن اهللاأنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الشركة  -

 :شركةال عالية إجراءات الرقابة الداخلية يفنتائج املراجعة السنوية لف - ٥
 :التعاقد مع مكتب مراجعة داخلية -أ 

مكتب شركة الدكتور حممد العمري  باختيار قامت شركة مكة لإلنشاء والتعمري
 :كالتايل للقيام بأعمال املراجعة الداخلية للشركة على مرحلتني BDOوشركاه 

 :حتديث السياسات واإلجراءات) املرحلة األوىل( 
هذه املرحلة جمموعة من األدلة اليت تعكس اإلجراءات  يف سيؤديهستكون مثرة العمل الذي 

 :اليت جيب إتباعها لتحقيق وتنظيم سري العمل وحتقيق أهداف الشركة وهى
 

  .احملدثة السياسات واإلجراءات دليل -أ 
 .   اجلديدة السياسات واإلجراءات دليل -ب 

 ]:تنفيذ العمل[ املراجعة الداخلية) املرحلة الثانية( 



 

(٣٦)

املراجعة الداخلية لشركة مكة من خالل فريق عمل متكامل ومتخصص،  القيام بأعمال
وتقدمي التقارير لإلدارة العليا،والتوجيه بتصحيح األداء يف حالة وجود مالحظات وفقاً 

 .لألساليب الرقابية املتعارف عليها
 :العمل بالشركة سياسات وإجراءات -ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مت
 

ركة واملطبقة فعلياً ليكون مرجعاً رمسياً ال يتم إعداد كتيب لوائح ونظم العمل بالشمت 
العمل إال مبوجبه ألنه يومت اعتماده من رئيس ل إجراءات الرقابة الداخلية بالشركةفع ،
 BDOمكتب الدكتور حممد العمري وشركاه  تكليف، ومت جملس إدارة الشركة

ا يف نظم املعمول تواكب مع اللوائح والتحديث هذه السياسات واإلجراءات لتللقيام ب
 .يف العاملالشركات املسامهة 



 

(٣٧)

 :اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي -ج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركة إدارة اهليكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي من أعضاء جملس  اعتماد وإقرارمت 
 البندمن ) ٥(لفقرة الفرعية رقم ،إنفاذاً له٢٤/٢/١٤٣٤وتاريخ ) ١٢٢(مبحضر رقم 

جلنة الترشيحات  وإعماالً بتوصية ،ادة العاشرة من الئحة حوكمة الشركاتمن امل) أ(
اإلدارة وذلك بعد أن قامت ه ٢٦/١/١٤٣٢األول بتاريخ مبحضرها واملكافآت 

 .الالزم وطبقاً للواقع احلايلتحديث الالتنفيذية للشركة ب
 
 



 

(٣٨)

 :إدارة الشئون الفنية -د 
يف املناقصات اخلاصة بتطوير وحتديث مجيع األعمال اليت تتم بإدارة الشئون الفنية 

أو  لظرف املغلق املختوماملناقصة بااإلنشاءات واألعمال املختلفة بالشركة تتم بنظام 
وتسند هذه األعمال إىل  .أو الشراء املباشر عن طريق استدراج عروض ،بنظام املمارسة

مانة العاصمة ضمن قائمة أواملعتمدة املكاتب اهلندسية وشركات املقاوالت املدرجة 
 .املقدسة

 
 

 :املخاطر التسويقية - ٦
 

ريع اجلديدة كتمال املشاة رمبا تواجه الشركة يف املستقبل، مع اتوجد خماطر تسويقية حمدود
موقع متميز : يتميز بنقاط قوة عديدة، من أمهها، إال أن مشروع الشركة يف املنطقة املركزية

، ٢م٥٠، ومساحات مميزة حوايل مبىند احلرام مباشرة، وأفضل تصميم للأمام املسج
فإنه من غري املنظور أن يكون لذا ، مساحات إطاللة على املسجد احلرامللغرف، وأكرب 

ئة اهللا والدليل على ذلك هناك تأثري جوهري على جممع الشركة من الناحية التسويقية مبشي
زداد مع وجود فنادق جديدة يف نفس املستوى وبنفس املنطقة، كما أن ا أن دخل الشركة

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

 
 
 

 



 

(٣٩)

 :تصنيف عضوية جملس اإلدارة - ٧
 

 .الذي يتمتع باالستقاللية التامة عضو جملس اإلدارة :ملستقلالعضو ا
 :أي من اآليت - احلصر على سبيل املثال ال - ومما ينايف االستقاللية

يكون مالكاً ملا نسبته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من أن  .١
 .جمموعتها

ته مخسة يف املائة أو أكثر من أسهم ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبأن يكون ممثالً لشخص  .٢
 .الشركة أو أي شركة من جمموعتها

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

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

يف الشركة أو يف أي  كبار التنفيذينيتكون له صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من  أن .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 أن يكون موظفاً خالل العامني املاضيني لدى أي من .٧
املوردين، أو أن يكون مالكاً حلصص  شركة من جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار
 .املاضيني سيطرة لدى 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

 



 

(٤٠)

أمساء عضواً و) ١١(يتكون جملس اإلدارة من  :]تصنيف أعضائه[س اإلدارةتكوين جمل
 :على النحو التايل األعضاء

 
   

 العضوية صفةم العضوـــسام
   

   

 تنفيذي.القادر حممد فقيهالرمحن عبد عبد/  األستاذ١
 غري تنفيذي .العزيز بن سليمان احلمدانأمحد بن عبد/ األستاذ ٢
 مستقل.اهللا إبراهيم السبيعيإبراهيم عبد/  ذاألستا٣
 غري تنفيذيمحزة حممد صاحل محزة صرييف/  األستاذ٤
 مستقل.بسام حممد سليمان البسامزياد /  األستاذ٥
 مستقل .امللك قاضيسهيل بن حسن بن عبد/معايل الدكتور ٦
 غري تنفيذي )نمية العقاريةممثل شركة بن الدن للت( صاحل حممد عوض بن الدن/  األستاذ٧
 مستقل.ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي/ الدكتور ٨

٩ 
ممثل وزارة ( الرمحن بن سعيد بن حسني احلازمي عبد/ الدكتور 

 )جهة حكومية  ـالشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 غري تنفيذي

 مستقل.الوهاب حسوبةحممود مجيل عبد/  األستاذ١٠
 مستقل.اهللا سليمان بن سعيدمنصور عبد/ األستاذ ١١

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤١)

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

 م العضوــسا م
ى اليت ال يزال الشركات املسامهة األخر

 )حىت تارخيه(يتويل عضويتها 
   

 جبل عمر للتطوير القادر حممد فقيه ن عبدالرمح عبد ١

 املتحدة للتأمني التعاوين/ جبل عمر للتطوير  احلمدانبن سليمان أمحد بن عبدالعزيز  ٢

 بنك البالد / جبل عمر للتطوير  .إبراهيم عبداهللا إبراهيم السبيعي ٣

 ال يوجد محزة حممد صاحل محزة صرييف ٤

 بروج للتأمني التعاوين/ جبل عمر للتطوير  بسام حممد سليمان البسامزياد  ٥

 ال يوجد  سهيل بن حسن بن عبدامللك قاضي ٦

 مدينة املعرفة اإلقتصادية صاحل حممد عوض بن الدن ٧

 أمسنت جنران  ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي ٨

 جبل عمر للتطوير عبدالرمحن بن سعيد بن حسني احلازمي  ٩

 ال يوجد حسوبة الوهاب حممود مجيل عبد ١٠

 جبل عمر للتطوير بن سعيدسليمان منصور عبداهللا  ١١
   

 



 

(٤٢)

  يف أسهم الشركة وأي )* أو أي مصلحة(بيان بنسب متلك أعضاء جملس اإلدارة  - ٩
 :تغري يف تلك املصلحة خالل السنة املالية  

 

 

 م
 

  وـــم العضـسا
عدد األسهم يف

 ه٣٠/٤/١٤٣٣
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

د األسهم يف عد
 ه٣٠/٤/١٤٣٤

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

 -- ٣.٢٤٧٤ ٥.٣٥٢.٣١٧٣.٢٤٧٤٥.٣٥٢.٣١٧ القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد١

٢ 
العزيز بن سليمان  أمحد بن عبد
 احلمدان

٠.٠٠٠٨ ١.٣٧٧ ٠.٠٠٠٨ ١.٣٧٧ -- 

 -- ٠.٠٠٣٦ ٦.٠٠٠٠.٠٠٣٦٦.٠٠٠ اهللا إبراهيم السبيعي إبراهيم عبد٣
 -- ٠.٠٠٣٩ ٦.٤٤٤٠.٠٠٣٩٦.٤٤٤ محزة حممد صاحل محزة صرييف٤
 -- ٠.٠٠٠٦ ١.٠٠٠٠.٠٠٠٦١.٠٠٠ بسام حممد سليمان البسامزياد ٥
 -- ٠.٠٠٧٨ ١٢.٨٨٢٠.٠٠٧٨١٢.٨٨٢ امللك قاضي حسن عبد بنسهيل ٦

٧ 
 -- ٥٩٥.٥٧٣٠.٣٦١٣٥٩٥.٥٧٣٠.٣٦١٣ شركة بن الدن للتنمية العقارية 

 -- -- ------ صاحل حممد عوض بن الدن: وميثلها
 -- ٠.٠٠٠٦ ١.٠٠٠٠.٠٠٠٦١.٠٠٠ ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي/د٨

٩ 
وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 

 : والدعوة واإلرشاد وميثلها
٠.٢٦١٧ ٤.٨٨٦٢ ٨.٠٥٣.٢٠٥ ٤.٦٢٤٥ ٧.٦٢٢.٠٠٥ 

 -- -- ------ عبد الرمحن سعيد حسني احلازمي/ د
 -- ٠.٠٠١٥ ٢.٤٨٧٠.٠٠١٥٢.٤٨٧ الوهاب حسوبة حممود مجيل عبد١٠
 -- ٠.٠٠٠٨ ١.٣٢٨٠.٠٠٠٨١.٣٢٨ منصور عبداهللا سليمان بن سعيد١١

   

 

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



 

(٤٣)

 يف أسهم الشركة وأي تغري )* مصلحة أو أي(كبار التنفيذيني بيان بنسب متلك  - ١٠
 :تلك املصلحة خالل السنة املالية يف       

 
   

 

 م
 

 كبار التنفيذينيسم ا
عدد األسهم يف

 ه٣٠/٤/١٤٣٣
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٣٠/٤/١٤٣٤

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

   

   

 -- ٠.٠٠٠١ ٢٩٩ ٠.٠٠٠١ ٢٩٩ منهاج الدين كاملجميد الدين بن /د ١
   

 

 .تتضمن املصلحة أسهم الزوجة واألبناء القصر* 
 

 :جلان اجمللس - ١١
 

  :جلنة املراجعة  -أ 
 : مهام ومسئوليات اللجنة

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ  .١
 .ملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارةاألعمال وا

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

  .فيها
، ويراعى عند وحتديد أتعاملقانونيني وفصلهم التوصية لس اإلدارة بتعيني احملاسبني ا .٤

 .التوصية بالتعيني التأكد من استقالليتهم
، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون ابعة أعمال احملاسبني القانونينيمت .٥

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



 

(٤٤)

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

 .دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية لس اإلدارة يف شأا .٩
بنسـبة حضـور   ه ١٤٣٣/١٤٣٤اجتماع خالل عام ) ١٢(عدد املراجعة جلنة وقد عقدت 

بناًء على قـرار جملـس اإلدارة رقـم     الثامنة،٪، وفقاً لتشكيلها املوضح أدناه ضمن الدورة ١٠٠
وتتكون من مخسة أعضاء من بينهم خمتصـني يف الشـئون املاليـة    ،ه٨/١/١٤٣٣ريخ وتا) ١١٢(

 :لتايلاوأمسائهم على النحو ،واحملاسبية
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 عدد 
جلسات 
 احلضور

١
د عبد العزيز أمح

 سليمان احلمدان
رئيس 
 ١٢ √√√√√ √√√√√√√ اللجنة

٢
إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو 
 ١٢ √√√√√ √√√√√√√ اللجنة

٣
 صاحل حممد 

 عوض بن الدن
عضو 
 ١٢ √√√√√ √√√√√√√ اللجنة



 

(٤٥)

 
 :جلنة الرتشيحات واملكافآت -ب 

 :مهام ومسئوليات اللجنة
، مع للسياسات واملعايري املعتمدة التوصية لس اإلدارة بالترشيح لعضوية الس وفقاً .١

 . أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانةترشيح مراعاة عدم 
املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة  .٢

وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة، مبا يف ذلك حتديد 
 . الوقت الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة

 . راجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤهام .٣

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

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصاحل  .٥
 . وية جملس إدارة شركة أخرىإذا كان العضو يشغل عض

٤
منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
عضو 
 ١٢ √√√√√ √√√√√√√ ةاللجن

٥
زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

عضو 
 ١٢ √√√√√ √√√√√√√ اللجنة



 

(٤٦)

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

، لدورة الثامنةيف ااجتماعات بتشكيلها ) ٥(عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت عدد  وقد
٪ ١٠٠حضور ، بنسبة ه٨/١/١٤٣٣وتاريخ ) ١١٢(اإلدارة رقم بناًء على قرار جملس 

 : أمسائهم على النحو التايلووتتكون من ثالثة أعضاء،
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 عدد 
جلسات 
 احلضور

١
 سهيل بن حسن 
 عبد امللك قاضي

رئيس 
 اللجنة

√ √ √ √ √ ٥ 

٢
منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
 عضو
 اللجنة

√ √ √ √ √ ٥ 

٣
زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

 عضو
 اللجنة

√ √ √ √ √ ٥ 



 

(٤٧)

وهو ، ه٣٠/٢/١٤٣٤تاريخ ب العاشر اجتماعها الترشيحات واملكافآتجلنة  تعقد
رقم ملناقشة الفقرة الفرعية ، وذلك ه١٤٣٣/١٤٣٤أحد اجتماعاا خالل العام املايل للشركة 

جلنة  ة الشركات ضمن مهاممن املادة اخلامسة عشر من الئحة حوكم) ج( البندمن ) ٤(
  :الترشيحات واملكافآت واليت تنص على اآليت

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

النقاش اتضح أن نقاط القوة واضحة وجلية، األمر الذي يدعو لالطمئنان، ودليل ومن خالل 
أعضاء الس على مصاحل الشركة واملسامهني السادة قوي على حرص رئيس جملس اإلدارة و

والعمالء وأصحاب املصاحل فيها بالكامل، ومل يتضح ألعضاء اللجنة وجود نقاط ضعف 
 : اآليتموضحه يف القوة ونقاط .ها أو اإلشارة إليهاتتطلب التنويه عنجوهرية ومؤثرة 

 .عضواً مبا فيهم الرئيس) ١١(ن أعضاء جملس إدارة الشركة هم أ -١
 ينبثق عن الس جلنتني رئيستني وفقاً ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات ومها جلنة  -٢

 .املراجعة وجلنة الترشيحات واملكافآت    
 نوية وكذلك اللجان املنبثقة عن الس حبد أدىن يعقد جملس اإلدارة عدة اجتماعات س -٣

 .اجتماعات لكالً منهم) ٤(عدد     
التطوير (يتكون جملس اإلدارة من ختصصات متنوعة وخربات متعددة يف جماالت  -٤

من ) العقاري والبنوك واحملاسبة واإلدارة واملقاوالت واألعمال احلكومية وغريها
 .عد يف أداء مهمتها على الوجه األمثلالتخصصات اليت تفيد الشركة وتسا

 الشفافية الكاملة يف عرض املوضوعات على جملس اإلدارة بالتفاصيل واملستندات  -٥
 .الالزمة    

الشفافية الكاملة يف عرض املوضوعات من قبل جملس اإلدارة بالتفاصيل واملستندات  -٦
تاحة الفرصة الكاملة الالزمة، على مسامهي الشركة يف اجتماعات اجلمعيات العمومية وإ



 

(٤٨)

يف أي  للمسامهني بطرح األسئلة واالستفسارات وحثهم على مراجعة مقر الشركة
 .دون أن يؤثر ذلك على سرية املعلومات اليت م الشركة معلومات حيتاجها املسامهون

 .حتقيق منو مضطرد يف صايف األرباح للشركة -٧
 . يف مسعة إدارة الشركةارتفاع سعر السهم بشكل تدرجيي وتزايد ثقة املسامهني -٨
 أن أعضاء جملس اإلدارة مل حيصلوا على أي قروض شخصية بضمان الشركة ومل يطلبوا  -٩

 .ذلك مطلقاً    
على عدم إجراء أي عقود قروض مع البنوك ومل  حريصونأن أعضاء جملس اإلدارة  -١٠

 .يسعوا لذلك، كما أن الشركة غري مطالبة بسداد أي قروض من أي نوع
على تزويد املسامهني بكل ما خيص الشركة بوضوح  جملس اإلدارة حريصونأن أعضاء  -١١

 .وشفافية من خالل التقرير السنوي الذي يصدر عن جملس إدارة الشركة
على اإلعالن يف تداول عن املعلومات اهلامة  حريصونأن أعضاء جملس اإلدارة  -١٢

تماعات جملس اإلدارة والقرارات املؤثرة للجمعيات العمومية، واليت تصدر أيضاً عن اج
 .   واليت م املسامهني، وأيضاً اإلعالن على موقع الشركة على اإلنترنت بالقرارات املؤثرة

جهداً يف خدمة الشركة كالً فيما خيصه ومل يبخلوا  أن أعضاء جملس اإلدارة ال يألون -١٣
جمال  خبربام العميقة يف مساعدة الشركة على منافسة الشركات املسامهة الكربى يف

التطوير العقاري وذلك بتحقيق صايف أرباح مثل ما حتقق السنة املالية 
٪ من رأس ٢٠على املسامهني ما يعادل  اً، فقد وزعت الشركة أرباحه١٤٣٢/١٤٣٣
 .املال

أن أعضاء جملس اإلدارة ال يدخروا جهداً يف تطوير وحتديث مشروع الشركة األول  -١٤
ومبالغ لسرعة  ترية بتأمني ما يلزم من مستلزماوذلك باختاذ القرارات السريعة والفو

مثال ذلك ما حدث مؤخراً من حتديث وتطوير لفندق و ،االنتهاء من هذه التحديثات
 .مكة هيلتون



 

(٤٩)

تبين أعضاء جملس اإلدارة سياسة تعارض املصاحل واعتمادها من جملس اإلدارة واإلعالن  -١٥
 .عنها يف موقع الشركة باإلنترنت

 خاصة بالشركة وفقاً لالئحة حوكمةإلدارة إعداد الئحة حوكمة تبين أعضاء جملس ا -١٦
 .الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية

 .والتوصيف الوظيفي للشركة يتبين أعضاء جملس اإلدارة حتديث اهليكل التنظيم -١٧
 .تبين أعضاء جملس اإلدارة إعداد لوائح ونظم العمل، للعمل ا يف إدارات الشركة -١٨

 



 

(٥٠)

 :جملس اإلدارة تاجتماعا -١٢
الفترة من ( ه١٤٣٣/١٤٣٤قدت خالل السنة املالية تماعات جملس اإلدارة اليت عاجعدد 
عدد  عقد جملس اإلدارة،اجتماع، وسجل حضور كل )ه٣٠/٤/١٤٣٤ ىتح ه١/٥/١٤٣٣
  :على النحو التايل أمساء أعضاء السو، اجتماعاً )١١(
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 عدد 
جلسات 
 احلضور

١ 
عبد الرمحن عبد 
القادر حممد فقيه 

رئيس 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٢ 
أمحد عبد العزيز 
 سليمان احلمدان

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٣ 
إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٤ 
محزة حممد صاحل 

 محزة صرييف 

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٥ 
د زياد بسام حمم
 سليمان البسام

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 



 

(٥١)

 .ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف عضوية جملس إدارة الشركة *

 
 

 
 

 
 
 

٦ 
سهيل بن حسن 
 عبد امللك قاضي

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٧ 
 صاحل حممد 

 عوض بن الدن

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٨ 
ضيف اهللا عمر 

ضيف اهللا 
 الغامدي 

 

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

٩ 
عبد الرمحن سعيد 
 * حسني احلازمي

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

١٠ 
حممود مجيل عبد 
 الوهاب حسوبة

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 

١١
منصور عبد اهللا 

سليمان بن سعيد 

عضو 
جملس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ١١ 



 

(٥٢)

العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها وتوجد أو كانت توجد فيها مصلحة  -١٣/١
أو املدير املايل أو ألي  رئيس التنفيذيلجوهرية ألحد أعضاء جملس اإلدارة أو ا

 :ي منهمشخص ذي عالقة بأ
 :العقود التي تتطلب اإلفصاح        

) لعائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارةا(للدواجن  إجيار مؤسسة مزارع فقيه اعقد -أ 
قدره سنوي ، بإجيار متر مربع ١٨٨سم الطازج مساحته جاري باملعرض باملركز الت
 بإجيار، متر مربع ٢٢٥ركز السكين مساحتها ، وشقة سكنية باملريال٢.١٤٧.٨٣٨
  .ريال ٤٣٠.٦٠٠ سنوي قدره

ملعرض باملركز ) عضو جملس اإلدارة(زياد بسام حممد البسام / عقد إجيار باسم األستاذ -ب 
ريال، وأيضاً ركن  ٢٣٥.٧٠٠بإجيار سنوي قدره  ،مربع متر ١٦مساحته التجاري 

ط والنشا ريال ٩٧.٠٥٠ قدره سنوي بإجيار مربع متر ٧باملركز التجاري مساحته 
 ).مكتبة صوتيات(ملوقعني التجاري با

 .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 و

بند من ال) أ ، ب(املوضحني أعاله بالفقرة الفرعية ه ١٤٣٣/١٤٣٤عالقة خالل العام املايل 
  .للشركةالقادمة  العشرين، جبدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية اخلامسة و)١٣/١(

الستئجار ركن باملركز التجاري عقد إجيار باسم ورثة عبد الشكور عبد الفتاح فدا  -ج 
الورثة ضمن من ريال و ٢٣١.٢٧٥بإجيار سنوي قدره  ،مربع متر ١١مساحته 

، والنشاط التجاري دا مدير عام الشركةـالشكور فاملهندس عبد الفتاح عبد 
 .وقيمة اإلجيار تعادل قيمة املثل ،)بيع كتب(بالركن 



 

(٥٣)

أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية اخلامسة والعشرين إدراج بند مستقل جبدول  -د 
يتعلق باشتراك عضو من جملس اإلدارة يف عمل منافس وفقاً للنص  للشركةالقادمة 
  :واألعضاء هم) افقة على اشتراك عضو من جملس اإلدارة يف عمل منافساملو( :التايل

 .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

ة شركة جبل عمر للتطوير واليت تزاول نفس نشاط وذلك لكوم أعضاء يف جملس إدار
 .الشركة

ولكن يوجد عقود مع أطراف . ال توجد أي صفقة بني الشركة وأطراف ذات عالقة -ه 
ذات عالقة ألعضاء جملس اإلدارة واملدير العام حسب ما مت اإلفصاح عنه يف هذا 

 :أ، ب، ج وملخصها كالتايل/ ١٣/١البند ) ٥٢(التقرير صفحة رقم 

 مدة التعاقد قيمة التعاقداملستأجر النشاطم

١ 
) مطعم الطازج(حمل 
 شقة سكنية+ 

 مؤسسة مزارع فقيه للدواجن/باسم

 العائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارة
 سنوي ٢.٥٧٨.٤٣٨

٢ 
مكتبة(ركن + حمل 

 )صوتيات
 سنوي ٣٣٢.٧٥٠ زياد البسام عضو جملس اإلدارة/ باسم

 )بيع كتب(ركن  ٣
ورثة عبد الشكور فـدا منهم املدير /باسم
 العام

 سنوي ٢٣١.٢٧٥

 



 

(٥٤)

 تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو  اتفاقبيان ألي ترتيبات أو  -١٣/٢
 :عن أي راتب أو تعويض التنفيذينير أحد كبا          
 ىتح ه١/٥/١٤٣٣الفترة من ( ه١٤٣٣/١٤٣٤مت خالل العام املايل          
فقيه عن حممد عبدالرمحن عبدالقادر / تنازل رئيس جملس اإلدارة األستاذ) ه٣٠/٤/١٤٣٤

مكاتب (،اع واالستخدام لألماكن العائدة له واليت تستغلها شركة مكةـحقه يف أجر االنتف
 الشركةسمات ، واألرض املقام عليها معرض لعامة للشركة مبركز فقيه التجارياإلدارة ا

، واألرض املشون ا املعدات اخلاصة بالشركة بطريق متر مربع ٥٦٣٧بالعزيزية ومساحتها 
 :وبياا على النحو التايل )متر مربع ٥٠٠٠الليث ومساحتها حوايل 

 

 ريال    ٨٠٠.٠٠٠       القيمة اإلجيارية للمكاتب - ١ 

 ريال    ١٠٠.٠٠٠      القيمة اإلجيارية ملستودع الليث - ٢ 

              ريال  ٢.٠٠٠.٠٠٠              ض معرض اسمات القيمة اإلجيارية ألر - ٣ 
 ـــــــــ                                                          
    ريال  ٢.٩٠٠.٠٠٠            ايل ــاإلمج            

جملـس  ائدة لـرئيس  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  ه٢٦/١١/١٤٠٥السابقة منذ إبتداء فكـرة تأسـيس الشـركة يف    
 ١.٤٩٥.٠٧٧ريال، وذلك خبالف مبلغ  ٢٢.٠٠٧.٩٦٤مبلغ وقدره  ه١٤٣٣/١٤٣٤

ريـال   ١٢٣.٤١٢ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ رئيس جملس اإلدارة ريال تربع ا 
املصلى  أسهم أرباححصة متثل ريال  ٧٧١,١٩٦، ومبلغ ه١٤١٦مكافأة عضويته عن عام 

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



 

(٥٥)

 

 :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

 ١.٤٥٣.٤٤٠ ـ ـ الرواتب والتعويضات 

 ٥٨٢.٧٤٤ ٤٨٦.٠٠٠ ٣٠.٠٠٠ *البدالت 

املكافآت الدورية 
 **والسنوية 

٣٥٥.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ 

 ـ ـ ـ اخلطط التحفيزية

 ـ ـ ـ ايا عينيةأي تعويضات أو مز

 
عضـاء جملـس   أل جلسات) ١٠( ريال بدل حضور عددألف  ٤٨٦ريال ومبلغ ألف  ٣٠مبلغ * 

ريـال   ٥٨٢.٧٤٤ مبلغ باإلضافة إىل ،)عن كل جلسةلكل عضو ريال  ٣٠٠٠بواقع (اإلدارة 
ملـدير  اضمنهم  من كبار التنفيذيني بالشركة) ٥(لعدد بدالت مثل بدل سكن، وبدل مواصالت 

 .املدير املايل –العام 

مـن كبـار التنفيـذيني    ) ٥(باإلضافة إىل مكافآت دورية وسنوية ألعضاء جملس اإلدارة ** 
 . املدير املايل –ضمنهم املدير العام   بالشركة

 
 



 

(٥٦)

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

يستحق ملصلحة الزكاة والدخل قيمة صايف الزكاة الشرعية املستحقة عن العـام   )١
الرجـوع  (، ريـال ١٠.٧٥١.٠٥٥ه مبلغ وقدر ه١٤٣٣/١٤٣٤احلايل املايل 

امللحـق بـالقوائم املاليـة للشـركة عـن العـام املـايل        ) ١٧(لإليضاح رقم 
  .)ه١٤٣٣/١٤٣٤

 اشتراكريال رسوم  ٨.٥٤٣مبلغ  االجتماعيةتأمينات يستحق للمؤسسة العامة لل )٢
  .ه١٤٣٤عن شهر ربيع اآلخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٥٧)

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

 :باأللف ريال) سامهنيودات واملطلوبات وحقوق املاملوج(بنود قائمة املركز املايل  أهم –أ 
 

  

 ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢ ه١٤٣١ ه١٤٣٠ املركز املايل
      

      

 ٤٧٣.٩٦٩ ٤٤٧.٤٠٢ ٥٣٤.٢٩٠ ٣٣٥,٣٣٣ ٢٩٣,٢٦٩ موجودات متداولة

 )٦١٩.٣٧٥( )٥٢٥.٦٢١( ) ٤٣٦.٨٠٨( )٤١٥,٣٣٢( )٤١٠,٢٦١(  مطلوبات متداولة

 )١٤٥.٤٠٦( )٧٨.٢١٩(  ٩٧.٤٨٢ )٧٩,٩٩٩( )١١٦,٩٩٢( رأس املال العامل

 ٢.٧٣٢.٠٤٣ ٢.٢٣٦.٢٣٩ ١.٧٣٣.٣٦٣ ٢,١٩٨,٦٢٣ ٢,١٩٧,٥٥٨ األصول األخرى طويلة األجل

 ١.٦٢٢.١٨٨ ١.٥٩٦.٠٢٦ ١.٦١٦.٧٣٩ ١,٦٣٥,٨٣٧ ١,٦٣٣,٣١٧ األصول الثابتة

 ٤.٨٢٨.٢٠٠ ٤.٢٧٩.٦٦٧ ٣.٨٨٤.٣٩٢ ٤,١٦٩,٧٩٣ ٤,١٢٤,١٤٤ إمجايل املوجودات

 ٦١٩.٣٧٥ ٥٢٥.٦٢١ ٤٣٦.٨٠٨ ٤١٥,٣٣٢ ٤١٠,٢٦١ املطلوبات املتداولة

 ٦.٨٢٩ ٦.١١٧ ٥.٣٨٠ ٤,٩٠٥ ٤,٦٩٦ املطلوبات األخرى

 ٦٢٦.٢٠٤ ٥٣١.٧٣٨ ٤٤٢.١٨٨ ٤٢٠,٢٣٧ ٤١٤,٩٥٧ إمجايل املطلوبات

 ١.٦٤٨.١٦٢ ١.٦٤٨.١٦٢ ١.٦٤٨.١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ ١,٦٤٨,١٦٢ رأس املال املدفوع
 

 ١.٢٢٨.٢٠٦ ٧٣٢.٤٠٣ ٤١٦.٤٩٥ ٧٥٥,٩٥٥ ٦٥٧,٥٠٤ يم األوراق املاليةيمكاسب غري حمققة عن تق

 ١.٣٢٥.٦٢٨ ١.٣٦٧.٣٦٤ ١.٣٧٧.٥٤٧ ١,٤٠٣,٥٢١١,٣٤٥,٤٣٩ حتياطيات واإلرباح املدورةاال

 ٤.٢٠١.٩٩٦ ٣.٧٤٧.٩٢٩ ٣.٤٤٢.٢٠٤ ٣,٧٤٩,٥٥٦ ٣,٧٠٩,١٨٧ حقوق املسامهني

 ٤.٨٢٨.٢٠٠ ٤.٢٧٩.٦٦٧ ٣.٨٨٤.٣٩٢ ٤,١٦٩,٧٩٣ ٤,١٢٤,١٤٤ إمجايل اخلصوم وحقوق املسامهني
 

 

 



 

(٥٨)

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

 ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢ه١٤٣١ه١٤٣٠ قائمة الدخل

 ١٣٥.٣٥٣ ١١٥.٥٠٦ ١٠٩.١٤٢ ٩٥,٣٢٥ ٩٤,٨٩٧ *إيرادات النشاط 

 )٢٧.٣٨٧( )٢٥.٤٥٣( )٢٤.١٣٦( )٢٣,٨٨٩( )٢٥,٢٩٢( *تكاليف النشاط 

 ١٠٧.٩٦٦ ٩٠.٠٥٣ ٨٥.٠٠٦ ٧١,٤٣٦ ٦٩,٦٠٥ * ل ربح النشاطجمم

 )١٦.٢٣٤( )١٤.٩٨٣( )١٣.١٤٣( )١١,٥٦٦( )١٣,٨٩٩( **مصاريف إدارية وعمومية 

 ٢٩٦.٢١٥ ٢٥٢.٧٢٢ ٢١٤.٨٥٣ ١٦٠,٨٩٨ ١٧٣,٧٨٢ ***صايف  ـاإليرادات األخرى 

 ٤.٢٥٦ ٧.٧٥٩ ١١.٩٦٠ ٤,٨٤٩ ٢,٤٣٣ **** اإليرادات املتنوعة

 )٥٠٠( )١.٣٥٠( )١.٠٤٣( )٣,٩١٣( -- اإلجتماعية املسامهة

 )١.٣٤٣( )٩٠٢( )٩٠٢( )٢٩٨( )٢,٩٠٢( *****أخرى مصروفات 

 )١١.٣٠٣( )١٠.٧٤٤( )١٢.٨٥٣( )٨,١١٠( )٦,٨٥٥( الزكاة

 ٣٧٩.٠٥٧ ٣٢٢.٥٥٥ ٢٨٣.٨٧٨ ٢١٣,٢٩٦ ٢٢٢,١٦٤ صايف الربح
 

 .ع الزيادة لزيادة إيرادات تأجري احملالت التجاريةاملركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة، وترج   *   
 .موجودات ثابتةنتيجة خسائر بيع هذا العام يف املصاريف اإلدارية والعمومية ترجع الزيادة **     
صايف أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون وترجع الزيادة لزيادة إيرادات ونسب إشغال الغرف السـكنية بفنـدق   ***   

 .ون بسبب زيادة أعداد الرتالء وكذلك إرتفاع متوسط سعر بيع الغرفةوأبراج مكة هيلت
 يفوجود عائد استثمار حمقق من صندوق املتاجرة بالسلع يف االيرادات املتنوعة هلذا العام بسبب ويرجع االخنفاض ****  

 .املاضيالعام 
وكذلك الحتساب خمصص ً ابقاترجع الحتساب خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها عن عمالء فندق الشهداء س***** 

 .مديونيات للموظفني
 



 

(٥٩)

 :ة عن نتائج السنة السابقةبيان الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلي – ١٤/٢ 
ة مبلغاً وقدر ه١٤٣٣/١٤٣٤من تشغيل املشروع األول للشركة لعام اإليرادات إمجايل بلغ  -أ  

لعـام  اإليـرادات  مجـايل  عـن إ  ٪١٠.١٦زيـادة  ، بنسـبة  واحلمد هللامليون ريال  ٦٤٠
 ٥٩فرق بالزيادة عن العام املاضي وقدره وال، مليون ريال ٥٨١وقدرها ، ه١٤٣٢/١٤٣٣

 مليون ريال بنسـبة زيـادة   ٢٠.٤٠املركز التجاري : ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال
أبـراج مكـة   ٪ و٧.٩١مليون ريال بنسبة زيادة  ١٧.٨، وفندق مكة هيلتون ٪١٨قدرها 

       .٪٨.٥١مليون ريال بنسبة زيادة  ٢٠.٨٠هيلتون 

مبلغـاً وقـدره    ه١٤٣٣/١٤٣٤لشركة لعام امن تشغيل مشروع  إمجايل أرباح النشاطبلغ  -ب 
لعـام  أربـاح النشـاط    إمجـايل ٪ عـن  ١٨زيـادة  بنسبة ، هللا، واحلمد مليون ريال ٤٠٤
وقدره مبلغ اضي لعام املوالفرق بالزيادة عن ا، مليون ريال ٣٤٣، وقدرها  ه١٤٣٢/١٤٣٣
مليون ريال بنسبة زيـادة   ١٨.٢٠اري املركز التج: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال ٦١

٪ وأبـراج مكـة   ٢٧.٧٧مليون ريال بنسبة زيادة ٣١.٣٠وفندق مكة هيلتون  ،٪٢١.٠٢
 .٪٨.١٢مليون ريال بنسبة زيادة  ١١.٥٠هيلتون 

 :لسياسة الشركة يف توزيع األرباح بيان -١٤/٣
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد : لشركةمن النظام األساسي ل )٤٢(مادة بقاً للط
 نحوعلى المبا فيها الزكاة املفروضة شرعاً  م مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرىحس
  :التايل
عامة العادية وجيوز للجمعية ال،من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) ٪١٠(يجنب  - ١

 .وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور نصف رأس املال
 .من رأس املال املدفوع) ٪٥( تعادلـ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني  ٢



 

(٦٠)

من الباقي ملكافأة جملس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على ) ٪٥(ـ يخصص بعد ما تقدم  ٣
ة ما يصدر يف هذا اخلصوص من قرارات امع مراع إضافية يف األرباحاملُسامهني كحصة 

 .أو تعليمات
من رأس املال  ٪٢٥يقترح جملس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قدرها وبناًء على ذلك 

علماً بأن الربح للسهم الواحد، ونصف ريالني  علي املسامهني بواقعمليون ريال  ٤١٢مببلغ 
٪، ٢٣مليون ريال بنسبة عائد قدرها  ٣٧٩مبلغ ه ١٤٣٣/١٤٣٤يل احملقق خالل العام املا

ملسامهي الشركة علي توزيع ن عشريالو اخلامسةوذلك بعد مصادقة اجلمعية العامة العادية 
  .مبشيئة اهللا تعاىله ٢٨/٨/١٤٣٤واملقرر عقدها بتاريخ ، األرباح
ة املربوطة مبحافظهم سامهني البنكيويتم التوزيع عن طريق التحويل املباشر يف حسابات امل       

الذي تتفق معـه الشـركة   عليهم مراجعة أحد فروع البنك ، أما محلة الشهادات فاالستثمارية
 .الستالم أرباحهم نقداً

تاريخ أحقية صرف األرباح للعـام املـايل   فإن ، مبشيئة اهللاوطبقاً جلدول أعمال اجلمعية        
سامهني املسجلني يف سجالت الشركة لـدي مركـز   للمستكون  ه٣٠/٤/١٤٣٤املنتهي يف 

 اخلامسـة نعقاد اجلمعية العامة العاديـة  اكما يف اية تداول يوم " تداول"إيداع األوراق املالية 
مـن   خالل أسـبوع توزيع األرباح من املتوقع البدء يف و، ه٢٨/٨/١٤٣٤بتاريخ ن عشريالو

 .إقرار اجلمعية مبشيئة اهللا

ص يرغب الس من مجيع املسامهني الذين مازالوا حيملون شهادات أسهم ويف هذا اخلصو       
ستثمارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك احملـافظ ليسـهل إيـداع    اسرعة إيداعها يف حمافظ 

 .تعاىل اهللا مبشيئةاألرباح اخلاصة م يف حينه 

 



 

(٦١)

 خالل  اً للقروضأي مبالغ دفعتها الشركة سداد وأأي قروض على الشركة ال توجد  -١٤/٤

 ).ه٣٠/٤/١٤٣٤يف أي عدم وجود أي قروض خالل السنة املالية املنتهية( السنة         
 

 :ري مطبقة من الئحة حوكمة الشركاتاألحكام الغ -١٥   
 

رقم 
 املادة

 أسباب عدم التطبيق ادةـمتطلبات امل

التصويت التراكمي ب/  ٦
عند التصويت 

أعضاء جملس  الختيار
 .اإلدارة

 جملس إدارة الشركةقبل من  جاري دراسته

وضع نظام حوكمة  ج/  ١٠
 خاص بالشركة

مت وضع نظام حوكمة مكتوب خاص بالشركة إنفاذاً للمادة العاشرة من  -١
الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية، وقد مت اعتماده 

ة جملس اإلدارة رقم واملوافقة عليه من أعضاء جملس إدارة الشركة مبحضر جلس
ة العامة العادية ، وسيتم عرضه على اجلمعيه٢/٢/١٤٣٤وتاريخ ) ١٢٠(

 .ن القادمة للشركة للمصادقة عليهاخلامسة والعشري

مت وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض املصاحل ومعاجلة حاالت التعارض  -٢
ويشمل  احملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملسامهني

ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن 
التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة، وذلك لشركة مكة لإلنشاء والتعمري 

من املادة العاشرة من الئحة حوكمة ) ب( البندمن ) ١(إنفاذاً للفقرة الفرعية 
جلسة جملس اإلدارة رقم  الشركات، وقد مت اعتمادها واملوافقة عليها مبحضر

 .، ومت نشره على موقع الشركة اإللكتروينه١/٧/١٤٣٣وتاريخ ) ١١٦(

 



 

(٦٢)

رقم 
 املادة

 أسباب عدم التطبيق ادةـمتطلبات امل

وضع سياسات  د/  ١٠
ومعايري وإجراءات 

واضحة وحمددة 
للعضوية يف جملس 
اإلدارة ووضعها 
 .موضع التنفيذ

واضحة وحمددة للعضوية يف جملس وضع سياسات ومعايري وإجراءات مت 
نظام حوكمة مكتوب خاص مت اعتمادها واملوافقة عليها ضمن ، واإلدارة

، ه٢/٢/١٤٣٤  وتاريخ) ١٢٠(بالشركة مبحضر جلسة جملس اإلدارة رقم 
ن القادمة للشركة ة العامة العادية اخلامسة والعشريوسيتم عرضه على اجلمعي

 .تعاىل مبشيئة اهللا للمصادقة عليه

 

 مسامهو شركة مكة لإلنشاء والتعمري / األخوة األفاضل
على جليـل نعمائـه وعطائـه مث     - عز وجلَّوىل نتوجه باحلمد والشكر للم ....ختاماً        

، اهللا بـن عبـدالعزيز   يفني امللك عبدبالشكر والعرفان باجلميل لويل األمر خادم احلرمني الشر
ويل العهد نائب رئيس جملـس الـوزراء    العزيز عبدبن  سلمانولصاحب السمو امللكي األمري 

رئيس جملـس  الثاين لنائب ال العزيز عبدبن  مقرنولصاحب السمو امللكي األمري ، الدفاعوزير 
أمري منطقة مكة املكرمة  -خالد الفيصل بن عبدالعزيز ولصاحب السمو امللكي األمري  ،الوزراء

شركة  ـ، فبمساندم املخلصة ستظل إن شاء اهللا دسة، وملعايل أمني العاصمة املقحفظهم اهللا ـ
 .مكة لإلنشاء والتعمري رائدة التوسع العمراين يف مكة املكرمة واملناطق احمليطة باملسجد احلرام

كرة شـركة مكـة   كما نتوجه بالشكر ملسامهي الشركة والعاملني ا الذين جعلوا من ف       
حقيقة واقعة ذات دور رائـد يف جمـال التنميـة    " ة شركة مسامهة سعودي"لإلنشاء والتعمري 
 .والتطوير والعمران

 .وباهللا التوفيق                                      
 جملس اإلدارة                                                                          


