
  تقرير جملس اإلدارة

 نعشريالو السادسةللجمعية العامة العادية 
 ه١٤٣٥ربيع اآلخر  ٢٩الشركة 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 ، ه١٤٣٥ اآلخرربيع  ٢٩حىت ه ١٤٣٤ األوىل ىمجاد ١الشركة عن الفترة من 

 حقوق املسامهني التدفقات النقدية وقائمة التغريات يفمبيزانية الشركة وقائمة الدخل وقائمة 
وبتقريره عن نشاط الشركة يف تشغيل  ،ه١٤٣٥ اآلخرربيع  ٢٩يف للسنة املالية املنتهية 

 املايل عامالمن  اعتباراً عشرين سنة املاضيةواحد وعن ال السكين التجاري هامشروع
 .ه١٤٣٤/١٤٣٥ املايل عامال حىت ه١٤١٤/١٤١٥

مليون  ٣٢٤ مبلغ ه١٤٣٤/١٤٣٥عن العام املايل صايف الربح  بلغبفضل من اهللا تعاىل         
أرباح على ويقترح جملس اإلدارة توزيع ، احلمد هللامن رأس املال و ٪١٩,٧٠بنسبة قدرها  ريال

على أن يتم ، مليون ريال ٤١٢ إمجايل قدره مبلغأي  رأس املال من٪ ٢٥بنسبة املسامهني 
  .ةاألرباح املبقااستكمال 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 )٢٨,١٠( ستبلغ ه١٤٣٤/١٤٣٥
 .دمةالقا بالسنواتنأمل بإذن اهللا أن تتزايد نسبة الربح ، ووهللا احلمد، من رأس املال ٪٢٨١

 
 
 
 



 

(٣)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤)

سنة من تشغيل مشروعها األول  ينعشرواحد وإن 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 األرباحاالمسيةقيمة السهم ضعف زادت عن  ه١٤٣٤/١٤٣٥توزيعها هلذا العام 

مع لسهم رأس املال مع بقاء أصل ا من٪ ٢٨١للسهم أي بنسبة ريال ٢٨,١٠التراكمية 
   .رتفاع قيمته السوقيةااملسامهني باإلضافة إىل 

 

 

 



 

(٥)

 :املؤشرات املالية
 االحتياطيزائداً  ه١٤٣٤/١٤٣٥عام  اح املنصرفة واملقترح صرفها حىترببلغت األ - ١

من رأس مال  ٪٣٤٠ريال، أي بنسبة حوايل  مليون ٥٦٠٧ النظامي زائداً األرباح املبقاة
 .الشركة

 
 



 

(٦)

 .من رأس مال الشركة ٪٣٧٥، أي بنسبة ريال مليون ٦١٧٩ املوجوداتبلغت قيمة  - ٢
 
 

 
 

 



 

(٧)

يم يومكاسب مل تتحقق بعد ناجتة عن تقني املتمثلة يف رأس مال الشركة بلغت حقوق املسامه - ٣
واحد الخالل ستثمار غري حمقق وعائد احتياطي النظامي واألرباح املبقاة االاألوراق املالية و

  .من رأس مال الشركة ٪٣٣٦، أي بنسبة ريال مليون ٥٥٤٠املاضية  عاماً ينعشرو
 

 



 

(٨)

 ينعشروواحد الخالل  )أوقاف عامة وأوقاف أهلية(يف الشركة  بلغ ريع األوقاف املسامهة - ٤
مـن   ٪٩٤٣أي بنسـبة  ) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال(مليون ريال  ٥٠٩ املاضية عاماً      

 ٥٤ البالغة) عاماً ينعشرواحد وعلى أساس متوسط (ا قبل املسامهة بالشركة جمموع دخله
  .ريال مليون

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

(٩)

 املاضية عاماً ينعشرواحد والخالل  األوقافالشئون اإلسالمية وبلغ ريع وزارة  -أ           
من جمموع  ٪١١٩٤بنسبة مليون ريال أي  ٢٠٣) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال(

 البالغة، )عاماً نيعشرواحد وعلى أساس متوسط (دخلها قبل املسامهة بالشركة 
 .مليون ريال ١٧

 
 

 
 

 



 

(١٠)

 عاماً ينعشرواحد والخالل ) وقف عني زبيدة(وزارة املياه والكهرباء  بلغ ريع -ب        
دامرة ، وقد كانت أوقافاً مليون ريال ٤١) مبا فيها أسهم زيادة رأس املال( املاضية

   .قبل مسامهتها يف الشركة ال تدر دخالً
 

 
 



 

(١١)

مبا فيها أسهم زيادة (املاضية  عاماً ينعشرواحد والاألوقاف األهلية خالل  بلغ ريع - ج       
، من جمموع دخلها قبل املسامهة ٪٧١٦أي بنسبة  مليون ريال ٢٦٥) رأس املال
مليون  ٣٧حوايل  البالغة، )عاماً عشرينواحد ومتوسط  على أساس(بالشركة 

  .ريال
 

 
 

 
 



 

(١٢)

 ملاضيةا عاماً ينعشرواحد والريع كامل األوقاف املسامهة يف الشركة خالل إمجايل بلغ  - ٥
 ١٩٣بالشركـة البالغـة احلالية ، مقارنـة بقيمة مسامهتها مليون ريال ٥٠٩مبلغ 

علماً بأن أسهم زيادة رأس ( ، واألصل باقٍمليون ريال ٣١٦مليون ريال أي بزيادة قدرها 
    .)ه١٤٢٧ل استحقت األرباح من عام املا

 
 

 



 

(١٣)

لعام املايل لاملقترح صرفها ة واألرباح خالل السنوات املاضيللمسامهني بلغ الربح املوزع  - ٦
 من رأس مال الشركة ٪٢٨١مليون ريال أي بنسبة  ٤٣٧٢ مبلغ ه١٤٣٤/١٤٣٥

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

 



 

(١٤)

 مبلغ ه٢٩/٤/١٤٣٥ ىتحعاماً  نيعشرواحد والالنظامي خالل  االحتياطيرصيد  - ٧
املنعقدة  ينعشرالعلى قرار اجلمعية العامة العادية  بناًءو، علماً بأنه مليون ريال ١١٣٦
٪ من صايف األرباح لالحتياطي النظامي ١٠مت إيقاف جتنيب ه ٢١/٨/١٤٣٠بتاريخ 

من النظام األساسي للشركة  ٤٢/١، طبقاً للمادة ٪ من رأس املال٦٩لبلوغ رصيده 
ين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية ٪ من األرباح الصافية لتكو١٠جينب [ واليت تنص

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

 
 



 

(١٥)

  ه١٤٣١ عاممليون ريال  ٢٣٢من لشركة امن تشغيل مشروع  تنامي أرباح النشاط - ٨
 .احلمد هللاو٪ ٥٤  بنسبة زيادة قدرها ه١٤٣٥مليون ريال عام  ٣٥٧حىت وصلت إىل       

 
 

  



 

(١٦)

  ٦١٧٩حىت وصلت إىل  ه١٤٣١مليون ريال عام  ٤١٧٠تنامي املوجودات من  - ٩
  ، وهذا يعطي مؤشراً إجيابياً عن ٪٤٨بنسبة زيادة قدرها  ه١٤٣٥مليون ريال عام              
 .مدى قوة الشركة وقيمة موجوداا املتداولة وغري املتداولة             

 
 



 

(١٧)

 وصلحىت  ه١٤٣١ريال عام  ٢٩,٧سعره  كانعر السهم السوقي حيث س ارتفاع – ١٠
واملستثمرين ثقة املسامهني لاجيابياً  اًعطي مؤشر، وهذا يه١٤٣٥ريال عام  ٦٨ سعره

  .بأداء الشركة بالسوق املايل
 

 



 

(١٨)

 :ه٢٩/٤/١٤٣٥قائمة املركز املايل للشركة يف   -١١
ريال مقابل  ٣٥٤,٩٧٥,٩٥٦ية لغ رصيد النقدية بالبنوك يف تاريخ امليزانب -أ 

ريال  ٨٥٩,٠٧١مبلغ  وأيضاً ،ريال يف ميزانية العام املاضي ١٨٢,٠٢٠,٨١٧
 أي أن إمجايل السيولة النقدية لدى، ق متاجرة بالسلع بالريال السعوديرصيد صندو

، علماً بأن ريال وهللا احلمد ٣٥٥,٨٣٥,٠٢٧قدره ومبلغ بفضل اهللا تعاىل الشركة 
مما يعين ، مليون ريال ٤٠١زيع أرباح للمسامهني خالل العام مبلغ بتوالشركة قامت 

 ،مليون ريال ٧٥٧لنقدية لدى الشركة خالل العام املايل بلغت اأن حركة 

للسنة املالية املنتهية يف  ةالنقدي اتقائمة التدفق الرجوع إىل يضاحاإلولزيادة         
البنوك مودعة  ن أرصدة الشركة لدى، علماً بأامللحقة بالقوائم املالية ه٢٩/٤/١٤٣٥

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

 :ه٢٩/٤/١٤٣٥األرباح عن السنة املالية املنتهية يف  -ب 
 ريال بعد حسم مجيع املصروفات التسويقية ٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢مت حتقيق ربح صايف قدره         

، ويوزع صايف الربح احملقق على والعمومية والتكاليف األخرى مبا فيها الزكاة الشرعية
 : ايلالنحو الت



 

(١٩)

                ـــالـــريـ
 

 .من العام املايل السابق بقاةاألرباح امل   ١٨٩,٣٤٧,١٨٣ 
 

 :يضاف     
 

 .ه١٤٣٤/١٤٣٥الربح الصايف خالل العام    ٣٢٤,٠٦٨,٨٥٢ 
 ــــــــــ 

 اإلمجايل   ٥١٣,٤١٦,٠٣٥
 

 :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         ٩٩,١٧٥,٤٣٥
 ــــــــــ 

٪ ١٩,٧٠علماً بأن املبلغ املستقطع من األرباح املبقاة إليصال نسبة توزيع األرباح من 
   .ريال ٩٠,١٧١,٧٤٨٪ مبلغ ٢٥إىل 



 

(٢٠)

 :اإلدارة جملسمكافأة أعضاء  - ١٢
 

مت صرف ه ٢٧/٨/١٤٣١ن املنعقدة بتاريخ ر اجلمعية العامة احلادية والعشريبناًء على قرا      
ريال عن العام املايل  ٣٩٦,٠٠٠ور جلسات جملس اإلدارة مبلغ إمجايل وقدره بدل حض
ريال بدل حضور اجتماعات ٢٧٦,٠٠٠، باإلضافة إىل مبلغ إمجايل قدره ه١٤٣٣/١٤٣٤

وحىت ه ١/٥/١٤٣٣الفترة من  اإلدارة خاللاللجان الفرعية املنبثقة عن جملس 
 .ه٣٠/٤/١٤٣٤

مبلغ  ه٢٩/٤/١٤٣٥املنتهي يف س اإلدارة خالل العام املايل وقد بلغ ما مت ختصيصه ل        
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  ٢٢٢/٩٣٦٢/٥٧٢٨م رق تعميم اإلدارة العامة للشركات( ه١١/١٤١٢ /٠٢
 .)ه١٧/١١/١٤١٢

 



 

(٢١)

 :مؤشرات األداء
 :حتديث وتطوير املوقع اإللكرتوني للشركة -أ 

 )اإلنترنت(املعلومات الدولية  لى شبكةالشركة الرمسي ع موقعمت خالل هذا العام إطالق 
 باالستعانة بإحدى الشركات الفنية املتخصصة مبا بعد حتديثه وتطويرهحبلته اجلديدة وذلك 

ــات امل   ــىب احتياج ــر ويل ــب روح العص ــرام يواك ــزوار الك ــامهني وال  ،س
حيث أطلقت الشركة ألول مرة خدمة االستعالم عن األرباح وأصبح بإمكان مسـامهي  
الشركة اإلطالع على سجالت أرباحهم آلخر ثالث سنوات، كما أتاح للزائرين إمكانية 

حلاجة لتكبد عنـاء املراجعـة أو   إرسال استفسارام وطلبام عرب املوقع مباشرة دون ا
 .االتصال

وتعد شركة مكة لإلنشاء والتعمري من الشركات السباقة يف تقدمي هذه اخلدمة للمسامهني 
وذلك إمياناً منها بأمهية التفاعل والتواصل مع مسامهي الشركة والزوار الكرام وإطالعهم 

حلالية واملستقبلية باسـتخدام  على آخر األخبار والبيانات والقوائم املالية واملشروعات ا
 ،أحدث التقنيات والتطبيقات

 sa,com,mcdc,www )اإلنترنـت (كة املعلومات الدولية على شب موقع الشركة
 .صفحة رئيسية وعدد من الصفحات الفرعية وهو عبارة عن

خدمـة  / آخر األخبـار ( :شركةالصفحة الرئيسية حتتوي على البيانات األساسية عن ال
معلومـات وصـور   /  نافدة دخول وتسجيل املسامهني بـاملوقع / االستعالم عن األرباح

حالـة  / مشروعات الشـركة / تسويقية عن فندق وأبراج مكة هيلتون واملركز التجاري
/ بنر إعـالن / سعر سهم الشركة مرتبط مبوقع تداول/ الطقس يف مكة املكرمة والتاريخ

 .)شريط األخبار املتحرك - روابط مك



 

(٢٢)

/ نبذة تعريفية ( :الصفحات الفرعية حتتوي على البيانات الفرعية املتخصصة عن الشركة
/ القـوائم املاليـة  / املركز التجـاري / جوائز وشهادات/ جملس اإلدارة/ أخبار الشركة

 .تصل بناواإضافة إىل صفحة االستفسارات ) التوظيف/ التقرير السنوي/ إجنازات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروين لشركة مكة لإلنشاء والتعمري



 

(٢٣)

 :حتديث وتطوير أنظمة األمن والسالمة مبشروع الشركة األول  -ب 

 : تركيب شبكة مكافحة احلريق الرطبة واجلافة -
يف عملية  األوتوماتيكيةرشاشات املياه  باستخدامنظام مكافحة احلريق جاري تركيب 

يق الرئيسية ، ومت ربط هذا النظام مبضخات احلراآليل مبشروع الشركة األولاإلطفاء 
وربط النظام بغرفة املراقبة  )ال قدر اهللا(حبيث تعمل أوتوماتيكياً يف حالة حدوث حريق 

 .]٪ من الوحدات السكنية املستهدفة٩٠مت االنتهاء من [)B,M,S( الرئيسية
  :كافحة احلريقاملبكر ملحتديث أنظمة اإلنذار و تبديل -

وربط النظام بغرفة املراقبة  حة احلريقكافاملبكر ملحتديث أنظمة اإلنذار و تبديلجاري 
 .]٪ من الوحدات السكنية املستهدفة٩٠مت االنتهاء من [الرئيسية

 : حتديث نظام مكافحة احلريق األوتوماتيكي  -

داخل املطابخ الرئيسية بالفندق حسب متطلبات ) Ansul(نظام  جاري حتديث
  .وبأحدث النظم العامليةالدفاع املدين 

 :طفاء األوتوماتيكيحتديث نظام اإل  -
جاري ربط النظام باستخدام غاز ثاين أكسيد الكربون وذلك بغرف معدات الصيانة 

)Mechanical Rooms( وكذلك نظام اإلطفاء األوتوماتيكي باستخدام ،
 .النظام الرغوي بغرف الغاليات واملولدات االحتياطية

 : حتديث نظام مكافحة احلريق األوتوماتيكي -

، وغرف التحكم وأنظمة املعلومات غرف اخلدمات الكهروميكانيكيةم بجاري ربط النظا
 .بدالً من اهلالون) FM٢٠٠باستخدام غاز (مبشروع الشركة األول وذلك 

  :حتديث نظام التليفونات والسنترال املوحد -
 .كامالًباملبين التليفونات والسنترال املوحد نظام  حتديثجاري 



 

(٢٤)

 : منية اإللكترونيةحتديث و توسعة نظام املراقبة األ -
جاري حتديث وتوسعة نظام املراقبة األمنية اإللكترونية بالكامريات ليشمل مجيع مداخل 
وخمارج ممرات الفندق واألبراج واملركز التجاري واملواقف، حبيث تكون فترة التسجيل 

.املختصةستة أشهر حسب متطلبات اجلهات 
 :االحتياطيةكهربائية الولدات امل -

دات كهربائية احتياطية بامع واليت يتم جتربتها بصفة دورية من قبل فريـق  توجد مول
 حتت إشـراف الصيانة املختص للتأكد من جاهزيتها الستخدامها عند احلاجة، وذلك يف 

 املختصني من الدفاع املدين
 .التأكد بصفة دورية من شحن بطاريات ملبات الطوارئ -

 .نقاذ واإلسعاف بالتنسيق مع الدفاع املدينحتديث أساليب على عمليات اإلطفاء واإل -

 :التدريب -

ملواجهـة  اليت تعمل مبشروع الشركة األول السالمة ويوجد تدريب مستمر لفرق األمن 

حـدوث  ، يف حالة ]فرضية األزماتوحسب فرضية خطط الطوارئ [حتماالت اال مجيع

 .بالتنسيق مع الدفاع املدينوذلك ، )قدر اهللاال (طارئ 

 :ديث فندق وأبراج مكة هيلتونمشروعات حت -ج 

فندق وأبراج مكة هيلتون بصدارته يف مقدمة أرقى الفنادق ذات اخلمس جنوم مبكة  يتميز
  .املتميزة ةيالفندقاخلدمة  جماليف  ة متقدمةاملكرمة و حبرصه التام أستحوذ علي مرتب

مبادرة بتنفيذها ومن أهم أولويات إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون تلمس متطلبات الرتالء لل
 : ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر

  .توفري خدمة إنترنت جماين بتغطية شاملة لكل من الفندق واألبراج .١



 

(٢٥)

 .ختصيص إنترنت ذات النطاق العريض وبقيمة زهيدة لتوفري كل اخليارات للرتالء الكرام .٢
ذات (LED)   استبدال كافة املصابيح الكهربائية جبميع مرافق وغرف الفندق مبصابيح .٣

مما  استهالك الكهرباءمن  ٪٦٠الكفاءة العالية والتكلفة األقل مما نتج عنه توفري نسبة 
 .ينعكس علي ترشيد استهالك الكهرباء بصورة إجيابية

بخاخات لتوفري نوع من الاستبدال مجيع خالطات املياه داخل محامات غرف الفندق ب .٤
 .٪٥كمية املياه املهدرة بنسبة تعادل 

  .ة خدمة الطهي املباشر مبطعم الجندا لتلبية احتياجات الرتالء الكرامإضاف .٥
وحدة مع إضافة  ٧٦افتتاح طوابق رجال األعمال يف األدوار الثالث العليا بالفندق بعدد  .٦

  .و مميز ليخدم نزالء هذه الطوابق
ثال ال استحداث الكثري من اخلدمات والوسائل األخرى لراحة الرتالء منها على سبيل امل .٧

 -زيادة اإلنارة مبواقف السيارات  -تغيري رخام أرضيات االستقبال السفلي :[احلصر
إضافة  -للتنسيق بني إدارة املبيعات وإدارة التسويق " برنامج حاسب آيل"إدخال نظام 

 .]برامج تدريبية متطورة ملنسويب الفندق من جامعة هيلتون العاملية

 :مشروعات حتديث املركز التجاري -د 
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 التجاري 
 ٣٠٠,٠٠٠ مببلغ حوايل، ملسات مجالية على املركز التجاري بإضافةبالشركة، فقد مت القيام 

 : منها على سبيل املثال اآليتيال ر

بعض األسقف تغيري طالء الفوانيس القدمية، ، جنففوانيس وحتسني اإلضاءة بإضافة وتغيري 
إضافة ، أرصفة الشوارع اجلانبية للمبىن ، تغيري أرضياتاجلبسية بالدور األول ومداخل الشركة

 .يف األدوار لتحسني املنظر العام) زهور -نباتات (مزهريات 



 

(٢٦)

  .بالدور الثاين والثالث، مت تأجريها للبنك العريب الوطين) صراف آيل(كما مت إضافة ثالث مواقع 
 :طويلة األجل استثمارات

 :يف شركة جبل عمر للتطوير أسهم -أ 

من املعلوم أن احلصة العينية لشركة مكة لإلنشاء والتعمري يف رأس مال شركة جبل   
يف عام ، وسهم ٧٥,٦١٦,٧٥٠أي ما يعادل  ريال ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠بلغت  عمر للتطوير

كتتاب زيادة رأس مال شركة استثمار طويل األجل ضمن استثمار مبلغ إضايف كامت  ه١٤٣٢
أي ما يعادل ريال  ٣٠٧,٧٥٧,٦٦٠ مببلغوإضافية  أولويةوق حقأسهم جبل عمر للتطوير ب
طوير، يزيد عن ليصبح جمموع املبالغ املستثمرة يف شركة جبل عمر للت سهم ٣٠,٧٧٥,٧٦٦

مع العلم أن ٪ من رأس مال شركة جبل عمر للتطوير، ١١,٤٤مليار ريال أي ما يعادل 
   .مليار ريال ٢,٧مببلغ حوايل ه ٢٩/٤/١٤٣٥القيمة السوقية هلذه األسهم قدرت يف 

 :)٢(عقارات يف منطقة جبل عمر رقم  -ب 

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

األجل، حيث تتزايد قيمة هذه العقارات باستمرار، مما يعين املسامهة يف زيادة أصول 
 ٢,٤ هقدرووتدر دخالً سنوياً للشركة الشركة، علماً بأن هذه العقارات يتم تأجريها 

  .ه١٤٣٤/١٤٣٥خالل العام املايل  لمليون ريا
جبل عمر تطوير منطقة أحد الفنادق التابعة ملشروع [ افتتاح فندق مكة هيلتون لألجنحة -ج 

 :]الذي تستثمر فيه شركة مكة

الرمحن  الشيخ عبدجبل عمر للتطوير رئيس جملس إدارة شركة تعاىل قام حبمد اهللا 
فندق مكة هيلتون لألجنحة بتاريخ  افتتاحالقادر فقيه وأعضاء جملس اإلدارة ب عبد
  .م٢/٣/٢٠١٤املوافق ه ١/٥/١٤٣٥

 



 

(٢٧)

 
جبوار شارع إبراهيم اخلليل ب املنطقة املركزيةيف مكة هيلتون لألجنحة فندق يقع و

غرفة وجناح بإطاللة على احلرم املكي  ٤٨٤وحيتوى الفندق على مباشرةً املسجد احلرام 
لتون لألجنحة مبوقع فريد ورائع، فهو على بعد الشريف والكعبة املشرفة، يتميز مكة هي

خطوات من احلرم باإلضافة لوجود مدخل خاص للفندق بعيداً عن االزدحام املروري، 
    .والوصول إىل منطقة احلرم بكل يسر وسهولة

وأنيقة مصممة وفقاً لطراز فين  واسعةأجنحة عصرية و غرفحيتوى على كما 
ومنطقة خاصة لتناول الطعام ومطبخ باإلضافة إىل حديث يتميز كل جناح بغرفة جلوس 

   .إطاللة فريدة على املسجد احلرام
مركز  -مركز اللياقة البدنية :كما حيتوي الفندق على مرافق ختدم الرتالء مثل

 قاعة الياقوت وقاعة العقيق تتسع كل منهما لعدد[قاعتني لالجتماعات  - رجال األعمال
حيتوي الفندق على عدد حمدود من [ات اخلاصةاالحتياج، غرف لذوي ]شخص ٧٠

غرف جمهزة لذوي االحتياجات اخلاصة، وحتتوي مجيع ممرات الفندق على منحدرات 
لتسهيل حركة العربات، باإلضافة لوجود مواقف خاصة للسيارات على مقربة من 

 .]األبواب وعدد من الكراسي واألجهزة املتحركة ومجيعها متاحة عند الطلب
 - مطعم األوركيد - مطعم القنديل[عدد من املطاعم والكافيات املتميزة  كما يوجد

  .]اخلليل كافيه - الكوكب كافية - لفلك كافيةا
متجر متوفر يف سوق الفندق التجاري الذي حيتوي  ١٠٠ أكثر من كما يوجد

عات وغريها واليت تليب رغبات أشهر املاركات العاملية من العطور واأللبسة والساعلى 
  .الرتالء



 

(٢٨)

املطل على شارع إبراهيم اخلليل املكون من ) S١(كما مت تشغيل السوق التجاري مبنطقة 
أدوار، وجاري العمل حالياً على استخراج التصاريح الالزمة للبدء يف السوق التجاري ) ٤(

 أدوار، وذلك ضمن) ٤(وأيضاً املطل على شارع إبراهيم اخلليل املكون من ) S٢(الثاين مبنطقة 
 .م٢/٣/٢٠١٤املوافق ه ١/٥/١٤٣٥املرحلة األوىل، والذي أعلن عنه يف موقع تداول بتاريخ 

 ٢٨,٨٤٦,١٥٠(مببلغ ٪ ١٦,٤٨بنسبة قدرها مساهمتها حبصة نقدية عن شركة مكة تعلن  -د 
 :]شركة حتت التأسيس[يف رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير ) ريال

يوم اخلميس ) ١٣٣(عمري اجتماعه رقم جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والت عقد
ونوقش خالل االجتماع املوضوعات املدرجة على جدول ه ٢٥/١/١٤٣٥بتاريخ 

متويل ذايت ) مليون ريال ٥٠٠(األعمال، واختذ قراراً باإلمجاع باملسامهة حبصة نقدية مببلغ 
ر يف جمال التطوي] شركة حتت التأسيس[يف رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير 

 ٢م ١,٣٠٠,٠٠٠مبساحة إمجالية العقاري واليت ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف، 
مبلغ  قطعة أرض قابلة للبيع والتطوير بعائد مايل حسب دراسة اجلدوى ٨٢٢ينتج عنها 

مليار  ١٣,٦أضعاف تكلفة شراء األراضي عند  ٢,٧ حوايل(، مليار ريال ٣٥,٨حوايل 
كما مت تفويض رئيس جملس اإلدارة ،سنوات ٥وايل ويستغرق تنفيذ املشروع ح )ريال

الشيخ عبد الرمحن عبد القادر فقيه بتوقيع مذكرة التفاهم للمسامهة ذه احلصة النقدية 
   ،واليت سيتم توقيعها مع معايل أمني العاصمة املقدسة رئيس جملس إدارة شركة البلد األمني

يس جملس إدارة شركة م قام رئ١/١٢/٢٠١٣املوافق ه ٢٨/١/١٤٣٥وبتاريخ 
مكة لإلنشاء والتعمري الشيخ عبد الرمحن عبد القادر فقيه بتوقيع مذكرة التفاهم مع معايل 

، حتت رعاية صاحب السمو أمني العاصمة املقدسة رئيس جملس إدارة شركة البلد األمني
 .امللكي األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة آنذاك

 



 

(٢٩)

قام مدير عام شركة مكة م ٢٥/٢/٢٠١٤املوافق ه ٢٥/٤/١٤٣٥تاريخ يف و
سعادة رئيس جملس عن  لإلنشاء والتعمري املهندس عبد الفتاح عبد الشكور فـدا نيابةً

مببلغ ٪ ١٦,٤٨قدرها للمسامهة حبصة نقدية بتوقيع اتفاقية ائية اإلدارة 
شركة حتت [يف رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطوير ) ريال ٢٨,٨٤٦,١٥٠(

مليون ريال يف مرحلة االكتتاب األول، وذلك بناًء على االحتياج  ١٧٥البالغ  ]التأسيس
وكان حفل التوقيع حتت رعاية ) شركة جرهم حتت التأسيس( الفعلي للشركة املطورة

صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود أمري منطقة مكة 
املوافق ه ٤/٥/١٤٣٥لك يف موقع تداول بتاريخ ومت اإلعالن عن ذاملكرمة 

  .م، وسيتم اإلعالن الحقاً عن أي تطورات يف هذا الشأن٥/٣/٢٠١٤
 :مساهمة الشركة االجتماعية

، فقد حرصت الشركة على القيام مبسئولياا لشركة مبسئولياا االجتماعيةا اضطالعمنطلق  من      
، وذلك من خالل تبين وتنفيذ برامج مدروسة ملكة بشكل عامكرمة بشكل خاص واملاالجتماعية مبكة امل

 .ومستدامة ذات قيمة مضافة للمجتمع
 ، فقد سئولية االجتماعية خلدمة اتمعالشركة بالقيام بدور أكرب يف امل مسئوليةومن منطلق       

 :ااالجتماعية، واليت كان من أمههقدمت الشركة خالل هذا العام العديد من املسامهات 

شهر مجادى األوىل ة خالل امسحفل جائزة مكة للتميز يف دورا اخلرعاية دعم واملسامهة يف  – ١
 .)فقط ستمائة ألف ريال( ريال ٦٠٠,٠٠٠مببلغ  ه١٤٣٤

 
 
 
 



 

(٣٠)

ذو القعدة  ١٦ - ٤خالل الفترة من املسامهة يف دعم ورعاية فعاليات سوق عكاظ التارخيي  – ٢

 .)ط مائة ومخسة وعشرون ألف ريالفق(ريال  ١٢٥,٠٠٠مببلغ  ه١٤٣٤

خالل الفترة من ) ما بعد التصحيح(دعم ورعاية منتدى جدة للموارد البشرية املسامهة يف  - ٣
فقط مائة وثالثة وثالثون ألف ( ريال ١٣٣,٣٣٤مببلغ ه ١٤٣٥حمرم  ٢٥ - ٢١

  .)وثالمثائة أربعة وثالثون ريال

وذلك باإلعالن يف "عناية"ة الصحية لرعاية املرضي اجلمعية اخلرييدعم ورعاية املسامهة يف  - ٤
لتهنئة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن ه ١١/١١/١٤٣٤بتاريخ " عناية"جملة 

ريال  ١٠,٠٠٠لليوم الوطين للملكة مببلغ ) ٨٣(مبناسبة الذكرى " حفظه اهللا"عبد العزيز 
  .)فقط عشرة آالف ريال(

مبا يف  مة املشروع اخلريي لتربيد ساحات احلرم املكي الشريفمسامهة الشركة ضمن منظو - ٥
ذلك ساحة باب سيدنا علي بن أيب طالب وسطح احلرم واليت مت إضافتها هذا العام ضمن 

شركة مكة بتوفري املياه الالزمة  تقومبنظام التربيد الضبايب حيث املشروع،وذلك منظومة 
   .تشغيل املراوح واملضخات اخلاصة بالتشغيلللمشروع، وكذلك توفري الطاقة الكهربائية ل

 :تقدمي املسامهات االجتماعية التاليةيف ساهم املركز التجاري كما  – ٦
يف املواسم  إجياريهبدون قيمة واملصلى مساحات باملركز التجاري ختصيص  مت

وزارة مثل وغريها من الوزارات واجلهات احلكومية واملناسبات للجمعيات اخلريية 
شئون اإلسالمية واألوقاف،الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال

الدورة العاملية املكثفة حلفظ القرآن الكرمي باملسجد احلرام، إدارة التوعية مبنطقة احلرم 
مبكة  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،املكي الشريف،هدية احلج واملعتمر اخلريية

املؤسسة القومية لتيسري احلج والعمرة جبمهورية مصر ، معية اخلريية بتربة،اجلاملكرمة



 

(٣١)

وذلك لتقدمي  )تركيا(شركة بري يكيت للسياحة والسفريات ، العربية،قناة أرماك التركية
    .التوعية للحجاج والزوار واملعتمرين

 :باملسامهات االجتماعية التاليةفندق وأبراج مكة هيلتون كما ساهم  - ٧
إطار املسامهة االجتماعية خلدمة اتمع املنوط ا فندق وأبراج مكة هيلتون  يف

قام الفندق بابتكار أساليب تقدمي اخلدمة االجتماعية بصورة احترافية وجبدية عالية 
 : كالتايل

تقدمي خدمة اجتماعية وبيئية مميزة علي املستوي احمللي والعاملي وذلك باملشاركة يف اليوم  .١
نبعاثات الغازات الضارة للبيئة ناهيك إي اخلايل من السيارات لنرى يوماً خالياً من العامل

 .عن كونه يوم خايل من االختناقات املرورية
، بتنظيف املنطقة احمليطة بالفندق واألبراج )نظافة اتمع(القيام حبملة نظافة حتت شعار  .٢

 .ة وخالية من املخلفاتاملنطقة نظيف لتكون املكي الشريف وذلكحىت ساحة احلرم 
املشاركة مع مدينة امللك عبد اهللا الطبية مبكة لتقدمي املساعدة الطبية للمجتمع من خالل  .٣

للتربع بالدم مع تنظيم ندوة توعية  العاملي حلملة األسبوع استجابة خدمات بنك الدم،
ياة الكرمية للماحنني إلبراز النواحي اإلجيابية للمشاركة يف مساعدة احملتاجني وحفظ احل

 .لكافة طوائف اتمع
مساندة مجعية األيتام بالعاصمة املقدسة مبشاركة األيتام فرحتهم يف كافة احملافل حيث مت  .٤

توزيع اهلدايا لألطفال من خمتلف األعمار يف حفل خاص مما كان له دوراً كبرياً يف إدخال 
تام عبارة عن ألعاب توزيع هدايا للبنات األي مت كما ،الفرحة والسرور يف نفوسهم

 .وأدوات مدرسية
تقدمي دعوة لعدد عشرون طالباً إلحدى املدارس الثانوية مبكة املكرمة للقيام جبولة عملية  .٥

الستكشاف صناعة الضيافة وعرض الفرص الوظيفية، و مشلت اجلولة عدد من مرافق 



 

(٣٢)

مل يف قطاع الفندق واألبراج، مما كان له األثر الطيب يف نفوس الطالب لترغيبهم للع
 .السياحة

 )٣(التوظيف بيوم املهنة رقم  ىقتمليف لمشاركة كة املكرمة لالتنسيق مع كلية التقنية مب .٦
للتعرف على مرافق الفندق خلرجيني واملتدربني ا باصطحابالفندق  منسويبحيث قام 

عدد كبري من  اهتمام، هذا وقد لوحظ الدينية السياحةوعرض مزايا العمل يف قطاع 
 .ب السعودي ملثل هذه امللتقيات وخاصة قطاع صناعة السياحةالشبا

اخلدمات االجتماعية ضمن الدعم الكامل من شركة مكة لإلنشاء والتعمري  هوتأيت هذ
املالكة للفندق واألبراج اليت حترص دائماً علي التواجد يف املشاركات االجتماعية وذلك 

 .خلدمة اتمع

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

دة يف تدريب وإحالل العمالة الوطنية حمل العمالة الوافالوإدارة فنادق هيلتون العاملية  )هيلتون
ية عيق الكوادر الوطن، ولتذليل ومعاجلة املعوقات اليت قد تمجيع التخصصات داخل الفندق

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

 .وصقل الكفاءات السعودية يف خمتلف األقسام الفندقية
عد م والذي ي١٩٩٤املوافق  ه١٤١٥دريب يف عام فتتاح مركز التاب شركة مكةوقد قامت      

، باإلضافة إىل الربامج على 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،  مةكالغرفة التجارية مبكة املكرباململكة 
 .يف هذا اال

 ف



 

(٣٣)

بإدخال وسائل  وذلك ،كما هو متبع سنوياً مركز التدريب بالفندق ثيدوحت تطوير وبعد       
، متدرب سعودي) ١٠٤( تدريب عدد متقد فقاعات، ال مع تطوير، واملعدات احلديثةالتعليم 

مث ، غري فندق وأبراج مكة هيلتون عملوا بأماكن أخرى تدربم) ١٨٧(عدد  كما مت تدريب
بأن األعداد اليت  علماً، واألبراج هم على رأس العمل بالفندقممن موظف ) ١٨( تدريب عدد

عدد ه ٢٩/٤/١٤٣٥حىت ه ٢٩/٤/١٤١٥يف  افتتاحهمركز التدريب منذ من  تخترج
 - االستقبال(املختلفة  األبراجو يف أقسام الفندقوذلك ، بفضل اهللا وتوفيقهمتدرب ) ٩٨٠(

  .)وغريها –اإلشراف الداخلي  –األغذية واملشروبات 
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 الصناعي التنفسلإلسعافات األولية و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٣٤)

 :هو موضح باجلدول التايليف الشركة كما  السعودهنسبة  وقد بلغت
 

 نوسعودي )الوظائف(ال العمل ـجم
غري 
 نيسعودي

  ايلـاإلمج
نسبة 
 هالسعود

 :الوظائف اإلدارية
/ هنيةاملواإلدارية / شرافيةاإل/ اإلدارة العليا

 ،ةراساحلمن واأل

٣٩,٩٧  ٥٩٨ ٣٥٩ ٢٣٩٪ 

 :املساندة دميةاخلوظائف ال
 اإلشراف الداخلي/ املطبخ/ ألغذية واملشروباتا

/ حاملي احلقائب/ التجهيز والتحضري/ املغسلة/ 
،نظافة املركز التجاري واملصلى

١,٩٢  ٥٧٣ ٥٦٢ ١١٪ 

 ٪٢١,٣٥  ١١٧١ ٩٢١ ٢٥٠ ايل ـــــاإلمج
 

جمال الضيافة تعترب ضمن النطاق وهى يف ٪ ٢١,٣٥كة يف الشر هالسعودعلماً بأن نسبة 
    .العمل األخضر حسب تصنيف برنامج نطاقات بوزارة

 :اإلداري باإلدارة العامة للشركة التدريب والتطوير
 

 يفبترشيح عدد من منسوبيها الشركة  إدارة تقام، ه١٤٣٤/١٤٣٥املايل  العام خالل     
نشاط التدقيق  يف دورات، منها وأخرى تثقيفية يعة أعماهلمدورات ختصصية يف جماالت تتعلق بطب

الداخلي يف احلوكمة واملخاطر الرقابية، دورة تنفيذ مهام التدقيق الداخلي، نظام اإلفصاح، 
ج دمهارات حتصيل الديون، نظام العمل السعودي، الوعاء الزكوي للشركات، شهادة كامرب

 .الدولية لتقنية املعلومات



 

(٣٥)

  
 

 :ة طبقًا لقواعد التسجيل واإلدراجهيئة السوق املاليمتطلبات 
 :ل الشركة ومدى إسهامه يف النتائجوصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثريه على حجم أعما .١

ااورة للمسجد احلرام مبكة املكرمة وامتالك العقارات ااورة للمسجد تعمري األماكن 
عمال اهلندسية جريها والقيام بكافة األاحلرام وتطويرها وإدارا واستثمارها وشرائها وتأ

   .الالزمة لإلنشاء والتعمري والصيانة وأعمال اهلدم واملسح اخلاص ا
 

 إمجايل أرباح النشاط بالريال والنسبة إمجايل إيرادات النشاط بالريال والنسبة انــالبي

 ٪٣١,٥٩ ١١٢,٨٣٦,٠١٠ ٪٢٤,٤٠ ١٤٤,٣١٦,٥٥٨ املركز التجاري .١

 ٪٢٨,٣٠ ١٠١,٠٧٤,٦٩١ ٪٣٤,٧٢ ٢٠٥,٣١٨,٠٤٦ ونفندق مكة هيلت .٢

 ٪٣٩,٤٤ ١٤٠,٨٦٦,٢٨٦ ٪٤٠,٤٧ ٢٣٩,٢٨٠,٥٤١ أبراج مكة هيلتون .٣

 ٪٠,٦٧ ٢,٤١٦,٠٣٣ ٪٠,٤١ ٢,٤١٦,٠٣٣ ٢ل عمر بتأجري عقارات ج .٤

 ٪ ١٠٠,٠٠ ٣٥٧,١٩٣,٠٢٠ ٪ ١٠٠,٠٠ ٥٩١,٤٣١,١٧٨ ـايلــاإلمجـ

 

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

 :بها رتقاءة لدعم الشركة وااليالرئيس سرتاتيجياتهدارة واتوجهات جملس اإل .٢
إن جملس اإلدارة حرص على االستثمار يف شركة جبل عمر للتطوير حيث أن شركة مكة  -أ 

، ريال ٧٥٦,١٦٧,٥٠٠قيمتها ) ١(مسامهة حبصة عينية يف مشروع شركة جبل عمر 
نتج عن تقييم األسهم طبقاً حملفظة أسهم الشركة  ،عيين سهم ٧٥,٦١٦,٧٥٠متثل عدد 



 

(٣٦)

بالقيمة السوقية يف تاريخ انتهاء السنة  سهم ٦٣,٧٦٣,٤٧٨لعدد ) لدى بنك الرياض(
، ريال ١,٧٩١,٧٥٣,٧٣٢مكاسب مل تتحقق بعد قدرها ه ٢٩/٤/١٤٣٥املالية يف 

 .واالمسيةقية عبارة عن الفرق ما بني قيمة السهم السو
ريال  ٣٠٧,٧٦٧,٦٦٠شركة جبل عمر  قيمتها أسهم باكتتاب حقوق أولوية وإضافية  -ب 

، نتج عن تقييمهـا بالقيمـة السـوقية يف تـاريخ     سهم ٣٠,٧٧٦,٧٦٦لعدد أسهم 
، عبارة عـن  ريال ٨٦٤,٨٢٧,١٢٤ مكاسب مل تتحقق بعد قدرها، ه٢٩/٤/١٤٣٥

  .الفرق ما بني قيمة السهم السوقية واالمسية

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

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

، وقد بلغت قيمة عقارات مـن اسـتكملوا   مليون ريال ٥٨٢مبلغ  ه ١٧/٩/١٤٢٨
، ريال مليون ١٩٧مبلغ وقدره ه ٢٩/٤/١٤٣٥وثائقهم الشرعية والنظامية حىت تاريخ 

لك أصبح رصيد ، وبذلقيمة من احلصة النقدية املذكورةحولت هلم أسهم مبا يعادل هذه ا
 .مليون ريال ٣٨٥احلصة النقدية للشركة مبلغ 

) متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(مكة يف صندوق املتاجرة بالسلع  ستثمار شركةبلغ ا -د 
عائـد  ه ٢٩/٤/١٤٣٥، ونتج عنه حىت تـاريخ  ريال ٨٠٧,٤٦٦بالريال السعودي 

 .ريال ٥١,٦٠٥استثمار غري حمقق قدره 
والذي يعترب امتداداً طبيعياً ) ٢(جبل عمر منطقة مشروع تطوير  ستثمار الشركة يفابلغ  -ه 

 ٧٠وقـدره  ومرتبط به من الناحية اجلنوبية مبلغ ) ١(جبل عمر تطوير منطقة ملشروع 
 .مليون ريال ٢,٤مليون ريال وعائد إجيارها السنوي 



 

(٣٧)

يــوم اخلمــيس بتــاريخ ) ١٣٣(رقــم  اجتماعــهشــركة يف القــرر جملــس إدارة  -و 
م باإلمجاع باملسامهة حبصة نقديـة مببلـغ   ٢٠١٣نوفمرب  ٢٨املوافق هـ ٢٥/١/١٤٣٥
شـركة حتـت   (مليون ريال سعودي يف رأمسال شركة جرهم للتنمية والتطـوير   ٥٠٠

جب وومب ،يف جمال التطوير العقاري، واليت ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف) التأسيس
يف  ٪ من حصتها١٠اليت متثل مليون ريال سعودي و ٥٠هذا القرار قامت الشركة بدفع 

وخالل الربع الرابع قامت الشركة باسترداد كامل مسـامهتها يف   ،رأمسال شركة جرهم
املوافـق  ه ٢٥/٤/١٤٣٥ويف تـاريخ   ،جـرهم للتنميـة والتطـوير    رأس مال شركة

شركة بتوقيع اتفاقية ائية للمسامهة حبصة نقدية قدرها الم قام مدير عام ٢٥/٢/٢٠١٤
يف رأس مال شركة جرهم للتنمية والتطـوير  ) ريال ٢٨,٨٤٦,١٥٠(غ ٪ مببل١٦,٤٨

مليون ريال يف مرحلة االكتتاب األول، وذلك بناًء  ١٧٥البالغ ] شركة حتت التأسيس[
ومت اإلعالن عـن   ،)شركة جرهم حتت التأسيس(على االحتياج الفعلي للشركة املطورة 

م، وسـيتم اإلعـالن   ٥/٣/٢٠١٤املوافق ه ٤/٥/١٤٣٥ذلك يف موقع تداول بتاريخ 
 .الحقاً عن أي تطورات يف هذا الشأن

 :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 لجنة االال 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 الشركة على هذا الربط  اعترضتسعودي، وقد 



 

(٣٨)

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 ه ١٤٣٤حىت  ه١٤٣٢إلقرارات الزكوية عن السنوات من مت تقدمي ا

 .أي ربط عن تلك السنوات حىت تارخيه
 

 :تأكيدات وإقرارات .٤

 .جملس اإلدارة بأن الشركة قامت بإعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح يؤكد -

  .عاليةذ بفعلى أسس سليمة وينفّ عدن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة أُأ -

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(٣٩)

 :شركةنتائج املراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بال .٥
 ]املرحلة األوىل خمرجات[ :التعاقد مع مكتب مراجعة داخلية -أ 

عن قيام شركة مكة بالتعاقد ه ١٤٣٤ التنويه يف التقرير السنوي الرابع والعشرون لعام مت
حممد العمري وشركاه حماسبون قانونيون ومستشارون،على مرحلتني  ،مع مكتب شركة د

 : كالتايل
 .]حتديث السياسات واإلجراءات[املرحلة األوىل 
  .]تنفيذ العمل –املراجعة الداخلية [املرحلة الثانية 

ء بشكل كامل من املرحلة األوىل واليت أمثرت عن حممد العمري من االنتها ،فعلياً انتهي مكتب د
 :حتديث اهليكل التنظيمي للشركة:اآليت

قام املكتب مبراجعة اهليكل التنظيمي املعتمد لدى الشركة مث قام بإدراج 
التحديثات الالزمة على اهليكل التنظيمي العام واهلياكل التنظيمية إلدارات وأقسام 

للشركة لتتواكب مع املعمول به يف الشركات املثيلة  الشركة وكذلك القطاعات التابعة
 .مع إضافة ملخص للمهام والواجبات الرئيسية إلدارات الشركة

 : حتديث دليل الوصف الوظيفي ملنسويب الشركة .١
قام املكتب مبراجعة دليل الوصف الوظيفي املعتمد لدى الشركة مث قام بإدراج 

ميع الوظائف مث استحداث الوظائف اليت التحديثات الالزمة على الوصف الوظيفي جل
  .حتتاج هلا إدارات وأقسام الشركة خالل الفترة احلالية واملستقبلية

 :حتديث أدلة إجراءات العمل بالشركة .٢
قام املكتب مبراجعة أدلة إجراءات العمل املعمول ا لدى الشركة مث قام بإدراج 

عمول به يف الشركات املثيلة وجاءت التحديثات الالزمة على هذه األدلة لتتواكب مع امل
دليل إجراءات العمل باإلدارة  -دليل إجراءات العمل بإدارة املوارد البشرية :[كالتايل



 

(٤٠)

دليل إجراءات العمل بإدارة  -دليل إجراءات العمل بإدارة شئون املسامهني  -املالية 
ءات العمل دليل إجرا -دليل إجراءات العمل بقسم املستودعات  -الشئون الفنية 

 .]بإدارة املركز التجاري واألقسام التابعة له
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

لقيام بتنفيذ حممد العمري ل ،إدارة الشركة بالتنسيق مع مكتب دقوم تومبشيئة اهللا تعاىل س
املرحلة الثانية من التعاقد وهي قيام مكتب املراجعة الداخلية لديهم بأعمال املراجعة الداخلية 

املختلفة وذلك ملدة عام مكة لإلنشاء والتعمري على إدارات شركة ] لية واإلداريةالرقابة املا[
   .كامل حسب التعاقد املربم

 

كتيبات دليل إجراءات العمل ودليل الوصف الوظيفي واهلياكل التنظيمية-خمرجات املرحلة األوىل  



 

(٤١)

 :ملساهمنيإدارة شئون ا -ب 
لتسهيل العمل وزيادة الفاعلية واملرونة فقد مت تطوير اهليكل اإلداري للشركة وحتويل 

حيث ة إىل مدير عام الشركة، وقسم شئون املسامهني إىل إدارة، تكون مرجعيتها املباشر
وتسهيل ملسامهني هي التواصل مع اإدارة شئون املسامهني  املسئوليات املترتبة على همن أأ

وصوهلم إىل الشركة وذلك بكافة الوسائل وتوفري اآلليات الالزمة بأحدث التقنيات 
 :فقد مت تطوير أعماهلا كالتايلولذلك 

ل االتصاالت املختلفة وخاصةً أرقام إدارة شئون حتديث بيانات الشركة واهلواتف ووسائ -
 .لشركةل املسامهني باملوقع اإللكتروين

من و sa,com,(mosahem@mcdc(تفعيل خدمة الربيد اإللكتروين بإدارة شئون املسامهني  -
وإرسال كل ما يلزم  يف احلالم يتم التواصل مع املسامهني والرد على استفسارا خالله

 .للمسامهني
تطوير خدمة الرسائل النصية إلبالغ املسامهني مبواعيد انعقاد اجلمعيات العمومية ومواعيد  -

  .، وعند انتهاء املعامالت أو صدور شيكات بدل فاقدصرف األرباح
 ،كةللشر نشر األخبار واملعلومات اليت م مسامهي الشركة على املوقع اإللكتروين -
نشر املعلومات اهلامة حال حدوثها على هيئة إعالنات مبوقع تداول، ليكون املسامهني   -

 .واملستثمرين على اطالع مبستجدات الشركة أوالً بأول
حرصاً من إدارة الشركة على حقوق املسامهني قامت جبهود كبرية، وذلك بالبحث يف  -

ه ١٤٢٧ يصرفوا أرباحهم عن عام سجالت املسامهني عن أرقام حسابات املستحقني الذين مل
وهللا احلمد مت التوصل ) ريال ٢١,٦٣٠,٣٥٢,٨٠(م وكانت املبالغ حوايل ٢٠٠٦املوافق 

  .إىل أكثرهم ومتت خماطبتهم لصرف مستحقام
 



 

(٤٢)

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

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

أو  من أمانة العاصمة املقدسةواملعتمدة املكاتب اهلندسية وشركات املقاوالت املدرجة 
 .اجلهات احلكومية املختصة

 :ملخاطر التسويقيةا .٦
ريع كتمال املشاة رمبا تواجه الشركة يف املستقبل، مع اتوجد خماطر تسويقية حمدود

موقع : يتميز بنقاط قوة عديدة، من أمهها، إال أن مشروع الشركة اجلديدة يف املنطقة املركزية
، ٢م٥٠، ومساحات مميزة حوايل د احلرام مباشرة، وأفضل تصميم للمبىنمتميز أمام املسج

فإنه من غري املنظور أن يكون هناك لذا ، مساحات إطاللة على املسجد احلرامللغرف، وأكرب 
ستستمر  ، كما أن الشركةئة اهللاتأثري جوهري على جممع الشركة من الناحية التسويقية مبشي

ألي  اإلستراتيجيةلة وقصرية األجل كأحد البدائل ستثمارات طويتها يف تنويع االيف سياس
 .مستقبلية للمسجد احلرام على املدى القريب أو البعيد توسعة

٪ أدى إىل اخنفاض ٢٠علماً بأن قرار الدولة بتخفيض أعداد احلجاج واملعتمرين بنسبة 
 .نسب اإلشغال بغرف الفندق واألبراج مما كان له األثر املباشر يف اخنفاض إيرادات الشركة

 

 

 

 



 

(٤٣)

 :تصنيف عضوية جملس اإلدارة .٧
 

 .الذي يتمتع باالستقاللية التامة عضو جملس اإلدارة :هو قلالعضو املست
 :أي من اآليت ،احلصر على سبيل املثال ال ،ومما ينايف االستقاللية

 ،ئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من جمموعتهاون مالكاً ملا نسبته مخسة يف امليكأن  .١
سة يف املئة أو أكثر من أسهم ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته مخأن 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 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 التنفيذينيله صلة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من  أن تكون .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  من جمموعتها كاحملاسبني القانونيني وكبار
 .املاضيني أي من تلك األطراف خالل العامني

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

 



 

(٤٤)

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

 
   

 العضوية صفةم العضوـــسام
   

   

 تنفيذي،القادر حممد فقيهالرمحن عبد عبد/ األستاذ١
 غري تنفيذي ،العزيز بن سليمان احلمدانأمحد بن عبد/ األستاذ٢
 مستقل،اهللا إبراهيم السبيعيبراهيم عبدإ/ األستاذ٣
 غري تنفيذيمحزة حممد صاحل محزة صرييف/ األستاذ٤
 مستقل،بسام حممد سليمان البسامزياد / األستاذ٥
 مستقل،امللك قاضيسهيل بن حسن بن عبد/معايل الدكتور٦
 غري تنفيذي )اريةممثل شركة بن الدن للتنمية العق( 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،الوهاب حسوبةحممود مجيل عبد/ األستاذ١٠
 مستقل،اهللا سليمان بن سعيدمنصور عبد/ األستاذ١١

 

 

الشئون اإلسـالمية   ارةحيث عينت وز(ه ١٤٣٤/١٤٣٥حدث تغيري يف مسمى ممثل الس األعلى لألوقاف خالل العام املايل  *

 ،مي نظراً لظروفه اخلاصةعبد الرمحن سعيد حسني احلاز/ بدالً من داهللا عبد اللطيف العبد اللطيف،  خالد عبد/ واألوقاف األستاذ
  .)ه٢٠/٦/١٤٣٤وتاريخ  س٥/١/٦٦وبناًء على خطاب معايل وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٥)

 
 
 

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

   

 م العضوــسا م
ى اليت ال يزال األخر الشركات املسامهة

 )حىت تارخيه(يتويل عضويتها 
   

 جبل عمر للتطوير القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد ١

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

 جبل عمر للتطوير  إبراهيم عبداهللا إبراهيم السبيعي ٣

 ال يوجد زة صرييفمحزة حممد صاحل مح ٤

 بروج للتأمني / جبل عمر للتطوير بسام حممد سليمان البسامزياد  ٥

 ال يوجد  امللك قاضي سهيل بن حسن بن عبد ٦

 االقتصاديةمدينة املعرفة  صاحل حممد عوض بن الدن ٧

 أمسنت جنران  ضيف اهللا عمر ضيف اهللا الغامدي ٨

 الصحراء للبتروكيماويات طيف خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد الل ٩

 ال يوجد الوهاب حسوبة حممود مجيل عبد ١٠

 جبل عمر للتطوير بن سعيدسليمان اهللا  منصور عبد ١١
 
 
 
 
 
 



 

(٤٦)

 
 

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

 

 م
 

  وـــالعض مـسا
عدد األسهم يف

 ه٣٠/٤/١٤٣٤
نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٢٩/٤/١٤٣٥

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

 ١,٠٠٣٤ ٤,٢٥٠٨ ٥,٣٥٢,٣١٧٣,٢٤٧٤٧,٠٠٦,٠٨٥ القادر حممد فقيه الرمحن عبد عبد١
 -- ٠,٠٠٠٨ ١,٣٧٧٠,٠٠٠٨١,٣٧٧ العزيز بن سليمان احلمدان أمحد بن عبد٢
 -- 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 
 -- ٠,٣٦١٣ ٥٩٥,٥٧٣٠,٣٦١٣٥٩٥,٥٧٣ كة بن الدن للتنمية العقارية شر

 -- -- ------ 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
٤,٨٨٦٢ ٨,٠٥٣,٢٠٥ ٤,٨٨٦٢ ٨,٠٥٣,٢٠٥ -- 

 -- -- ------ خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف
 -- ٠,٠٠١٥ ٢,٤٨٧٠,٠٠١٥٢,٤٨٧ الوهاب حسوبة حممود مجيل عبد١٠
 -- ٠,٠٠٠٨ ١,٣٢٨٠,٠٠٠٨١,٣٢٨ منصور عبداهللا سليمان بن سعيد١١

   

 

 .)ت التابعة إن وجدء القصر والشركاأسهم الزوجة واألبنا(تتضمن املصلحة * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٤٧)

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

 
   

 

 م
 

 كبار التنفيذيني اسم
عدد األسهم يف 

 ه٣٠/٤/١٤٣٤
 نسبة التملك
 أول السنة ٪

عدد األسهم يف 
 ه٢٩/٤/١٤٣٥

 نسبة التملك
 آخر السنة ٪

 نسبة
 التغري ٪

   

   

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

 

 .تتضمن املصلحة أسهم الزوجة واألبناء القصر* 
 

 :جلان اجمللس - ١١
 

 : جلنة املراجعة  -أ 
 : مهام ومسئوليات اللجنة

من أجل التحقق من مدى فعاليتها يف تنفيذ  ،اجعة الداخلية يف الشركةعلى إدارة املر اإلشراف .١
 .األعمال واملهمات اليت حددها هلا جملس اإلدارة

 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياا يف شأنه .٢
  .ت الواردة فيهادراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظا .٣
، ويراعى عند التوصية لقانونيني وفصلهم وحتديد أتعامالتوصية لس اإلدارة بتعيني احملاسبني ا .٤

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

 .اجعةأثناء قيامهم بأعمال املر
 .دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظاا عليها .٦
 .دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأا .٧
دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف  .٨

 .شأا



 

(٤٨)

 .احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية لس اإلدارة يف شأا دراسة السياسات .٩
بنسـبة حضـور   ه ١٤٣٤/١٤٣٥خالل عام  اتاجتماع) ٨(عدد املراجعة عقدت جلنة  وقد
وأمسائهم على ،من مخسة أعضاء من بينهم خمتصني يف الشئون املالية واحملاسبيةاللجنة وتتكون ٪، ١٠٠
 :التايلالنحو 

 
 
 
 
 
 
 

 

صفة  م العضوــسام
ع  العضوية

تما
الج
ا

ول
األ

 

ع 
تما
الج
ا

اين
الث

 

ع 
تما
الج
ا

ث
لثال
ا

 

ع 
تما
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تما
الج
ا
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ا

س 
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تما
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ا

 

ع 
تما
الج
ا

ابع
لس
ا

 

ع 
تما
الج
ا

من
الثا

 

 عدد

اجتماعات 
 احلضور

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

 عيإبراهيم عبد اهللا إبراهيم السبي٢
عضو 
 ٨√ √√√√√√√ اللجنة

 صاحل حممد عوض بن الدن٣
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 
 :سئوليات اللجنةمهام وم

، مع للسياسات واملعايري املعتمدة لس اإلدارة بالترشيح لعضوية الس وفقاً التوصية .١
  .ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانةمراعاة عدم 

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

  .الذي يلزم أن خيصصه العضو ألعمال جملس اإلدارة

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

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

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

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

 

 

 

 



 

(٥٠)

، ه١٤٣٤/١٤٣٥خالل عام اجتماعات ) ٣(عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت عدد  وقد
 : أمسائهم على النحو التايلو٪ وتتكون من ثالثة أعضاء،١٠٠حضور بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م العضوــسام
صفة 
 العضوية

ول
األ

ع 
تما
الج
ا

اين 
 الث
اع
جتم
اال

ث
لثال
ع ا
تما
الج
ا

 اجتماعات عدد 
 احلضور

 سهيل بن حسن عبد امللك قاضي١
رئيس
 اللجنة

√ √ √ ٣ 

 منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد ٢
عضو
 اللجنة

√ √ √ ٣ 

 زياد بسام حممد سليمان البسام٣
عضو
 اللجنة

√ √ √ ٣ 



 

(٥١)

 :جملس اإلدارة اجتماعات -١٢
الفترة ( ه١٤٣٤/١٤٣٥قدت خالل السنة املالية تماعات جملس اإلدارة اليت عاج عدد  

 عقد جملس اإلدارة،اجتماع، وسجل حضور كل )ه٢٩/٤/١٤٣٥ ىتح ه١/٥/١٤٣٤من 
     :على النحو التايلاإلدارة  أمساء أعضاء جملسو ،اتاجتماع * )٧(عدد 

صفة  م العضوــسا م
ع  العضوية

تما
الج
ا

ول
األ

 

ع 
تما
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ا
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الث
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تما
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ا
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لثال
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ا

 

تما
الج
ا
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ساد
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اع
جتم
اال

 
ابع
لس
ا

 

 عدد 
جلسات 
 احلضور

١ 
عبد الرمحن عبد 
 القادر حممد فقيه 

رئيس جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٢ 
أمحد عبد العزيز 
 سليمان احلمدان

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٣ 
إبراهيم عبد اهللا 
 إبراهيم السبيعي

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٤ 
محزة حممد صاحل محزة 

 صرييف 
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٥ 
زياد بسام حممد 
 سليمان البسام

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة



 

(٥٢)

٦ 
سهيل بن حسن عبد 

 امللك قاضي
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٧ 
صاحل حممد عوض بن 

 الدن
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٨ 
ضيف اهللا عمر ضيف 

 اهللا الغامدي 

 

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

٩ 
عبد الرمحن سعيد  / د

   **حسني احلازمي
عضو جملس 
 ١ - - - - - - √ اإلدارة

١٠ 

 خالد عبد اهللا 
عبد اللطيف 

 ***للطيفالعبدا
 

عضو جملس 
 اإلدارة

- √ √ √ √ √ × ٦ 

١١
حممود مجيل عبد 
 الوهاب حسوبة

عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة

١٢
منصور عبد اهللا 

 سليمان بن سعيد 
عضو جملس 
 ٧ √ √ √ √ √ √ √ اإلدارة



 

(٥٣)

وبذلك يكون عدد حماضر جملس اإلدارة  ،)بالتمرير(جملس إدارة  اتقرار) ٤(يوجد عدد  *
 .حمضر )١١(ه ١٤٣٤/١٤٣٥خالل العام املايل 

ممثل الس األعلى لألوقاف والذي انتهت احلازمي  عبد الرمحن سعيد حسني/الدكتور **
بناًء على ذلك ونظراً لظروفه اخلاصة،  ه٢٠/٦/١٤٣٤مبجلس إدارة الشركة بتاريخ  تهعضوي

س وتاريخ ٥/١/٦٦رقم والدعوة واإلرشاد وزير الشئون اإلسالمية واألوقاف معايل خطاب 
لس خالل العام املايل اجتماع من اجتماعات ا) ١(حضر عدد والذي ، ه٢٠/٦/١٤٣٤

  .ه١٤٣٤/١٤٣٥

ممثل الس وكيل الوزارة لشئون األوقاف خالد عبد اهللا عبد اللطيف العبد اللطيف /األستاذ ***
بدالً ه ٢٠/٦/١٤٣٤عضوية جملس إدارة الشركة بتاريخ  يف تعيينهمت األعلى لألوقاف والذي 

وزير الشئون اإلسالمية معايل اب بناًء على خط ،عبد الرمحن سعيد حسني احلازمي/ من د
، واملؤيد من اجلمعية ه٢٠/٦/١٤٣٤س وتاريخ ٥/١/٦٦رقم والدعوة واإلرشاد واألوقاف 

 /٧/٧املوافق  ه٢٨/٨/١٤٣٤العامة العادية اخلامسة والعشرين للشركة واليت عقدت بتاريخ 
 .م٢٠١٣

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٥٤)

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

 :ي منهمذي عالقة بأ
 :العقود التي تتطلب اإلفصاح

) لعائد ملكيتها لرئيس جملس اإلدارةا(للدواجن  مزارع فقيه باسم شركةإجيار  دوعق -أ 
قدره سنوي بإجيار  ٢م١٨٨ته سم الطازج مساحملعرض 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 ٢م٣٦ومكتب مساحته 
ملعرض باملركز ) جملس اإلدارة عضو(زياد بسام حممد البسام / عقد إجيار باسم األستاذ -ب 

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

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

سيتم إدراج بندين مستقلني للمصادقة على املعامالت والعقود اليت متت مع أطراف ذات عالقة و
بند من ال) أ ، ب(املوضحني أعاله بالفقرة الفرعية ه ١٤٣٤/١٤٣٥خالل العام املايل 

  .ركةللشالقادمة  العشرينة وادس، جبدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة العادية الس)١٣/١(
الستئجار ركن باملركز التجاري عقد إجيار باسم ورثة عبد الشكور عبد الفتاح فدا  -ج 

الورثة املهندس عبد ضمن من ريال و ٢٣٦,٧٧٥، بإجيار سنوي قدره ٢م١١مساحته 
 ،)بيع كتب(، والنشاط التجاري بالركن دا مدير عام الشركةـالفتاح عبد الشكور ف

 .املثل وقيمة اإلجيار تعادل قيمة



 

(٥٥)

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

  :واألعضاء هم) املوافقة على اشتراك عضو من جملس اإلدارة يف عمل منافس( :التايل
 .هعبد الرمحن عبد القادر حممد فقي .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

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

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

 :وملخصها كالتايل أ، ب، ج/ ١٣/١البند ) ٥٤(صفحة رقم التقرير 

 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 زياد البسام عضو جملس اإلدارة/ باسم

 سنوي ٢٣٦,٧٧٥ ورثة عبد الشكور فـدا منهم املدير العام/ باسم )بيع كتب(ركن ٣



 

(٥٦)

 تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس إدارة الشركة أو  اتفاقيبات أو بيان ألي ترت -١٣/٢
 :عن أي راتب أو تعويض التنفيذينير أحد كبا          
) ه٢٩/٤/١٤٣٥ ىتح ه١/٥/١٤٣٤الفترة من ( ه١٤٣٤/١٤٣٥خالل العام املايل  مت        

قه يف أجر فقيه عن ححممد القادر  الرمحن عبد عبد/ تنازل رئيس جملس اإلدارة األستاذ
لعامة مكاتب اإلدارة ا(،اع واالستخدام لألماكن العائدة له واليت تستغلها شركة مكةـاالنتف

بالعزيزية ومساحتها  الشركةسمات ، واألرض املقام عليها معرض للشركة مبركز فقيه التجاري
ا حوايل ، واألرض املشون ا املعدات اخلاصة بالشركة بطريق الليث ومساحتهمتر مربع ٦٣٧٥
 :وبياا على النحو التايل )متر مربع ٥٠٠٠

 

 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  
ه فيها عن السـنوات  ، واليت تنازل عن حقفقيهحممد القادر  الرمحن عبد عبد/ اإلدارة األستاذ

العـام املـايل    حـىت  ه٢٦/١١/١٤٠٥فكـرة تأسـيس الشـركة يف     ابتداءالسابقة منذ 
 ١,٤٩٥,٠٧٧ريال، وذلك خبالف مبلـغ   ٢٤,٩٠٧,٩٦٤مبلغ وقدره  ه١٤٣٤/١٤٣٥

ريـال   ١٢٣,٤١٢ضمن نفقات تأسيس الشركة، ومبلغ رئيس جملس اإلدارة ريال تربع ا 
املصـلى   أسهم أرباححصة متثل ريال  ٧٧١,١٩٦مبلغ ، وه١٤١٦مكافأة عضويته عن عام 

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



 

(٥٧)

 :التعويضات واملكافآت -١٣/٣
 

 البيـــان
 أعضاء جملس 
 اإلدارة التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة
 املستقلني /غري التنفيذيني

 كبار التنفيذينيمن ) ٥(عدد 
 من بينهم

 ام واملدير املايلاملدير الع

 ١,٤٨٨,٢٤٠ ـ ـ الرواتب والتعويضات 

 ٥٧٩,٠٢٤ ٦٣٩,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ *البدالت 

املكافآت الدورية 
 **والسنوية 

 ـ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

 ـ ـ ـ اخلطط التحفيزية

 ـ ـ ـ أي تعويضات أو مزايا عينية

 
عضاء جملس اإلدارة أل ةجلس) ١١( ريال بدل حضور عددألف  ٦٣٩ ريال ومبلغألف  ٣٣مبلغ * 

ريال بدالت مثل  ٥٧٩,٠٢٤ مبلغ باإلضافة إىل ،)عن كل جلسةلكل عضو ريال  ٣٠٠٠بواقع (
املدير  –ملدير العام اهم بين من من كبار التنفيذيني بالشركة) ٥(لعدد بدل سكن، وبدل مواصالت 

 .املايل

  من كبار التنفيذيني بالشركة) ٥(باإلضافة إىل مكافآت دورية وسنوية ألعضاء جملس اإلدارة ** 
   .املدير املايل –املدير العام هم بين من

 
 



 

(٥٨)

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

عية املستحقة عن العام املايل يستحق ملصلحة الزكاة والدخل قيمة صايف الزكاة الشر )١
الرجوع لإليضـاح  (، ريال ١٠,٦٧٠,٨٦٦ه مبلغ وقدر ه١٤٣٤/١٤٣٥احلايل 
  .)ه١٤٣٤/١٤٣٥امللحق بالقوائم املالية للشركة عن العام املايل ) ١٧(رقم 

 اشتراكريال رسوم  ٨٠,٥٦٤مبلغ  االجتماعيةيستحق للمؤسسة العامة للتأمينات  )٢
  .ه١٤٣٥عن شهر ربيع اآلخر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٥٩)

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

 :باأللف ريال) ودات واملطلوبات وحقوق املسامهنياملوج(بنود قائمة املركز املايل  أهم –أ 
 

  

 ه١٤٣٥ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢ ه١٤٣١ املركز املايل
      

      

 ٤٦٤,٥٦٤ ٤٧٣,٩٦٩ ٤٤٧,٤٠٢ ٥٣٤,٢٩٠ ٣٣٥,٣٣٣ موجودات متداولة

 )٦٣١,٩٧٦( )٦١٩,٣٧٥( )٥٢٥,٦٢١( ) ٤٣٦,٨٠٨( )٤١٥,٣٣٢( مطلوبات متداولة

 )١٦٧,٤١٢( )١٤٥,٤٠٦( )٧٨,٢١٩(  ٩٧,٤٨٢ )٧٩,٩٩٩( رأس املال العامل

 ٤,١١١,١١٩ ٢,٧٣٢,٠٤٣ ٢,٢٣٦,٢٣٩ ١,٧٣٣,٣٦٣ ٢,١٩٨,٦٢٣ األصول األخرى طويلة األجل

 ١,٦٠٣,٥٧٢ ١,٦٢٢,١٨٨ ١,٥٩٦,٠٢٦ ١,٦١٦,٧٣٩ ١,٦٣٥,٨٣٧ األصول الثابتة

 ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ ٣,٨٨٤,٣٩٢ ٤,١٦٩,٧٩٣ إمجايل املوجودات

 ٦٣١,٩٧٦ ٦١٩,٣٧٥ ٥٢٥,٦٢١ ٤٣٦,٨٠٨ ٤١٥,٣٣٢ املطلوبات املتداولة

 ٧,٠٥٧ ٦,٨٢٩ ٦,١١٧ ٥,٣٨٠ ٤,٩٠٥ املطلوبات األخرى

 ٦٣٩,٠٣٣ ٦٢٦,٢٠٤ ٥٣١,٧٣٨ ٤٤٢,١٨٨ ٤٢٠,٢٣٧ إمجايل املطلوبات

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

 ٢,٦٥٦,٦٠٤ ١,٢٢٨,٢٠٦ ٧٣٢,٤٠٣ ٤١٦,٤٩٥ ٧٥٥,٩٥٥ يم األوراق املاليةيمكاسب غري حمققة عن تق

 ١,٢٣٥,٤٥٦ ١,٣٢٥,٦٢٨ ١,٣٦٧,٣٦٤ ١,٣٧٧,٥٤٧ ١,٣٤٥,٤٣٩ رةحتياطيات واإلرباح املدواال

 ٥,٥٤٠,٢٢٢ ٤,٢٠١,٩٩٦ ٣,٧٤٧,٩٢٩ ٣,٤٤٢,٢٠٤ ٣,٧٤٩,٥٥٦ حقوق املسامهني

 ٦,١٧٩,٢٥٥ ٤,٨٢٨,٢٠٠ ٤,٢٧٩,٦٦٧ ٣,٨٨٤,٣٩٢ ٤,١٦٩,٧٩٣ إمجايل اخلصوم وحقوق املسامهني
 

 

 



 

(٦٠)

 :باأللف ريال) ومصروفاتادات وتكاليف وجممل ربح إير(ل أهم بنود قائمة الدخ –ب 

 ه١٤٣٥ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ه١٤٣٢ه١٤٣١ قائمة الدخل

 ١٤٦,٣٢٧ ١٣٥,٣٥٣ ١١٥,٥٠٦ ١٠٩,١٤٢ ٩٥,٣٢٥ *إيرادات النشاط 

 )٣١,٤٨٠( )٢٧,٣٨٧( )٢٥,٤٥٣( )٢٤,١٣٦( )٢٣,٨٨٩( *تكاليف النشاط 

 ١١٤,٨٤٧ ١٠٧,٩٦٦ ٩٠,٠٥٣ ٨٥,٠٠٦ ٧١,٤٣٦ * جممل ربح النشاط

 )١٦,٤٥١( )١٦,٢٣٤( )١٤,٩٨٣( )١٣,١٤٣( )١١,٥٦٦( **عمومية مصاريف إدارية و

 ٢٣٩,٩٣٠ ٢٩٦,٢١٥ ٢٥٢,٧٢٢ ٢١٤,٨٥٣ ١٦٠,٨٩٨ ***صايف  ـاإليرادات األخرى 

 ٤,٦٦٩ ٤,٢٥٦ ٧,٧٥٩ ١١,٩٦٠ ٤,٨٤٩ **** اإليرادات املتنوعة

 )٨٦٨( )٥٠٠( )١,٣٥٠( )١,٠٤٣( )٣,٩١٣( املسامهة االجتماعية

 )٦,٨٣٩( )١,٣٤٣( )٩٠٢( )٩٠٢( )٢٩٨( *****أخرى مصروفات 

 )١١,٢١٩( )١١,٣٠٣( )١٠,٧٤٤( )١٢,٨٥٣( )٨,١١٠( الزكاة

 ٣٢٤,٠٦٩ ٣٧٩,٠٥٧ ٣٢٢,٥٥٥ ٢٨٣,٨٧٨ ٢١٣,٢٩٦ صايف الربح
 

 .املركز التجاري والوحدات السكنية املؤجرة، وترجع الزيادة لزيادة إيرادات تأجري احملالت التجارية   *   
 .مستهلكة موجودات ثابتة زيادةنتيجة هذا العام يف املصاريف اإلدارية والعمومية زيادة ترجع ال**     
إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفنـدق   خنفاضال ،خنفاضرجع االيصايف أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون ***   

  .أعداد الرتالءاخنفاض وأبراج مكة هيلتون بسبب 
 .خمصص ديون انتفى الغرض منهاوجود املتنوعة هلذا العام بسبب  راداتاإلييف  زيادةرجع الت****  
وكذلك الحتساب خمصـص  ً ترجع الحتساب خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها عن عمالء فندق الشهداء سابقا***** 

 .االخنفاض يف القيمة االستردادية
 
 



 

(٦١)

 :نة السابقةة عن نتائج السبيان الفروقات اجلوهرية يف النتائج التشغيلي – ١٤/٢ 
ة مبلغاً وقـدر  ه١٤٣٤/١٤٣٥من تشغيل املشروع األول للشركة لعام اإليرادات إمجايل بلغ  -أ  

لعـام  اإليـرادات  عـن إمجـايل    ٪٧,٩٤ اخنفـاض ، بنسـبة  واحلمد هللامليون ريال  ٥٩١
 )٥١(عن العام املاضي وقـدره   قلفرق باألوال، مليون ريال ٦٤٢وقدرها ، ه١٤٣٣/١٤٣٤

 مليون ريال بنسبة زيادة ١٠,٩٠ زيادة املركز التجاري: موزع تفصيلياً كما يلي، مليون ريال
  اخنفـاض مليـون ريـال بنسـبة    ) ٣٦,٤٨( باخنفاض ، وفندق مكة هيلتون٪٨,٢٣قدرها 

، ٪)٩,٦٣(اخنفاض مليون ريال بنسبة  )٢٥,٥١(باخنفاض  أبراج مكة هيلتون٪ و)١٥,٠٨(
       .٪)١٢,٣٠(باخنفاض بنسبة  مليون ريال )٠,٣٣(باخنفاض  ٢وتأجري عقارات جبل عمر 

 ٣٥٧مبلغاً وقدره  ه١٤٣٤/١٤٣٥لشركة لعام امن تشغيل مشروع  إمجايل أرباح النشاطبلغ  -ب 
لعـام  أربـاح النشـاط    إمجـايل ٪ عـن  )١٢,٢٨(اخنفـاض  بنسبة ، هللاواحلمد  مليون ريال
وقدره مبلغ لعام املاضي اعن باالخنفاض والفرق ، مليون ريال ٤٠٧، وقدرها  ه١٤٣٣/١٤٣٤

مليون ريـال بنسـبة    ٦,٨ بزيادة ارياملركز التج: ، موزع تفصيلياً كما يليمليون ريال )٥٠(
اخنفـاض   مليـون ريـال بنسـبة    )٤٣,٢٠( باخنفـاض  وفندق مكة هيلتون ،٪٦,٤٩زيادة 

 ، وتأجري٪)٨,٥٠(اخنفاض مليون ريال بنسبة  )١٣( اخنفاضب وأبراج مكة هيلتون ٪)٢٩,٩٤(
 .٪)١٢,٣٠(اخنفاض بنسبة مليون ريال ) ٠,٣٣(باخنفاض  ٢عقارات جبل عمر 

 
 
 
 
 
 
 



 

(٦٢)

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

 نحوعلى الا فيها الزكاة املفروضة شرعاً مب 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( تعادليوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني  - 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  ٪٢٥درها يقترح جملس إدارة الشركة توزيع نسبة عائد قوبناًء على ذلك 
علماً بأن الربح حد، للسهم الواريالني ونصف  علي املسامهني بواقعمليون ريال  ٤١٢مببلغ 

 مليون ريال بنسبة عائد قدرها ٣٢٤مبلغ ه ١٤٣٤/١٤٣٥احملقق خالل العام املايل 
علي  ملسامهي الشركةن عشريالو السادسةوذلك بعد مصادقة اجلمعية العامة العادية ٪، ١٩,٧٠

  .مبشيئة اهللا تعاىله ٢٧/٨/١٤٣٥واملقرر عقدها بتاريخ ، توزيع األرباح
ة املربوطة مبحـافظهم  ويتم التوزيع عن طريق التحويل املباشر يف حسابات املسامهني البنكي       

الذي تتفـق معـه الشـركة    عليهم مراجعة أحد فروع البنك ، أما محلة الشهادات فاالستثمارية
 .حهم نقداًالستالم أربا

تاريخ أحقية صرف األرباح للعـام املـايل   فإن ، مبشيئة اهللاوطبقاً جلدول أعمال اجلمعية        
للمسامهني املسجلني يف سجالت الشركة لدي مركز إيداع ستكون  ه٢٩/٤/١٤٣٥املنتهي يف 

ن عشريالو سادسةالنعقاد اجلمعية العامة العادية اكما يف اية تداول يوم " تداول"األوراق املالية 



 

(٦٣)

شـهر  مـن  الثلث األول خالل توزيع األرباح من املتوقع البدء يف و، ه٢٧/٨/١٤٣٥بتاريخ 
 .تعاىل إقرار اجلمعية مبشيئة اهللارمضان املبارك بعد 

ويف هذا اخلصوص يرغب الس من مجيع املسامهني الذين مازالوا حيملون شهادات أسهم        
ارية وتزويد مركز تداول بأرقام تلك احملافظ ليسهل إيداع األرباح ستثماسرعة إيداعها يف حمافظ 

 .تعاىل اهللا مبشيئةاخلاصة م يف حينه 

 خالل  أي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض وأأي قروض على الشركة ال توجد  -١٤/٤

 .)ه٢٩/٤/١٤٣٥ يف أي عدم وجود أي قروض خالل السنة املالية املنتهية( السنة         

 :الئحة حوكمة الشركات -١٥   
يتم مراجعة إرشادات و:[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
 : وضح يف اجلدول التايلفيما عدا امل، ]اللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وقواعدها

 

رقم 
 املادة

 أسباب عدم التطبيق ادةـمتطلبات امل

أعضاءالختيارالتصويت التراكمي عند التصويتب/٦
 ،جملس اإلدارة

 جملس إدارة الشركةقبل من  جاري دراسته

 
 
 
 
 
 
 
 



 

(٦٤)

 :احملاسب القانوني استبدال -١٦   
على توصية جلنة  سنوات متتالية بناًء انتهاء ثالث مت استبدال احملاسب القانوين قبل 

، ومت عمل مناقصة بني املكاتب ه١٤/٨/١٤٣٤ وتاريخ ٥٢رقم اللجنة املراجعة مبحضر 
    .قانونيونومراجعون املتخصصة، ومت اختيار مكتب كي يب إم جي الفوزان والسدحان حماسبون 

 مسامهو شركة مكة لإلنشاء والتعمري / األخوة األفاضل

على جليل نعمائه وعطائه مث بالشكر  - عز وجلَّوىل نتوجه باحلمد والشكر للم ،،،،اماًخت        
، ولصـاحب  العزيز اهللا بن عبد يفني امللك عبدوالعرفان باجلميل لويل األمر خادم احلرمني الشر

، الـدفاع وزير ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء  العزيز عبدبن  سلمانالسمو امللكي األمري 
رئيس جملـس  الثاين لنائب الويل ويل العهد  العزيز عبدبن  مقرنلصاحب السمو امللكي األمري و

أمري منطقة مكـة   - العزيز اهللا بن عبد عبدمشعل بن ولصاحب السمو امللكي األمري  ،الوزراء
ـ ، فبمساندم املخلصة ستظل إن شاء اهللا ، وملعايل أمني العاصمة املقدسةحفظهم اهللا ـاملكرمة   ـ

شركة مكة لإلنشاء والتعمري رائدة التوسع العمراين يف مكة املكرمة واملناطق احمليطـة باملسـجد   
 .احلرام

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

                                       .والعمران

 ،،،وباهللا التوفيق

 ةجملس اإلدار                                                                           


