ﻧﺸﺮة إﺻﺪار
…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG

ô`` ` ` jƒ£à∏d ô`` `ªY π`` `ÑL ácô°T

(4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG)
á°ù°SDq ƒe ájq Oƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
q
q ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùeh
ájq ƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 258^000^000 ìôW
∫ÉŸG ¢SCGQ øe %38^43 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h
(Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG) `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG) `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,Ω2007/11/25 ≥aGƒŸG `g1428/11/15 ïjQÉJh 4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh Ω2006/10/18 ≥aGƒŸG `g1427/9/25 ïjQÉàH 63/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áqjOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (“ôªY πÑL” hCG “ácô°ûdG”`H É¡«dEG QÉ°ûj) ôjƒ£à∏d ôªY πÑL ácô°T
.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ÉgQób á«qn ª°SG áª«≤H Ék ª¡°S 671^400^000 ≈dEG áª°ù≤e
q …Oƒ©°S ∫ÉjQ 6^714^000^000
ÒZ áeq É©dG á«q ©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc Ú≤ëà°ùoŸG ∑Óq ŸGh º¡°SC’G á∏ªM ≈dEG (“ìô£dG ô©°S”) óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (“IójóL º¡°SCG ”hCG “áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG”) Gk ójóL Ék ª¡°S 258^000^000 ìôW ‘ Gòg áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ÜÉààcG πãq ªàj
“áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ‘ ÜÉààc’G”) Úq≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸGh ÚªgÉ°ùª∏d ácƒ∏‡ º¡°SCG 2^60233 πµd ójóL º¡°S 1 áÑ°ùæH QGó°UE’G qºà«°Sh .Ék ª¡°S 929^400^000 ≈dEG Ék ª¡°S 671^400^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd (“á«q ≤MC’G ïjQÉJ”) Ω2011/5/28 ≥aGƒŸG `g1432/6/25 ‘ áqjOÉ©dG
QÉ°ûjh) Úq≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸGh º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ¿ƒµ«°Sh .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” ™LGQ) äóLh r¿EG á«q aÉ°VEG º¡°SC
m ÉH ÜÉààcÓd ÜÉààc’G Ö∏W ¢ùØf øe á∏q ≤à°ùe áfÉN ‘ ‘É°VEG Ö∏£H Ωó≤àdÉH áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ÜÉë°UC’ íª°ùo«°Sh .(“ÜÉààc’G” hCG
.á«q ≤MC’G ïjQÉJ ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ (“≥ëà°ùŸG ∂dÉŸG hCG ºgÉ°ùŸG”`H øjOôØæeh “Úq≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸG hCG ÚªgÉ°ùŸG” `H Ú©ªà› º¡«dEG
Úq≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y - äóLoh r¿EG - Ék «q FõL hCG Ék «q ∏c ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj ⁄r »àdGh á«≤ÑàŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´qRƒoJ ±ƒ°Sh .á«q ≤MC’G ïjQÉJ ‘ Éªc áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Úq≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ qºà«°Sh
q ƒg Ée Ö°ùM º¡H á°UÉÿG
º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ìô£dG ô©°S øY ¢†FÉØdG ´Rƒoj qºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ´ÉÑJ qºK øeh IóMGh ám ¶Øfi ‘ º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL qºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùc »q≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH Éeq CG .“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ùb ‘ í°Vƒe
áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG
q
ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY Gk ó≤f º¡æY áHÉ«f - ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T – Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd áµq e ácô°T âÑààcG øjòdGh Ú≤ëà°ùŸG ÒZ ÚÑFÉ¨dG Ú«qp æ«©dG ∑Óª∏d áÑ°ùædÉH Éeq CG .ßaÉëŸG ‘ º¡°SC’G ´GójEG ïjQÉJ øe Ék eƒj (30) RhÉéàJ ’ Ióq e ∫ÓN É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM πl c á«q ≤MC’G ïjQÉJ ‘
ÚªgÉ°ùª∏d º¡°SC’G ∂∏J ‘ ÜÉààc’G áqjƒdhCG ¿ƒµà°S ¬fq EÉa ,∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ≥aGƒà°S »àdG áqjOÉ©dG ÒZ áeq É©dG á«q ©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ ≈qàM ácô°ûdG ≈dEG º¡JGQÉ≤Y á«q µ∏e π≤f øe Gƒæµq ªàj rødh ⁄r øjòdGh ,äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡à«q µ∏e âÑãJ »àdG á«q eÉ¶ædGh á«Yô°ûdG ≥FÉKƒ∏d º¡dÉªµà°SG ΩóY ÖÑ°ùH
ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üoj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«q ∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .É¡à«≤MCG º¡°SCG øY IOÉjR É¡H Öààµà°S »àdG á«q aÉ°VE’G º¡°SC’G ∫ÓN øe ’q EG º¡°SC’G ∂∏J ‘ ÖààµJ ød Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd áµq e ácô°T q¿CG å«M á«q aÉ°VEG º¡°SCÉH ¿ƒÑààµj øjòdGh á«q ≤MC’G ïjQÉJ ‘ Éªc Ú∏é°ùŸG
q øjôNB’G ∑Óq ŸGh
‘É°U Ωóîà°ùoà°S .Ék ª¡°S 929^400^000 É¡ª¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 9^294^000^000
h S3 ™bƒŸG øª°V (ΩƒjOƒH) ácÎ°ûe ájQÉŒ á°üæe
q AÉ°ûfEG ‘ πãq ªàj á«fÉãdG á∏MôŸG øª°V ôªY πÑL ´hô°ûe øe AõL ò«ØæJ (1) ‘ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^504 á¨dÉÑdGh ÜÉààc’G äÓ°üëàe
q
™bƒŸG øª°V ÚLÈdG áØ∏µJ ≠∏ÑJh ÜÉààc’G äÓ°üëàe
øe S3 ™bƒŸG øª°V (H13A h H12) ÚLÈdG øe ¿ƒq µoŸG ¥óæØdG ƒgh ÉªgóMCG πjƒ“ ºàj
qo ÚLôH øe ¥óæa πl c ¿ƒµàj É¡«∏Y Úbóæa áeÉbEG Qôqn ≤ŸG øe »àdGh ∞jô°ûdG »µq ŸG Ωôë∏d á«q Hô¨dG á«q Hƒæ÷G á¡÷G øe π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T ≈∏Y S4
qp
S3
πjƒ“ qºà«°S ÚM ‘ ,ÉeÉY 20 IqóoŸ πLC’G πjƒW Gk ÒLCÉJ ±ô¨dGh ä’É°üdGh ºYÉ£ŸGh á«q bóæØdG ±ô¨dGh ∫ÉÑ≤à°S’G ä’É°Uh á°ù«FôdG πNGóŸGh äÉeóÿG øe ¬JÉ≤ë∏Ã ¥óæØdG ÒLCÉJ qºàj ¿CG ≈∏Y …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^292 ÚLÈdG É¡«∏Y ΩÉ≤«°S »àdG (ΩƒjOƒÑdG) ácÎ°ûŸG ájQÉéàdG á°üæŸGh
qn
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 862 ≠∏ÑÃ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øe ºYO (2) ,(Iô°ûædG øª°V 4 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V S4 h S3 ™bƒª∏d ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a) S3 ™bƒŸG ‘ ΩÉ≤ŸG ¥óæØdG ÒLCÉJ øe ≥q≤n ëàà°S »àdG äÓ°üëàŸG ≥jôW øY S4 ™bƒŸG øª°V (H13C h H13B) ÚLÈdG øe ¿ƒq µŸGh ôNB’G ¥óæØdG
S3 ™bƒŸG øe ∫Éª°ûdG ≈dEG ™≤Jh á«q Hô¨dG ¬à¡L øe ∞jô°ûdG »µq ŸG Ωô◊G äÉMÉ°S ≈∏Y Iô°TÉÑe πq £Jh á«q æµ°S áq≤°Th Ó«a ¿ƒfÉªKh â°Sh á«q bóæa êGôHCG á©°ùJ h áqjQÉŒ äÉ°üæe
q á©HQCG qº°†J »àdGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 5^200 ‹GƒM É¡àØ∏µJ ‹ÉªLEG ≠dÉÑdGh ´hô°ûª∏d ≈dhC’G á∏MôŸG ò«Øæàd …Oƒ©°S
¿ƒ«∏e 350 ≠∏ÑÃ »ëLGôdG ±ô°üe øe ìƒæªŸG »∏jƒªàdG ô°ù÷G OGó°S (3) ≈dEG áaÉ°VEG ,(Iô°ûædG √òg øª°V 5 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V ≈dhC’G á∏MôŸG ™bƒŸ ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a) á«q ∏fi ∑ƒæH Ióq Y øe ™ªq ›o πjƒ“ ≥jôW øY ≈dhC’G á∏MôŸG ∞«dÉµJ øe ÈcC’G Aõ÷G πjƒ“ qºà«°Sh ,S4 h
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ
o …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^678^500^000 QGó≤Ã ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH Ω 2009/10/20 ≥aGƒŸG `g 1430/11/1 AÉKÓãdG Ωƒj ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
øe AõL Òaƒàd ∂dPh Ék ≤M’ QGó°UE’G IhÓY ójó– qºàj r¿CG ≈∏Y áqjƒdhC’G q≥ëH (»ª°S’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %25 πãq “)
á«°Uƒàd Ék bÉ◊EGh ,Ω2010/7/6 ≥aGƒŸG `g1431/7/24 ïjQÉJ ‘h .ÚªgÉ°ùª∏d áqjOÉ©dG ÒZ áeq É©dG á«q ©ª÷G øe ∂dP QGôbEG ó©H ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ô°üëæJ ±ƒ°Sh á«q eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,ôªY πÑL ôjƒ£J ´hô°ûe ò«ØæJ ∫Éªµà°S’ ΩRÓq dG πjƒªàdG
.IOÉjõdG ∂∏J ¢Uƒ°üîH á°üàîŸG
äÉ¡é∏d ™aôdÉH Ωƒ≤à°S ácô°ûdG q¿CGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ƒg ácô°ûdG ¬LÉà– …òdG ≠∏ÑŸG q¿CG í°†JG ó≤a ,ácô°û∏d ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG ™e á°†«Øà°ùe äÉ°SGQO ó©Hh ¬fq CG ácô°ûdG âæ∏YCG ,√ÓYCG IQGOE’G ¢ù∏›
q
Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J Ú≤ëà°ùŸG ∑ÓŸGh ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ å«M ,(“ÜÉààc’G IÎa”) Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ájÉ¡f ≈qàM ΩÉjCG (10) IqóoŸ ôªà°ùJh Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
¿ƒ°SQÉÁo ’ øjòdG ∑Óq ŸGh ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe á«q dBG ≥«Ñ£J qºà«°S .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGôoe ≈Lôj) .(“ΩÉg QÉ©°TEG” º°ùb ‘ ±ôq ©oe ƒg Éªc) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa q…CG ‘ (“ÖààµŸG”`H øjOôØæeh “ÚÑààµŸG”`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)
q ƒg Éªc áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH Ék «∏c hCG Ék «FõL ÜÉààc’G ‘ º¡q≤M
.“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ù≤dG ‘ í°Vƒe
≈Lôoj) ,Ω2011/6/28 ≥aGƒŸG `g1432/7/26 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óLoh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa Oq Qh á«q FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G qºà«°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh r¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG qºàJ ±ƒ°S
.(“¢†FÉØdG Oq Qh ¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGôe
qn »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉ“ ák jhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«q ∏«°†ØJ Ék bƒ≤M ¬ÑMÉ°üd º¡°S
(“ºgÉ°ùŸG”) Ék ª¡°S (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏àÁ ∂dÉe hCG ºgÉ°ùe πq µd q≥ëjh .óMGh äƒ°U
m ‘ q≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S
m πc
m …Cqo G »£©j ’h ,IóMGh ám Äa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL q¿EG
äGƒæ°ùdG ‘h `g1432/12/30 ïjQÉàH á«¡àæŸG á«q dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG áqjCG Iójó÷G º¡°SC’G q≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (“áeq É©dG á«q ©ª÷G”) ÚªgÉ°ùª∏d áeq É©dG á«q ©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M - º¡æY áHÉ«f Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd áµq e ácô°T âÑààcG øjòdG ÚÑFÉ¨dG ÚªgÉ°ùŸG AÉæãà°SÉH
á«q ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (“áÄ«¡dG“`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) áqjOƒ©°ùdG á«q Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«q dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeqó≤J óbh .(“¥ƒ°ùdG”hCG “∫hGóJ”) ájOƒ©°ùdG á«q dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «q dÉM ºàj
qo .(“ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S” á©LGôe ≈Lôj) á≤MÓdq G
áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .(“ÚÑààµª∏d áeq Ég ïjQGƒJ” á©LGôe ≈Lôj) ¢†FÉØdG Oq Qh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj r¿CG ™bq ƒàoŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IóqjDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“q h
.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áqjOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh áqjOƒ©°ùdG á«q Hô©dG
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ∑Óq ŸGh ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ h zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQO »¨Ñæj

ﻣﺘﻌﻬﺪو اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب
وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

q äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
.(“áÄ«¡dG”`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) áqjOƒ©°ùdG á«q Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«q dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ”
º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócq Dƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábq O øY á«q dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°U ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªq ëàjh
πªëàJ ’h .á∏∏q °†e É¡«a IOQGh IOÉaEG q…CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj r¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh q…CG óLƒJo ’ ¬qfCG ,∫ƒ≤©ŸG óq ◊G ≈dEGh áæµªoŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh
q…CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe q…CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJo h ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbq óH ≥∏q ©àJ äGó«cCÉJ …Cnq G »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe q…CG áqjOƒ©°ùdG á«q dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG
.É¡æe AõL q…CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh Éªq Y èàæJ IQÉ°ùN
Ω2011 /5/28 ≥aGƒŸG `g1432 /6/25 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

�إ�شـعار هـام
تُقدّم ن�شرة الإ�صدار هذه (“الن�شرة”) تفا�صيل كامل ًة عن المعلومات المتع ّلقة ب�شركة جبل عمر للتطوير (ال�شركة) وب�أ�سهم حقوق الأولو ّية المطروحة
لالكتتاب .وعند تقديم طلبات االكتتاب في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب� ،ستت ُّم معاملة الم�ستثمرين على �أ�سا�س �أنَّ طلبـاتهم ت�ستنـد �إلى المعلـومات
ن�سخ منها من المقر الرئي�س لل�شركة ومن مدير االكتتاب ومتع ّهد التغطية الرئي�س والجهات
التي تحتـويها هذه الن�شـرة والتي ُيمكن الح�صـول على ٍ
الم�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكتروني� www.jabalomar.com.sa :أو موقع الم�ست�شار الماليwww.alrajhi-capital.com :
ال�سوق المال ّية.www.cma.org.sa :
�أو موقع هيئة ّ
لقد قامت �شركة جبل عمر للتطوير بتعيين �شركة الراجحي المال ّية وي�شار �إليها بـ “الراجحي المالية” �أو “الم�ست�شار المالي” �أو”مدير االكتتاب”
�أو “متع ّهد التغطية الرئي�س” كم�ست�شا ٍر مالي ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد تغطية رئي�س فيما يتع ّلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولو ّية لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة
(«االكتتاب»)( ،راجع ق�سم « 13التع ّهد بتغطية االكتتاب» ) للأ�سهم المطروحة لالكتتاب.
ال�سوق المال ّية بالمملكة العرب ّية
تحتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل َّتم تقديمها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ّ
ال�سعود ّية .ويتح ّمل �أع�ضاء مجل�س الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم في �صفحة «ج» ُمجتمعين و ُمنفردين ،كامل الم�س�ؤول ّية عن د ّقة المعلومات الواردة في
ن�شرة الإ�صدار هذه ،و ُي�ؤ ِّكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد �إجراء الدرا�سات ال ُممكنة و�إلى الح ّد المعقول� ،أ ّنه ال توجد �أ ّية وقائع �أخرى ُيمكن �أن ي�ؤدّي
�صحة المعلومات التي ت�ضمنتها
عدم ت�ضمينها في هذه الن�شرة �إلى جعل �أيّ �إفادة واردة فيها ُم�ض ّللة� .إنّ ال�شركة قامت بالتحريات المعقولة للت�أ ّكد من ّ
هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها ،و�أنَّ جزء ًا كبير ًا من المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات م�أخو ٌذ من م�صادر خارج ّية ،ومع �أ ّنه ال يوجد لدى
�سبب لالعتقاد ب�أنَّ المعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات
الم�ست�شار المالي �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة رقم «هـ» �أيُّ ٍ
تعتبر غير دقيقة في جوهرها� ،إ ّال �أنَّ الم�ست�شار المالي ْلم يتحقّق ب�صورة م�ستق ّلة من المعلومات المدرجة في هذه الن�شرة ب�ش�أن ال�سوق والقطاعات.
ب�صحة �أو اكتمال هذه المعلومات.
وعليه ف�إ ّنه ال يوجد �أيُّ بيان �أو �ضمان ّ
وخا�صة �أنَّ الو�ضع المالي لل�شركة وقيمة الأ�سهم ُيمكن �أنْ يت�أثرا ب�صورة
�إنَّ المعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة في تاريخ �إ�صدارها ُعر�ضة للتغييرّ ،
�سلب ّية ب�أ ّية تطورات م�ستقبل ّية مثل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب وغيرها من العوامل الخارجة عن �إرادة ال�شركة .وال يجب اعتبار �أو تف�سير
�أو االعتماد على تحرير هذه الن�شرة وال �أ ّية ات�صاالت �شفه ّية �أو كتاب ّية �أو مطبوعة فيما يتع ّلق بالأ�سهم الجديدة لالكتتاب ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال كوعد
�أو تع ّهد فيما يتع ّلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث الم�ستقبل ّية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه بمثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو مدرائها �أو م�ست�شارها المالي �أو مدير االكتتاب �أو �أيٍّ من م�ست�شاريها للم�شاركة
في عمل ّية االكتتاب .وتعتبر المعلومات الموجودة في ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عا ّمة َّتم �إعدادها دون الأخذ في االعتبار الأهداف اال�ستثمار ّية
الخا�صة .ويتح ّمل ك ُّل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار هذه ،وقبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤول ّية
الفردية �أو الو�ضع المالي �أو االحتياجات اال�ستثمار ّية
ّ
الح�صول على ا�ست�شارة مهن ّية م�ستق ّلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا اال�ستثمار والمعلومات المدرجة بخ�صو�صه في هذه الن�شرة
الخا�صة به.
للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات المال ّية
ّ
يقت�صر االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية على الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين المق َّيدين في �سج َّالت ال�شركة بتاريخ الأحق ّية ،كما ُيحظر �صراحة
توزيع هذه الن�شرة �أو بيع الأ�سهم الجديدة في �أيّ دولة �أُخرى .وتطلب ال�شركة ومدير االكتتاب من ُمتلقّي هذه الن�شرة التع َّرف على �أ َّية قيود نظام ّية
ومراعاة التق ُّيد بها.
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ن�شرة الإ�صدار

بيانات القطاع وال�سوق
بال�سوق والقطاع من ُك ٍّل من �شركة ديلويت �آند تو�ش و�شركة جونز النغ ال�سال ،و ُيعتقد �أنَّ تقديرات وتحليالت هذه الم�صادر المذكورة موثوقة،
َّتم الح�صول على المعلومات المتع ّلقة ّ
غير �أنَّ ال ّراجحي المال ّية ْلم تقم بالتحقّق منها ب�شكل م�ستقل ،وبالتالي لي�س هنالك �ضمان لد ّقتها �أو اكتمالها.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ ك ًّال من �شركة ديلويت �آند تو�ش و�شركة جونز النغ ال�سال ال تملكان هما �أو �أ ّي ًا من العاملين فيهما �أو �أقاربهم والأطراف ذوي العالقة بهما �أ�سهم ًا �أو م�صلح ًة
الخا�صة بقطاع الفندقة والتطوير العقاري
مهما كان نوعها في ال�شركة ،كما �أنَّ �شركتي ديلويت �آند تو�ش وجونز النغ ال�سال قد �أعطتا موافقتهما الخط َّية على ا�ستعمال المعلومات
ّ
َّ
يتم �سحب تلك الموافقة
لم
ه
ن
�
أ
و
ال�سوق»
«درا�سات
ال�سوق والبيئة التناف�س ّية وغيرها من بيانات القطاع وال�سوق الواردة �ضمن هذه الن�شرة في الق�سم 3
َّ
في م ّكة المك ّرمة وح�ص�ص ّ
حتّى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.

المعلومات المالية
لقد ت َّمت مراجعة البيانات المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدَّة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـ ،البيانات المال ّية المراجعة لل�سنتين
الماليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ،والإي�ضاحات المرفقة بها والتي َّتم �إدراجها في الن�شرة ،وفق ًا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعود ّية
للمحا�سبين القانونيين ،وت ّمت مراجعة البيانات المال ّية للفترة الم�شار �إليها �أعاله من قبل مكتب �إرن�ست ويونغ ،وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المال ّية بالريال ال�سعودي.

ّ
التوقعات والإفادات الم�ستقبليّة
لقد َّتم �إعداد التو ّقعات التي ت�ض ّمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افترا�ضات ُمح َّددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل الم�ستقبل ّية عن تلك االفترا�ضات ،وبالتالي ف�إ ّنه ال يوجد
�ضمان �أو تع ّهد فيما يتع ّلق بد ّقة �أو اكتمال �أيٍّ من هذه التوقعات �أو الإفادات الم�ستقبل ّية.
ب�شكل عام من خالل احتوائها على كلمات ذات داللة م�ستقبل ّية ومنها على �سبيل المثال ال الح�صر“ :ت ّ
ُخطط”
تحتوى هذه الن�شرة على �إفادات م�ستقبل ّية ُيمكن اال�ستدالل عليها ٍ
�أو “تُقدّر” �أو “تعتقد” �أو “تتو َّقع” �أو “ ُر ّبما” �أو “�سوف” �أو “ينبغي” �أو “من ال ُمتو ّقع” �أو “�سيكون” �أو “ ُيخ ّمن” �أو “ت�سعى” �أو ال�صيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من
أحداث م�ستقبل ّية ولك ّنها لي�ست �ضمان ًا للأداء الم�ستقبلي .كما �أنَّ
المفردات المقاربة �أو الم�شابهة لها في المعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة الحال ّية فيما يتع ّلق ب� ٍ
ً
ً
ب�شكل كبير ع َّما كان متوقعا �صراح ًة �أو �ضمنيا في
هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر في الأداء الفعلي �أو االنجازات �أو النتائج التي تُحقّقها ال�شركة وت�ؤدي �إلى اختالفها ٍ
الإفادات الم�ستقبل ّية المذكورة .وقد َّتم ا�ستعرا�ض بع�ض المخاطر �أو العوامل التي ُيمكن �أنْ ت�ؤدّي �إلى مثل هذا الأثر ب�صور ٍة �أكثر تف�صي ًال في ق�سم �آخر من هذه الن�شرة (راجع
�صحة �أو د ّقة �أيٍّ من االفترا�ضات التي َّتم االعتماد عليها ،ف�إنَّ
الق�سم “ 2عوامل المخاطرة”) .وفي حال تحقّق واحدٍ �أو �أكثر من هذه المخاطر �أو الأمور غير المتيقّنة �أو ثبت عدم ّ
ّ
المو�ضحة في هذه الن�شرة.
النتائج الفعل ّية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك
ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ،ف�إنَّ ال�شركة تلتزم بتقديم ن�شرة �إ�صدا ٍر تكميل ّية لهيئة ال�سوق المال ّية �إذا تب َّين لل�شركة في �أيّ وقت بعد �صدور موافقة الهيئة
على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهمها في القائمة الر�سم َّية ،وذلك عند )1( :حدوث � َّأي تغ ُّير ملحوظ في �أمور جوهر ّية واردة في ن�شرة الإ�صدار �أو �أيّ م�ستند مطلوب بموجب
يتوجب ت�ضمينها في ن�شرة الإ�صدار ،وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،ف�إنَّ ال�شركة ال تعتزم تحديث �أو تعديل
قواعد الت�سجيل والإدراج �أو ( )2ظهور �أيّ م�سائل �إ�ضاف ّية مه ّمة كانَ ّ
ال�سوق �أو �إفادات التوقعات الم�ستقبل ّية الواردة في هذه الن�شرة� ،سوا ًء نتيجة لمعلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبل ّية �أو غير ذلك ،ونتيجة لهذه المخاطر
�أ ّية معلومات عن القطاع �أو ّ
ّ
الخا�صة بالتوقعات الم�ستقبل ّية الواردة في هذه الن�شرة قد ال تحدث بال�شكل الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو قد ال
وغيرها ،ولحاالت عدم اليقين واالفترا�ضات ،ف�إنَّ الأحداث والظروف
ّ
تحدث �إطالق ًا ،وعليه يجب على الم�ساهمين الم�ستحقين �أنْ يدر�سوا جميع �إفادات التوقعات الم�ستقبل ّية في �ضوء هذه الإي�ضاحات ،و�أنْ ال يعتمدوا على هذه الإفادات ب�شكل �أ�سا�سي.

ب
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دليل ال�شركة
مجل�س الإدارة

1

اال�سـم

المن�صب

م�ستقل

تنفيذي

عبدال ّرحمن بن عبدالقادر فقيه
عبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغ
�إبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي
عبدال ّرحمن بن عبدالعزيز محمد الح�سين
محي الدّين �صالح عبداهلل كامل
2
بكر بن حامد بن عبدالغفور مير
�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان الحمدان
الب�سام
ب�سام مح ّمد ّ
زياد ّ
من�صور بن عبداهلل �سليمان بن �سعيد
طارق عبدال ّرحمن عبدالقادر فقيه
�أن�س مح ّمد �صالح حمزة �صيرفي
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الإدارة التنفيذيّة
اال�سـم

المن�صب

(�شاغر)

مدير عام ال�شركة

م .ممدوح بن قاري عبداهلل طا�شكندي

م�ست�شار عام لل�شركة

يحي ال�س ّراج

م�ست�شار مالي

م�صطفى ال�سعد

مدير الإدارة المال ّية

د� .سهل �صدقة �أحمد قزاز

مدير عام التطوير الإداري والنظم

م� .سامح وجيه

مدير الم�شاريع

م .ر�شيدي حازرين بن هارون

مدير �إدارة العقود

(�شاغر)

مدير �إدارة الم�شاريع الم�ساندة

�إياد عثمان حمد

مدير تقنية المعلومات

نا�صف طه يو�سف

مدير �إدارة الموارد الب�شر ّية

م .عبدالحكيم جودة �إ�سماعيل

مدير �إدارة اال�ستمالكات
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 1قرر مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير في جل�سته التا�سعة والع�شرون والمنعقدة م�ساء يوم ال�سبت 1432/5/5هـ الموافق 2011/4/9م تعيين ع�ضو مجل�س الإدارة الأ�ستاذ عبدالغني محمود �صباغ ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة.
�	2أعلنت ال�شركة بتاريخ 1431/8/22هـ الموافق 2010/8/3م عن ان�ضمام الدكتور  /عبدالرحمن بن �سعيد الحازمي ،مدير عام فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد بمنطقة م ّكة المك ّرمة ،مم ّث ًال عن المجل�س الأعلى للأوقاف كع�ضو
في مجل�س �إدارة ال�شركة حتّى �إنتهاء الدورة الحال ّية لمجل�س الإدارة ،خلف ًا لف�ضيلة الدكتور  /عبدالرحمن بن �سليمان المطرودي ،وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الأوقاف والذي انتقل �إلى رحمة اهلل تعالى وذلك اعتبار ًا من تاريخ 1431/8/22هـ .وفي 1432/1/6هـ
الموافق 2010/12/12م� ،أعلنت ال�شركة عن ان�ضمام �سعادة المدير العام لفرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد بمنطقة م ّكة المكرمة المك ّلف الأ�ستاذ  /بكر بن حامد بن عبد الغفور مير مُمث ُال للأوقاف في ع�ضو ّية مجل�س الإدارة
لحين انتهاء الدورة الحال ّية ،خلف ًا ل�سعادة الدكتور/عبدالرحمن بن �سعيد الحازمي والذي انتقل عمله �إلى جهة �أخرى خارج الفرع .وذلك بنا ًء على خطاب �سعادة وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الأوقاف المك َّلف رقم  165/4/5وتاريخ 1432/01/06هـ.
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محطة البوابة
�ص ب ،56968 :الرمز البريدي ،21955 :المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-567-2222 :
فاك�س+966-2-535-8020 :
الموقع االلكترونيwww.jabalomar.com.sa :

المم ّثل المعتمد
�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان الحمدان
ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي
�شركة جبل عمر للتطوير
م ّكة المك ّرمة  -طريق جدّة  -م ّكة ال�سريع بعد ّ
محطة البوابة
�ص ب ،56968 :الرمز البريدي  ،21955 :المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-2-567-2222 :
فاك�س+966-2-535-8020 :

�سكرتير مجل�س �إدارة ّ
ال�شركة
د.م .عبداهلل مح ّمد �سراج الدّين
المدير العام
�شركة جبل عمر للتطوير
م ّكة المك ّرمة  -طريق جدّة  -م ّكة ال�سريع بعد ّ
محطة البوابة
�ص ب ،56968 :الرمز البريدي  ،21955 :المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-2-567-2222 :
فاك�س+966-2-535-8020 :

ُم�سجّ ل الأ�سهم
ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية (تداول)
�أبراج التعاون ّية  700طريق الملك فهد
�ص.ب ،606120:الريا�ض  ،11555المملكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-1-218-9999 :
البريد الإلكترونيwebinfo@tadawul.com.sa :
الموقع االلكترونيwww.tadawul.com.sa :

البنوك الرئي�سة لل�شركة

م�صرف ال ّراجحي
م ّكة المك ّرمة – فرع ال�شبيكة – المنطقة الغرب ّية
الإدارة العا ّمة �ص.ب ،28 :الريا�ض  ،11411المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-546-2553 :
فاك�س+966-2-546-2551 :
الموقع االلكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

د

�شركة جبل عمر للتطوير

بنك البالد
م ّكة المك ّرمة – فرع العوالي
الإدارة العا ّمة �ص.ب ،140:ال ّريا�ض  ,11411المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-557-7763 :
فاك�س :تحويلة 140
الموقع االلكترونيwww.bankalbilad.com.sa :

الأطراف الرّئي�سة في االكتتاب
الم�ست�شار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئي�س
ال ّراجحي المال ّية
ال ّريا�ض ،طريق الملك فهد
�ص.ب ،5561 :الريا�ض  ,11432المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف800-124-5858 :
فاك�س+966-1-211-9299 :
الموقع االلكترونيwww.alrajhi-capital.com :
ُمتعهدو التغطية الم�شاركون
الجزيرة كابيتال
جدّة ،طريق المدينة ،مركز الم�ساعد ّية التجاري
�ص.ب ،6277 :جدّة  ،21442المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-669-2669 :
فاك�س+966-2-661-8279 :
الموقع االلكترونيwww.aljaziracapital.com.sa:
�شركة البالد لال�ستثمار
ال ّريا�ض ،طريق الملك عبداهلل ،حي الورود
�ص.ب ،140 :ال ّريا�ض  ،11411المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-1-203-9888 :
فاك�س+966-1-203-9899 :
الموقع االلكترونيwww.albiladinvest.com :
�شركة الإنماء لال�ستثمار
الإدارة العا ّمة ،ال ّريا�ض ،طريق الملك فهد
�ص.ب ،66333 :ال ّريا�ض  ،11576المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-1-218-5999 :
فاك�س+966-1-218-5900 :
الموقع االلكترونيwww.alinmainvestment.com :
الم�ست�شارون القانونيون لالكتتاب
الغ ّزاوي لال�ست�شارات القانون ّية ،بالتعاون مع هيربرت �سميث �إل �إل بي
مركز جدّة التجاري� ،شارع المعادي
�ص.ب 7346 :جدّة  ,21462المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف +966-2-653-1576 :
فاك�س +966-2-653-2612 :
الموقع االلكترونيwww.herbertsmith.com :
مراجع الح�سابات
�إرن�ست ويونغ
جدّة ،الدّور الرابع .مركز النخيل
طريق المدينة ،حي الحمراء
�ص.ب ،1994 :جدة  ,21441المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-667-1040 :
فاك�س+966-2-667-2129 :
الموقع االلكترونيwww.ey.com/me :
�شركة جبل عمر للتطوير هـ

ن�شرة �لإ�شد�ر
ُم�شت�شارو درا�شات ال�شوق
ديلويت �آند تو�س
�س�رع ال�سيخ زايد
�س.ب ،4254 :دبي ،الإم�رات العرب ّية المتّحدة
ه�تف+971-4-369-8999 :
ف�ك�س+971-4-422-7997 :
الموقع اللكترونيwww.deloitte.com :
�سركة جونز النغ ال�سال
�س�رع الأح�س�ءُ ،مج ّمع الهو�س�ن ،البرج الغربي ،الدور الث�لث
�س.ب ،9629 :الري��س  ،11423المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف+966-1-472-8309 :
ف�ك�س+966-1-211-9299 :
الموقع اللكترونيwww.joneslanglasalle-mena.com :
�لم�ست�سار �الإعالني
Advert One

�سركة ال�سواف الع�لمية
مركز ال�سفوة التج�ري ،ال�سليم�نية
�س ب  ،43307الري��س  ،11561المملكة العربية ال�سعودية
ه�تف+966 )1( 288 6632 :
ف�ك�س+966 )1( 288 6631 :
الموقع الإلكترونيwww.advert1.com :
يتم �سحب هذه الموافقة حتّى ت�ريخ هذه الن�سرة.
تنويه :اإنَّ جميع الأطراف المذكورة اأعاله قد اأعطت موافقته� الكت�ب ّية على ال�س�رة اإلى اأ�سم�ئه� وعلى اإ�س�فة �سع�راته� وعلى ن�سر اإف�داته� �سمن هذه الن�سرة ولم َّ

و
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�لجهات �لم�شتلمة
�لبنك �الهلي �لتجاري
طريق الملك عبد العزيز
�س.ب ،3555:جدة  ،21481المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 2 -649-3333 :ف�ك�س+966 - 2 - 643-7426 :
الموقع اللكترونيwww.alahli.com :

بنك �لجزيرة
�س�رع خ�لد بن الوليد
�س.ب ،6277 :جدة  ،21442المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 2 - 651-8070 :ف�ك�س+966 - 2 - 653-2478 :
الموقع اللكترونيwww.baj.com.sa :

م�سرف �لر�جحي
�س�رع العل ّي� الع�م
�س.ب ،28 :الري��س  ،11411المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 1 - 462-9922 :ف�ك�س+966 - 1 - 462-4311 :
الموقع اللكترونيwww.alrajhibank.com.sa :

مجموعة �سامبا �لمالية
طريق الملك عبد العزيز
�س.ب ،833 :الري��س  ،11421المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 1 -477-4770 :ف�ك�س+966 - 1 - 479-9402 :
الموقع اللكترونيwww.samba.com.sa :

�لبنك �ل�سعودي �لبريطاني (�ساب)
�س�رع الأمير عبد العزيز بن م�س�عد بن جلوي
�س.ب ،9084 :الري��س  ،11413المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 1 - 405-0677 :ف�ك�س+966 - 1 - 405-0660 :
الموقع اللكترونيwww.sabb.com :

بنك �لريا�س
طريق الملك عبدالعزيز
�س.ب ،22622 :الري��س  ،11614المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 1 - 401-3030 :ف�ك�س+966 - 1 - 401-2707:
الموقع اللكترونيwww.riyadbank.com :

�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار
�س�رع المعذر
�س.ب ،3533 :الري��س  ،11431المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966 - 1 - 478-6000 :ف�ك�س+966 - 1 - 477-6781 :
الموقع اللكترونيwww.saib.com :

بنك �لبالد
طريق �سالح الدّين ،الملز
�س.ب ،140 :ال ّري��س ،11411 :المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966-1-497-8663– :ف�ك�س+966-1-497-8453 :
موقع اإلكترونيwww.bankalbilad.com.sa :

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
المركز الرئي�سي� :س�رع المعذر
�س.ب ،56006 :الري��س ،11554المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف ،+966-1-404-2222 :ف�ك�س+966-1-402-2311 :
الموقع الإلكترونيwww.alfransi.com.sa :

�لبنك �لعربي �لوطني
المركز الرئي�سي
�س.ب ، 9802 :الري��س ،11423المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
ه�تف . +966-1-402-9000 :ف�ك�س+966-1-402-7747 :
الموقع الإلكترونيwww.anb.com.sa :
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ُم َّ
لخ�ص االكتتاب
ال�شركة
طبيعة الإ�صدار
�سعر �أ�سهم حقوق الأولو ّية
القيمة اال�سم ّية
مجموع الأ�سهم القائمة والم�صدرة قبل االكتتاب
ر�أ�س مال ال�شركة الحالي
مجموع �أ�سهم حقوق الأولو ّية المطروحة لالكتتاب
مجموع الأ�سهم بعد االكتتاب
ن�سبة الزيادة
ر�أ�س المال بعد الزيادة
�إجمالي ح�صيلة الإ�صدار
تكاليف ّ
الطرح
�صافي ح�صيلة الإ�صدار بعد خ�صم تكاليف ّ
الطرح
تاريخ الأحق ّية
�أحق ّية الإكتتاب في الأ�سهم الجديدة

�شركة جبل عمر للتطوير (وي�شار �إليها بـ «ال�شركة») ،وهي �شركة م�ساهمة �سعود ّية ب�سج ّل تجاري رقم
 4031051838وتاريخ  15ذو القعدة  1428هـ الموافق  25نوفمبر 2007م.
�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولو ّية
 10ريال �سعودي لل�سهم
 10ريال �سعودي لل�سهم
� 671.400.000سهم عادي
 6.714.000.000ريال �سعودي
� 258.000.000سهم عادي
� 929.400.000سهم عادي
 % 38.43من ر�أ�س مال ال�شركة
 9.294.000.000ريال �سعودي
 2.580.000.000ريال �سعودي
 76.000.000ريال �سعودي
 2.504.000.000ريال �سعودي
نهاية تداول يوم انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية والتي وافقت على الزيادة المقترحة في ر�أ�س المال بتاريخ
1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م.
�سوف تكون �أحق ّية االكتتاب للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقين والمق ّيدين جميعهم في �سج ّالت ال�شركة في نهاية
تداول يوم انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتاريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م.
َّتم تق�سيم الم�ساهمين والم َّالك في �شركة جبل عمر من حيث �أحق َّيتهم في االكتتاب في الأ�سهم الجديدة �إلى
ق�سمين رئي�سين لتو�ضيح من ي�ستحق ومن ال ي�ستحق االكتتاب في �أ�سهم حقوق �أولو َّية زيادة ر�أ�س المال بح�سب تو ُّفر
الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّية العقارات وذلك كما يلي:
�أ ّو ًالُ :م�ساهمون وم َّ
الك ُم�ستحقُّون:
�أ -مُ�ساهمون من ذوي المحافظ اال�ستثمار ّية و�أ�سهمهم مُودعة في محافظهم اال�ستثمارية ومتداولة:
 –1مُ�ساهمون نقديُّون :هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�شركة من خالل الطرح العام الأ ّولي
والتي �ش ّكلت  %30من ر�أ�س مال ال�شركة وتلك الأ�سهم مملوكة حال ّي ًا �إ ّما من قبل ُم�ساهمي الطرح العام
الأولي �أو م ّمن قام ب�شرائها من �أولئك الم�ساهمين من خالل “تداول” وهي ُمودعة ومتداولة حال ّي ًا في
محافظ ا�ستثمار ّية لدى “تداول”.
 -2مُ�ساهمون عين ُّيون مُكتملون :م�ساهمون نقلوا ملك ّية عقاراتهم بالكامل با�سم ال�شركة وح�صلوا مقابل
وتم �إيداع �أ�سهمهم في محافظهم اال�ستثمار ّية لدى “تداول”.
تلك العقارات على �أ�سهم في ال�شركة َّ
بُ -م َّ
الك مُ�ستح ُّقون من غير ذوي المحافظ اال�ستثمارية و�أ�سهمهم غير مُودعة في محافظهم اال�ستثمارية
الخا�صة وغير متداولة:
َّ
هم ُم ّالك عين ُّيون ُجزئ ُّيون َّتم �إثبات ملكيتهم في ال�شركة مقابل ح�ص�صهم العين ّية والمثبتة بوثائق ر�سم َّية
وتم �إ�صدار �أ�سهم لهم �أُودعت �ضمن
يتم نقل ملكية عقاراتهم با�سم ال�شركة حتّى الآن َّ
تثبت ملكيتهم ولكن ْلم َّ
“محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر” لدى “تداول”� .سوف يت ُّم نقل �أ�سهمهم من “محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر”
الخا�صة لدى “تداول” حالما يت ُّم نقل ملكية عقاراتهم با�سم ال�شركة.
و�إيداعها في محافظهم اال�ستثمار ّية
ّ
ً
ً
ُ
�سيكونُ من حقِّ هذه الفئة  -كما في تاريخ الأحق َّية  -االكتتاب كل ّيا �أو جزئ ّيا في �أ�سهم الأحق َّية وذلك
با�ستخدام الم�ستندات الثبوت ّية التي تثبت ملكيتهم في ال�شركة و�سيت ُّم �إيداع الأ�سهم الجديدة ال ُم ْك َتت َْب بها
الخا�صة لدى “تداول” .و�سيكون من حقّهم الت�ص ُّرف
�ضمن زيادة ر�أ�س المال في محافظهم اال�ستثمار ّية
ّ
في الأ�سهم الجديدة التي �سيقومون ب�سداد قيمتها نقد ًا مع مراعاة القيود على الأ�سهم وبما يتما�شى مع
تعليمات هيئة ال�سوق المال ّية وكذلك الح�صول على �أيِّ تعوي�ض نقدي� ،إن ُوجد ،ب�سبب عدم اكتتابهم في
�أ�سهم حقوق الأولوية .

ح
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عدم �أحق َّية االكتتاب للم َّ
الك العينيين الغائبين

الم�ساهمون والم ّ
الك الم�ستحقّون غير الم�شاركون
في االكتتاب

بداية فترة االكتتاب
نهاية فترة االكتتاب
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

ثاني ًاُ :م َّ
الك غير ُم�ستحقُّون من غير ذوي المحافظ اال�ستثمارية و�أ�سهمهم غير مودعة في
محافظهم اال�ستثمار ّية وغير متداولة:
هم ُم ّ
الك عين ُّيون غائبون اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم – نقد ًا – عند ت�أ�سي�س ال�شركة ب�سبب
وتم �إيداع
�أ ّنهم ْلم تتوفر لديهم الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات حتَّى تاريخ الأحق َّيةَّ ،
�أ�سهمهم �ضمن “محفظة ُم� ِّؤ�س�سي جبل عمر” لدى “تداول”� .سوف يت ُّم نقل �أ�سهمهم من “محفظة م�ؤ�س�سي جبل
الخا�صة حالما يت ُّم نقل ملك َّية عقاراتهم با�سم ال�شركة .ال يح ُّق لأولئك
عمر” و�إيداعها في محافظهم اال�ستثمار ّية
ّ
الم ّالك العينيين الغائبين غير ال ُم�ستحقّين من الناحية القانون ّية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة و�سيكون من حقِّ
جميع الم�ساهمين والم َّالك الآخرين من غير �أولئك الم ّالك العينيين الغائبين  -كما في تاريخ الأحق ّية  -االكتتاب
في تلك الأ�سهم �ضمن �أ�سهم الزيادة التي يطلبون �شراءها علم ًا ب�أنَّ �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير لنْ تكتتب في
تلك الأ�سهم.
ْلم يتمكن الم ّالك العين ُّيون الغائبون من تقديم الوثائق ال�شرعية والنظامية التي تثبت ملكيتهم لتلك العقارات منذ
ت�أ�سي�س ال�شركة وحتى تاريخ الأحق َّية ،وبالتالي ف�إ َّنهم لنْ ي�ستحقوا االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولوية وذلك بح�سب
الر�أي القانوني (راجع ق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»)
�سيكون الم�ساهمون والم َّالك الم�ستحقّون الذين ال ي�شاركون في االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية ُعر�ض ًة
النخفا�ض الن�سبة والقيم الإجمالية للأ�سهم المملوكة لهم حال ّي ًا .ووفق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق المال ّية ّ
وتم�شي ًا مع
متطلباتها ،ف�سيـت ُّم تعوي�ض الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين ال ي�شاركون في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية
َّ
المو�ضحة في الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب».
عن طريق منحهم مبلغ ًا�،إنْ ُوجد ،يت ُّم احت�سابه ح�سب الآل ّية
تبد�أ فترة االكتتاب يوم الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م
تنتهي فترة االكتتاب يوم الأربعاء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م
المتح�صالت حوالي
تح�صالت ال�شركة من االكتتاب  2.580.000.000ريال �سعودي و�صافي
ّ
�سيبلغ �إجمالي ُم َّ
ّ
 2.504.000.000ريال �سعودي بعد خ�صم ر�سوم االكتتاب والم�صروفات الأخرى المتعلقة به والمقدَّرة بحوالي
متح�صالت االكتتاب في:
 76مليون ريال �سعودي� .ستُ�ستخدم �صافي
ّ
ّ
من�صة تجارية م�شتركة
إن�شاء
�
في
ل
ث
يتم
الثانية
المرحلة
�ضمن
عمر
 -1تنفيذ جزء من م�شروع جبل
ّ
(بوديوم) �ضمن الموقع  S3و  S4على �شارع �إبراهيم الخليل من الجهة الجنوب ّية الغرب ّية للحرم الم ّكي
ال�شريف والتي من المق ّرر �إقامة فندقين عليها يتك ّون ك ٌل فندق من برجين يت ُّم تمويل �أحدهما وهو فندق
المن�صة
متح�صالت االكتتاب وتبلغ تكلفة
ُمك ّون من البرجين ( H12و � )H13Aضمن الموقع  S3من
ِّ
ّ
يتم ت�أجيره بملحقاته من
التجارية الم�شتركة (البوديوم) والبرجين  1.292مليون ريال �سعودي على �أنْ ّ
الخدمات والمداخل الرئي�سة و�صاالت اال�ستقبال والغرف الفندق ّية والمطاعم وال�صاالت والغرف ت�أجير ًا
طويل الأجل ل ُمدّة  20عاما.
 -2دعم من م�ساهمي ال�شركة بمبلغ  862مليون ريال �سعودي لتنفيذ المرحلة الأولى للم�شروع والبالغ �إجمالي
من�صات تجار ّية وت�سعة �أبراج فندق ّية و�ست
تكلفتها حوالي  5.200مليون ريال �سعودي والتي ت�ض ُّم �أربعة ّ
وثمانون فيال و�شقّة �سكن ّية وتط ّل مبا�شرة على �ساحات الحرم الم ّكي ال�شريف من جهته الغرب ّية وتقع �إلى
و�سيتم تمويل الجزء الأكبر من تكاليف المرحلة الأولى عن طريق تمويل
ال�شمال من الموقع  S3و S4
ّ
ُمج َّمع من عدّة بنوك محل ّية بمبلغ ي�صل �إلى  5مليار ريال �سعودي.
� -3سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�صرف الراجحي بمبلغ  350مليون ريال �سعودي.
تح�صالت االكتتاب:
 -4فيما يلي ُملخَّ � ًصا ال�ستخدامات ُم ِّ
متح�صالت االكتتاب
ا�ستخدامات
ّ
المكوّنات ال ّرئي�سة

مباني و�إن�شاءات
البنية التحت ّية
من�صة تجارية م�شتركة كاملة (بوديوم)
ّ
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صاريف عا ّمة �أخرى

�إجمالي تكاليف �إن�شاء وتجهيز جزء من المرحلة الثانية

الجزء من زيادة ر�أ�س المال الذي �س ُيح َّول كدعم من الم�ساهمين لتنفيذ المرحلة
الأولى
�سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�صرف الراجحي
ر�سوم االكتتاب والم�صروفات الأخرى المتع ّلقة به

ُتح�صالت االكتتاب
�إجمالي ا�ستخدامات م ِّ
متح�صالت االكتتاب
�إجمالي
ّ
�إجمالي التمويل

الم�صدر� :إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

التكلفة التقديريّة (مليون ريال �سعودي)
320
252
500
220

1.292
862
350
76

2.580
2.580

2.580
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ن�شرة الإ�صدار
االكتتاب في �أعداد �إ�ضاف ّية من الأ�سهم

والم�سجلين في �سج َّالت ال�شركة عند �آخر �إقفال للتداول قبل انعقاد
يح ُّق للم�ساهمين والم ّالك ال ُم�ستح ِّقين
َّ
الجمع ّية العا ّمة غير العاد َّية التي تُوافق على زيادة ر�أ�س المال ،طلب االكتتاب في �أعدادٍ �إ�ضاف ّية من الأ�سهم ل�شراء
تلك الأ�سهم التي ْلم ُيما َر ْ�س ح ُّق �أولو ّية االكتتاب فيها ويكون االكتتاب ب�أحد الأ�سعار التالية فقط:
 -1ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتتاب.
 -2ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة ( )%30من الفرق
بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على
زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم ال ُمعدّل بعد انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم
لك ّل م�ساهم (ُ ،)2٫60233مق َّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
ال�سهم الجديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل �ستين بالمائة ( )%60من الفرق
 -3ال�سعر الذي ُطرح به ّ
بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على
زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم ال ُمعدّل بعد انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم
لك ّل م�ساهم (ُ ،)2٫60233مق ّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
 -4ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ت�سعين بالمائة ( )%90من الفرق
بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق عقد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على
زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم ال ُمعدّل بعد عقد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم
لك ّل م�ساهم (ُ ،)2٫60233مق ّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
و�ستكون �أ�سعار االكتتاب في �أعدادٍ �إ�ضاف ّية من الأ�سهم كما يلي 10 :ريال �سعودي لل�سهم 11٫50 ،ريال �سعودي
لل�سهم 12٫95 ،ريال �سعودي لل�سهم 14٫45 ،ريال �سعودي لل�سهم مع مراعاة �أ َّنه ال يجوز للم�ساهم �أو المالك
�ستحق اختيار �أكثر من �سعر واحد فقط للأ�سهم الإ�ضاف َّية.
ال ُم ِ
خ�ص�ص عدد (� )1سهم كحدٍّ �أدنى ِّ
لكل (� )2٫60233سهم ًا يملكها المكتتب من الم�ساهمين والم َّالك
�س ُي ّ
الم�ستح ِّقين المق ّيدين في �سجالت ال�شركة كما في تاريخ الأحق َّية ،والذي قدَّم طلب ًا لذلك وم َّمن �أكمل �إجراءات
َّ
المو�ضحة
التقدُّم لالكتتاب ب�شكل �صحيح .وفي حال عدم االكتتاب في كامل الأ�سهم الجديدة ح�سب المعادلة
أ�سهم زياد ًة عن
�أعاله� ،سيت ُّم تخ�صي�ص الأ�سهم الإ�ضاف َية للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين اكتتبوا في � ٍ
َّ
المو�ضحة في الق�سم �«19شروط وتعليمات
الأ�سهم الم�ستحقّة لهم بال�سعر الأعلى َّثم الأقل فالأقل من الأ�سعار
االكتتاب» .وفي حال زادت طلبات االكتتاب عند �أيِّ �سعر من الأ�سعار الواردة �أعاله عن الأ�سهم المتاحة للبيع،
�سيت ُّم التوزيع بين المكتتبين وفق ًا لن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم ال�شركة .وي�شتري ُمتعهد التغطية �أ َّية �أ�سهم من
يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب� ،إنْ وجدت� .أ ّما بالن�سبة ل ُم�ستحقي ك�سور الأ�سهم،
الأ�سهم الجديدة ْلم َّ
ُ
ف�سيت ُّم جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة ومن َّثم تباع ب�سعر ال�سوق ث ّم ُيو َّزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على
الم�ساهمين والم َّالك الم�ستحقين في تاريخ الأحق َّية ك ٌّل ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها خالل مدّة ال تتجاوز ()30
يوم ًا من تاريخ �إيداع الأ�سهم في المحافظ (راجع الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).
�سوف تت ُّم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إنْ ُوجد) �إلى المكتتبين دون �أ ّية عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب
�أو الجهات الم�ستلمة و�سوف يت ُّم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ور ّد الفائ�ض في موعد �أق�صاه 1432/7/26هـ
الموافق 2011/6/28م (راجع ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب»).

دفع مبالغ التعوي�ض

�أ ّو ًالُ :م�ساهمون و ُمالّك �سي�ستلمون مبلغ التعوي�ض النقدي
ُ -1م�ساهمون نقد ُّيون
ُ -2م�ساهمون عين ُّيون ُمكتملون
ُ -3م َّالك عين ُّيون ُجزئ ُّيون
�سيت ُّم دفع مبالغ التعوي�ض النقدي� ،إنْ ُوجدت ،لأولئك الم�ساهمين والم ّالك والذين ال ي�شاركون ُكل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا في
االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية في موعد �أق�صاه  1432/8/26هـ الموافق 2011/7/27م وذلك عن طريق �إيداع
تلك المبالغ في ح�سابات الم�ساهمين والم ّالك مبا�شرة (راجع ق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).

تخ�صي�ص الأ�سهم

ر ّد الفائ�ض

ثاني ًاُ :م َّ
لن ي�ستلموا مبلغ التعوي�ض النقدي مبا�شرة
الك ْ
ُم َّ
الك عين ُّيون غائبون� :سيت ُّم �إيداع مبالغ التعوي�ض النقدي� ،إنْ وجدت ،لأولئك ال ُم ّالك غير الم�ستحقين ب�سبب
عدم �أحقّيتهم في الم�شاركة في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية في “ح�ساب حفظ” خا�ص لدى �أحد البنوك
المحل ّية تحت ا�شراف ال�شركة� .سيت ُّم ال�صرف من مبالغ التعوي�ض ِّ
لكل مالك غائب يقوم بنقل ملكية عقاره با�سم
الخا�صة
ال�شركة في الم�ستقبل وتُنقَل �أ�سهمه من “محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر” وتُودع في محفظته اال�ستثمار ّية
ّ
لدى “تداول”( .راجع ق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).

ي

�شركة جبل عمر للتطوير

�شروط االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية

تداول الأ�سهم
�أ�سهم الت�صويت

�أرباح الأ�سهم
عوامل المخاطرة
القيود على الأ�سهم

يقت�صر طرح �أ�سهم حقوق الأولو َّية على ( )1الم�ساهمين النقديين و ( )2الم�ساهمين العينيين ال ُمكتملين -
وكال الفئتين من ذوي المحافظ اال�ستثمار َية ولديهم �أ�سهم ُمودعة لدى «تداول» ومتداولة  ، -وكذلك على ()3
ال ُم ّالك العينيين الجزئيين والذين َّتم �إيداع �أ�سهمهم �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» لدى «تداول» ،والمق ّيدين
جميعهم في �سج ّالت ال�شركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتاريخ 1432/6/25هـ
الموافق 2011/5/28م .وتحتفظ ال�شركة بحقّها في رف�ض �أيِّ نموذج اكتتاب في الأ�سهم المطروحة ُ -كل ًّيا �أو
جزئ ّي ًا  -ما ْلم ي�ستوف النموذج كا َّفة �شروط االكتتاب ومتطلباته .وال يجوز تعديل �أو �سحب �أيِّ نموذج اكتتاب في
الأ�سهم المطروحة بعد تقديمه .و ُي�ش ِّكل قبول النموذج من قبل ال�شركة اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة (راجع
ق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب»).
يبد�أ تداول الأ�سهم المطروحة لالكتتاب على نظام «تداول» عند ا�ستكمال كا ّفة الإجراءات المتع ّلقة بت�سجيل
الأ�سهم المطروحة وتخ�صي�صها على الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين.
لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأيِّ ُم�ساهم �أو مالك �أ َّية حقوق ت�صويت تف�ضيل َّية .ويحمل ك ُّل �سهم من
الأ�سهم المطروحة حقَّ الت�صويتِّ ،
ولكل م�ساهم �أو مالك يملك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل  -با�ستثناء الم َّالك
الغائبين الذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم نقد ًا عند ت�أ�سي�س ال�شركة  -الحقَّ في ح�ضور
الجمع ّية العا ّمة والت�صويت فيها.
�ست�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتتاب �أ َّية �أرباح تعلنها ال�شركة عن الفترة منذ بداية االكتتاب وعن ال�سنوات
ِ
المال َّية التي تليها (راجع ق�سم �« 14سيا�سة توزيع الأرباح»).
هنالك مخاطر مع َّينة تتع َّلق باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة .وقد ت َّمت مناق�شة عوامل المخاطرة هذه في ق�سم
ويتوجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة.
« 2عوامل المخاطرة» ّ
يخ�ضع الم�ساهمون الم� ِّؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف في �أ�سهمهم كالتالي:
 الم�ؤ�س�سون الذين يملكون � %5أو �أكثر من ر�أ�س مال ال�شركة ،تبلغ فترة الحظر على تداول �أ�سهمهم خم�س
�سنوات من تاريخ بدء تداول الأ�سهم تما�شي ًا مع تعليمات هيئة ال�سوق المال ّية (بد�أ تداول �أ�سهم ال�شركة في
تاريخ 1428/11/21هـ الموافق 2007/12/1م).
 الم�ساهمون الذين يملكون �أق َّل من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة ،تبلغ فترة الحظر �سنتين ماليتين ال تقل ُمدّة ٍّ
كل
منهما عن (� )12إثنى ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة في 1428/10/16هـ الموافق 2007/10/28م،
وبذلك ف�إنَّ فترة الحظر قد انتهت بالن�سبة لهذه الفئة من الم�ساهمين.
 الم� ّؤ�س�سون الذين يملكون (� )500.000سهم ف�أقل ،ال تنطبق عليهم فترات الحظر ال ُم�شار �إليها �أعاله.
كما �أ َّنه ال يجوز للم�ساهمين الخا�ضعين لفترة الحظر على النحو المذكور �أعاله بيع �أيٍّ من �أ�سهمهم في ال�شركة �إ َّال
بعد موافقة هيئة ال�سوق المال َّية على ذلك.
�إنَّ فترات الحظر �أعاله ال تنطبق على تنازل �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير �إلى ِّ
كل من ي�ستكمل وثائقه ال�شرع َّية
الح�صة النقدية ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وفي
والنظام ّية من �أ�صحاب العقارات التي تُم ِّثل قيمة عقاراتهم ّ
ً
هذه الحالة يخ�ضع �صاحب العقار �إلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبقا لقيمة عقاره.
وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به الم�ؤ�س�سون في حالة زيادة ر�أ�س المال قبل انق�ضاء فترة الحظر وذلك
بالن�سبة �إلى ال ُمدَّة المتبقية من هذه الفترة وذلك ّ
تم�شي ًا مع تعليمات هيئة ال�سوق المال ّية.

�شركة جبل عمر للتطوير ك

ن�شرة الإ�صدار

تواريخ ُمهمّة للمكتتبين
يخ�ص التواريخ المه َّمة للمكتتبين ،على التوقيت لأحداث رئي�سة مع ّينة تتع َّلق باكتتاب
تد ُّل التواريخ الواردة �أدناه ،والتي تر ُد كذلك في �أماكن �أُخرى من هذه الن�شرة فيما ُّ
�أ�سهم حقوق الأولو ّية ،وقد تخ�ضع للتغيير ،و�سوف يت ُّم الإعالن عن التواريخ والمواعيد الفعل ّية من خالل ال�صحف المطبوعة �أو عبر موقع تداول الإلكتروني على الإنترنت
(.)www.tadawul.com.sa

الجدول الزمني ال ُم َّ
توقع لالكتتاب
الحدث

اليوم والت ـ ـ ـ ــاريخ

انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية وتحديد تاريخ الأحق ّية لتحديد الم�ساهمين ال�سبت 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م
والمالكين الم�ستح ِّقين الذين يح ُّق لهم االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية
الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م
بداية فترة االكتتاب
نهاية فترة االكتتاب

الأربعاء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م

تخ�صي�ص �أ�سهم زيادة ر�أ�س المال المطروحة لالكتتاب
و�إعادة المبالغ الفائ�ضة (�إنْ وجدت)

الثالثاء 1432/7/26هـ الموافق 2011/6/28م

الخا�صة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية
ر ُّد مبالغ ك�سور الأ�سهم
ّ

�سيت ُّم الإعالن عن التاريخ قريب ًا في ال�صحف المحل ّية وعبر موقع تداول الإلكتروني
على الإنترنت ()www.tadawul.com.sa

تو ُّقع بدء تداول الأ�سهم المطروحة لالكتتاب

�سوف يت ُّم تداول الأ�سهم المطروحة لالكتتاب حال االنتهاء من الإجراءات النظام ّية
ذات العالقة ،وذلك بعد فترة وجيزة من ر ِّد الفائ�ض وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق المال ّية
وتداول ،و�سوف يت ُّم الإعالن عنه الحق ًا.

�سيكونُ التداول في الأ�سهم في ال�سوق المال َّية ال�سعودية «تداول» نافذ ًا فقط عن طريق القيد الدفتري االلكتروني في ِّ
�سجل الأ�سهم في تداول ،ويت ُّم البيع وال�شراء للأ�سهم عن طريق
�أرقام ُمت�سل�سلة يت ُّم تخ�صي�صها في النظام الرقمي لتداول ،ولن يكون �أيُّ تداول للأ�سهم في «تداول» نافذ ًا عن طريق �شهادات الأ�سهم ،وقد يطلب الم�ساهمون مع ذلك �إ�صدار
�شهادات �أ�سهم لهم كدليل على الملك َّية فقط� ،إ َّال �أنَّ مثل هذه ال�شهادات للأ�سهم ال ُيمكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التداول.

كيفيَّة التقدم بطلب االكتتاب:
�سيت ُّم توفير نماذج طلبات االكتتاب للم�ساهمين والم َّالك الم�ستحقين لدى فروع الجهات الم�ستلمة ،و ُيمكن االكتتاب عن طريق ح�سابات المكتتبين الم�صرف َّية لدى �أيٍّ من الجهات
الم�ستلمة �أو االكتتاب ب�شيك م�صرفي ُم�صدّق با�سم (�شركة جبل عمر للتطوير) م�سحوب على �أحد البنوك المحل ّية .ويجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة
في الق�سم �« 19شروط وتعليمات االكتتاب» بهذه الن�شرة ويجب على ُك ّل م�ساهم �أو مالك ُم�ستحق �أنْ يوافق على ِّ
كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ،وتحتفظ ال�شركة
بحقّها في رف�ض �أيِّ طلب لالكتتاب في الأ�سهم الجديدةُ ،كل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا في حالة عدم ا�ستيفاء الطلب لأيّ من �شروط �أو متطلبات االكتتاب ،وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب �أو
�سحبه بعد ا�ستالمه من مدير االكتتاب والجهات الم�ستلمة ،ويم ّثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقد ًا ُملزم ًا بين ال�شركة والم�ساهم �أو المالك الم�ستحق (راجع الق�سم �« 19شروط
وتعليمات االكتتاب»).

ُم َّ
لخ�ص للمعلومات الأ�سا�سيّة
ُيع ُّد هذا ال ُملخّ �ص نبذ ًة موجز ًة عن المعلومات المدرجة في ن�شرة الإ�صدار وال ي�شمل كا َّفة المعلومات التي قد ته ُّم المكتتبين ،ويجب على ُم�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها ب�أكملها قبل
اتخاذ قرار اال�ستثمار في الأ�سهم ،وقد َّتم تعريف بع�ض الم�صطلحات المدرجة في هذه الن�شرة تحت الق�سم « 1تعريفات واخت�صارات».

نبذة عن ال�شركة
�شركة جبل عمر للتطوير «ال�شركة» هي �شركة م�ساهمة �سعود ّية بموجب �سجل تجارى رقم  4031051838وتاريخ 1428/11/15هـ الموافق 2007/11/25م .يقع مق ّر ال�شركة
ق�سم �إلى � 671.400.000سهم ًا عاد ّي ًا بقيمة ا�سم َّية تبلغ  10ريال �سعودي
الرئي�س في م ّكة المك ّرمة بالمملكة العرب ّية ال�سعود ّية ،ويبلغ ر�أ�س مالها  6.714.000.000ريال �سعودي ُم ّ
لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

ل

�شركة جبل عمر للتطوير

هدف ال�شركة
يتم ّثل الهدف الرئي�س لل�شركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة ل�ساحة الم�سجد الحرام من الناحية الغرب ّية وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيم ّية
و�إداراتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي لتطويرها عمران ّي ًا والقيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح� .إنَّ ال�شركة
ال زالت في مرحلة تطوير م�شروعها الوحيد (جبل عمر) حيث قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخلفات وت�سوية ال�سطح والقطع ال�صخري للم�شروع وتقوم ال�شركة حال ّي ًا
با�ستكمال تجهيز البنية التحت ّية والطرق والكباري والأنفاق ومم ّرات الم�شاة و�أعمال الكهرباء والماء وبد�أت في �إن�شاء عدد من مباني الم�شروع.

الإيرادات ال ُم ّ
توقعة لل�شركة
تت�أ ّلف الإيرادات ال ُمتو ّقعة لل�شركة م ّما يلي:





العوائد المتحقّقة من ت�شغيل فنادق الم�شروع والتي �سيت ُّم ت�شغيلها من قبل �شركات فندقة عالم ّية.
العوائد المتحقّقة من الت�أجير الطويل الأجل لبع�ض الأبراج الفندق ّية في الم�شروع.
العوائد المتحققة من ت�أجير الوحدات ال�سكن ّية (الفلل) في الم�شروع ت�أجي ًرا طويل الأجل.
العوائد ال ُمتحقّقة من ت�أجير المح ّالت والمعار�ض.

تُلخّ �ص المناق�شة التالية الأداء المتو ّقع لإيرادات ال�شركة بعد بدء عملياتها الت�شغيل ّية:
ال تزال ال�شركة في مرحلة تنفيذ م�شروعها الوحيد (جبل عمر) والذي يبلغ �إجمالي ُم ّ
�سطحاته البنائ ّية حوالي  2مليون متر ًا مربع ًا ويقام على �أر�ض م�ساحتها  230.000متر ًا
مر ّبع ًاُ .يط ّل الجانب ال�شرقي للم�شروع من جهة �شارع �إبراهيم الخليل على الحرم الم ّكي مبا�شرة في حين ُتط ّل جهته ال�شمالية على �شارع �أُ ِّم القرى م ّما يجعل من م�شروع جبل عمر
أهم الم�شروعات التي تقام حال ّي ًا في المنطقة المركز ّية للحرم الم ّكي ال�شريف .ي�شتمل الم�شروع على (ُ )36برج ًا فندق ّي ًا ت�ض ُّم فنادق فئة « »5و « »4و « »3نجوم ،محالت
واحد ًا من � ّ
ومعار�ضُ ،م�ص ّلى �إ�ضافة �إلى خدمات �أخرى ُم�ساندة.
�إنَّ الخطط المو�ضوعة من قبل �إدارة ال�شركة تتبلور حول الإ�سراع في عملية تحقيق الإيرادات والتدفقات النقد ّية من الم�شروع الأمر الذي �س ُيم ِّكن ال�شركة من تمويل جزء من
م�شروعاتها الم�ستقبل ّية ذات ّي ًا �إ�ضافة �إلى تمويل متوافق مع ال�شريعة الإ�سالم ّية عن طريق م�صارف وجهات تمويل ّية �أخرى.

الخطط الم�ستقبليّة
نظر ًا للحجم الكبير لم�شروع جبل عمر والذي �ستبلغ �إجمالي ُم ّ
أر�ض م�ساحتها  230.000متر ًا مربع ًا ،ف�إنَّ الهدف الأ�سا�سي
�سطحاته البنائ ّية حوالي  2مليون متر ًا مربع ًا ويقام على � ٍ
الذي تُر ِّكز عليه ال�شركة حال ّي ًا هو ا�ستكمال تنفيذ ذلك الم�شروع� .ستقوم ال�شركة م�ستقب ًال بتطوير م�شروعات �أخرى وذلك وفق ًا للأن�شطة المرخّ �ص لها بها من قبل الجهات
المعن ّية.
الم�صدر� :إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

�شركة جبل عمر للتطوير م

ن�شرة الإ�صدار

ُم َّ
لخ�ص الأداء المالي
يجب قراءة ُملخّ �ص القوائم المال ّية الوارد �أدناه ،بنا ًء على البيانات المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدّة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـ،
ّ
والمو�ضحة
والبيانات المال ّية المراجعة لل�سنتين المال ّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ وتقارير المراجعة المتع ّلقة بها ،بما في ذلك الإي�ضاحات المرفقة،
في المالحق ( 1و  2و  )3من هذه الن�شرة.
�إنَّ المعلومات المال ّية الملخّ �صة �أدناه تاريخ ّية وال تُع ّد بال�ضرورة ُم� ّؤ�شر ًا على �أ ّية نتائج م�ستقبل ّية:

ُملخّ �ص الأداء المالي
(ريال �سعودي)
موجودات متداولة

الفترة المال ّية الطويلة الممتدّة
من 1428/10/16هـ وتنتهي في
1429/12/30هـ
947.183.444

ال�سنة المال ّية المنتهية في
1430/12/30هـ

ال�سنة المال ّية المنتهية في
1431/12/30هـ

28.616.945

108.606.204

موجودات غير متداولة

5.757.094.010

6.850.770.292

7.498.869.746

�إجمالي الموجودات

6.704.277.454

6.879.387.237

7.607.475.950

مطلوبات متداولة

42.697.335

240.612.742

1.005.268.049

مطلوبات غير متداولة

133.784

314.463

774.776

�إجمالي حقوق الم�ساهمين

6.661.446.335

6.638.460.032

6.601.433.125

�إجمالي المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

6.704.277.454

6.879.387.237

7.607.475.950

م�صروفات عموم ّية و�إدار ّية

()24.819.641

()27.954.430

()37.284.312

م�صروفات ما قبل الت�أ�سي�س

()72.602.132

-

-

�إيرادات �أخرى

77.126.101

4.968.127

257.405

م�صروفات �أخرى

()8.850.030

-

-

الخ�سارة قبل الزكاة

()29.145.702

الزكاة

()23.407.963

�صافي الخ�سارة

()52،553،665

�صافي النقد من �أن�شطة ما قبل الت�شغيل

()106.142.641

�صافي النقد من عمليات اال�ستثمار

()1.426.679.313

�صافي النقد من عمليات التمويل

2.478.536.158

()22.986.303
-

()37.026.907
-

()22.986.303

()37.026.907

177.345.175

405.532.635

()1.095.572.694

()650.346.693

-

318.329.668

الم�صدر :القوائم المال ّية المراجعة لل�شركة

يتم احت�ساب هام�ش �إجمالي و�صافي ال ّربح �أو العائد على حقوق الم�ساهمين �أو ُمعدّل دوران �إجمالي الموجودات ب�سبب عدم تحقيق ال�شركة لأ ّية �إيرادات �أو �أرباح �أو
مالحظةْ :لم َّ
تدفقات نقد ّية ت�شغيل ّية.

ن
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الحكومة
ريال  /ريال �سعودي
مجل�س التعـاون
�سعر �أ�سهم حقوق الأولو ّية � /سعر الطرح
ال�شخ�ص
فترة االكتتاب
القائمة الر�سم ّية
الجمع ّية العا ّمة
�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير
ُم�ساهمون نقد ُّيون
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�شركة جبل عمر للتطوير

التعريف
�شركة جبل عمر للتطوير
�إدارة �شركة جبل عمر للتطوير
مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير
الجمع ّية العا ّمة لم�ساهمي �شركة جبل عمر للتطوير
النظام الأ�سا�سي ل�شركة جبل عمر للتطوير
«�شركة الراجحي المال ّية» �أو «الراجحي المال ّية» ال ُمع ّين من قبل ال�شركة كم�ست�شار مالي ومدير ًا لالكتتاب
ومتعهد ًا رئي�س ًا بالتغطية
الجزيرة كابيتال و�شركة البالد لال�ستثمار و�شركة الإنماء لال�ستثمار ال ُمع َّينون من قبل ال�شركة ك ُمتع ّهدي
تغطية م�شاركون
القوائم المال ّية المراجعة لل�شركة للفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدّة من 1428/10/16هـ وحتى
1429/12/30هـ ولل�سنتين المال ّيتين المنته ّيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ والإي�ضاحات
المتعلقّة بها والتي ت ّمت مراجعتها من قبل �إرن�ست ويونغ
� 258٫000٫000سهم ًا عاد ّي ًا من �أ�سهم ال�شركة
الزوج والزوجة والأبناء ال ُق ّ�صر
طرح � 258٫000٫000سهم حقوق �أولو ّية ل�صالح الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقين والمق ّيدين في �سجالت
ال�شركة �أو في نظام «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية في تاريخ 1432/6/25هـ
الموافق 2011/5/28م ،وتم ّثل زيادة بن�سبة  % 38٫43في ر�أ�س مال ال�شركة.
لمتح�صالت االكتتاب والوارد �أ�سما�ؤها في ال�صفحة (ز) من هذه الن�شرة والتي َّتم
الجهات الم�ستلمة
ِّ
لمتح�صالت االكتتاب
تعيينها من قبل ال�شركة كجهات ُم�ستلمة
ّ
النظام الآلي لتداول الأ�سهم ال�سعود ّية
تاريخ انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية لل�شركة للموافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
ناتج ق�سمة عدد الأ�سهم الحالية لل�شركة على عدد الأ�سهم الجديدة ال ُم�صدرة (�سهم جديد لكل 2٫60233
�سهم مملوك كما في تاريخ الأحقية)
�أُ ّم القرى وهي الجريدة الر�سم ّية لحكومة المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
حكومة المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
العملة الر�سم ّية بالمملكة العرب ّية ال�سعود ّية
مجل�س التعاون لدول الخليج العرب ّية
 10ريال �سعودي لك ّل �سهم من �أ�سهم حقوق الأولو ّية
ال�شخ�ص الطبيعي
تبد�أ فترة االكتتاب يوم الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م وت�ستمر حتى �آخر يوم لإغالق االكتتاب
وهو يوم الأربعاء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م ،لمدّة � 10أ ّيام
قائمة الأ�سهم التي تُديرها هيئة ال�سوق المال ّية ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج
الجمع ّية العا ّمة للم�ساهمين في ال�شركة
�شركة م�ساهمة �سعودية وهي �أحد الم�ساهمين ال ُم� ِّؤ�س�سين في �شركة جبل عمر للتطوير ومن قام بتبني فكرة
تطوير منطقة جبل عمر منذ ما يزيد عن  23عام ًا
هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�شركة من خالل الطرح العام الأ ّولي والتي �ش ّكلت  %30من ر�أ�س
مال ال�شركة وتلك الأ�سهم مملوكة حال ّي ًا �إ َّما من قبل م�ساهمي الطرح العام الأولي �أو م َّمن قام ب�شرائها من
خا�صة لدى «تداول»
�أولئك الم�ساهمين من خالل «تداول» وهي ُمودعة ومتداولة حال ّي ًا في محافظ ا�ستثمار ّية ّ

ُم�ساهمون عين ُّيون ُمكتملون
ُم ّالك عين ُّيون ُجزئ ُّيون

الأ�سهم الجزئ ّية
ُم ّالك عين ّيون غائبون

الأ�سهم الغائبة
م�ساهمون و ُم َّالك م�ستحقون

ُم ّالك غير م�ستحقون
محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر

مبلغ التعوي�ض
م�ست�شارو ال�شركة
ن�شرة الإ�صدار �أو الن�شرة
نظام ال�شركات
الهيئة
ال�سوق المال ّية
قواعد الت�سجيل والإدراج
الوزارة
ال�سنة المال ّية الطويلة الأولى
ال�سنتين المال ّيتين
اتفاق َّية التع ّهد بالتغطية
التمويل ال ُمج َّمع

ُم�ساهمون نقلوا ملك ّية عقاراتهم بالكامل ب�إ�سم ال�شركة وح�صلوا مقابل تلك العقارات على �أ�سهم في ال�شركة
الخا�صة لدى «تداول»
وتم �إيداع �أ�سهمهم في محافظهم اال�ستثمار ّية
َّ
ّ
ّ
ُمالك َّتم �إثبات ملكيتهم في ال�شركة مقابل ح�ص�صهم العين ّية والمثبتة بوثائق ر�سم َّية تثبت ملكيتهم ولكن
وتم �إ�صدار �أ�سهم لهم �أودعت �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي
يتم نقل ملكية عقاراتهم با�سم ال�شركة حتّى الآن َّ
ْلم َّ
جبل عمر» لدى «تداول»� .سوف يت ُّم نقل �أ�سهمهم من «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» و�إيداعها في محافظهم
الخا�صة لدى «تداول» حالما يت ُّم نقل ملكية عقاراتهم با�سم ال�شركة
اال�ستثمار ّية
ّ
وتم �إيداعها �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر»
الأ�سهم التي َّتم �إ�صدارها لل ُم ّالك العينيين الجزئيين ّ
ُم ّالك اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم – نقد ًا – عند ت�أ�سي�س ال�شركة ب�سبب �أ ّنهم ْلم
وتم
تتوفر لديهم الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات عند ت�أ�سي�س ال�شركةّ ،
�إيداع �أ�سهمهم �ضمن “محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر” لدى “تداول”� .سوف يت ُّم نقل �أ�سهمهم من “محفظة
الخا�صة لدى “تداول” حالما يت ُّم نقل ملكية
م�ؤ�س�سي جبل عمر” و�إيداعها في محافظهم اال�ستثمار ّية
ّ
عقاراتهم با�سم ال�شركة
ً
الأ�سهم التي اكتتبت فيها �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير  -نقدا  -نيابة عن ال ُم ّالك العينيين الغائبين
الم�ساهمون والم ّالك الذين لهم الحق في االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية وهم:
�أُ -م�ساهمون
 الم�ساهمون النقد ُّيون
 الم�ساهمون العين ُّيون ال ُمكتملون
بُ -م ّالك
ّ
 ال ُمالك العين ُّيون الجزئ ُّيون
هم ال ُم ّالك العين ُّيون الغائبون
محفظة ا�ستثمار ّية تجميع ّية َّتم فتحها لدى ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» عند ت�أ�سي�س ال�شركة وتم ّثل
الغر�ض منها في حفظ �أ�سهم ك ًّال من:
الجزئ ِّيين (الأ�سهم الجزئ ّية)
 -1ال ُم ّالك العين ِّيين ُ
 -2ال ُم ّالك العين ِّيين الغائبين (الأ�سهم الغائبة)
�ستحق الذي لم يكتتب في كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحقّ
المبالغ التي يت ُّم دفعها للم�ساهم �أو المالك ال ُم ِ
له االكتتاب بها (بعد خ�صم �سعر االكتتاب لل�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة)
هم م�ست�شارو ال�شركة فيما يتع ّلق باكتتاب �أ�سهم حقوق الأولو ّية والواردة �أ�سما�ؤهم في ال�صفحة (هـ)
هذه الن�شرة ال ُمعدّة من قبل ال�شركة والمتعلقّة باالكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية
هو نظام ال�شركات ال�صادر بموجب المر�سوم الملكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ وما ورد عليه
من تعديالت
هيئة ال�سوق المال ّية في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
�سوق الأ�سهم ال�سعودي
قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة من هيئة ال�سوق المال ّية بالمملكة العرب ّية ال�سعود ّية بموجب المادة
( )6من نظام ال�سوق المال ّية ال�صـادر بالمر�سوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ (الموافق
2003/7/31م)
وزارة التجارة وال�صناعة
ال�سنة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـ
ال�سنتين المال ّيتين الممتدتين من 1430/1/1هـ وحتَّى 1430/12/30هـ ،ومن 1431/1/1هـ وحتَّى
1431/12/30هـ.
اتفاق َّية التّعهد بتغطية االكتتاب المبرمة بين ال�شركة ومتعهِّدي التغطية
التمويل ال ُمج َّمع الذي �ستح�صل عليه ال�شركة بمبلغ ي�صل �إلى  5مليار ريال �سعودي من ِعدّة م�صارف محل ّية
من�صات تجارية وت�سعة �أبراج فندق ّية
ال�ستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الم�شروع والتي تتك َّون منْ �أربعة َّ
و�ست وثمانون فيال و�شقّة �سكن ّية
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2

2عوامل المخاطرة

ينطوي اال�ستثمار في الأ�سهم على درجة من المخاطرة ،لذا يتع َّين على ُك ّل من يرغب اال�ستثمار في الأ�سهم المطروحة لالكتتاب درا�سة كا ّفة المعلومات التي تحتويها هذه الن�شرة
�سلبي وجوهريّ في حال حدوث �أو تحقّق
بعناية بما فيها عوامل المخاطرة ال ُمب َّينة �أدناه ،وقد يت�أ ّثر ن�شاط ال�شركة وفر�صها ومركزها المالي ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقد ّية ب�شكل ّ
�أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد �إدارة ال�شركة («الإدارة») في الوقت الحالي �أ ّنها ُمه ّمة� ،أو �أيّ مخاطر �أخرى ْلم يت�س ّنى للإدارة �أن تحدّدها� ،أو التي تعتقد �أ ّنها غير جوهر ّية� ،أو
�إذا �أ�صبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهر ّية ،وقد ي�ؤدي حدوث �إحدى �أو بع�ض هذه المخاطر �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمرون ال ُمحتملون كامل �أو جزءٍ
من ا�ستثماراتهم في �أ�سهم ال�شركة.
ت�شمل هذه الن�شرة �أي� ًضا �إفادات م�ستقبل ّية ت ِّ
ُغطي المخاطرة وحاالت عدم التيقُّن ،و ُيمكن �أنْ تختلف النتائج الفعل َّية لل�شركة ب�شكل كبير ع ّما ورد في النظرة الم�ستقبل َّية ،وذلك ب�سبب
بع�ض عوامل المخاطرة التي ُر ّبما تواجهها ال�شركة كما هو ُم َّ
و�ضح �أدناه.
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َّ
المتعلقة بال�شركة
2المخاطر

�أ -القدرة على اال�ستدانة والح�صول على التمويل ُم�ستقب ًال ال�ستكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر
�سيبلغ �صافي متح�صالت االكتتاب حوالي  2.504.000.000ريال �سعودي �ستُ�ستخدم في تنفيذ �أجزاء من م�شروع جبل عمر .قامت ال�شركة في 1431/2/18هـ الموافق
يتم �سداد ذلك
2010/2/2م بتوقيع اتفاق ّية ت�سهيالت ائتمان ّية (ج�سر تمويلي) بمبلغ  350مليون ريال �سعودي مع م�صرف الراجحي لتمويل جزء من م�شروع جبل عمر ،على �أنْ َّ
متح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال �أو من التمويل المج ّمع �أيهما تح�صل عليه ال�شركة �أ ّو ًال .وقد قدّمت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير �ضمان ًا بمبلغ 350
الج�سر التمويلي من
ّ
مليون ريال �سعودي مقابل ذلك الج�سر التمويلي .قامت �شركة جبل عمر ب�سحب حوالي  342.4مليون ريال �سعودي من ذلك الج�سر التمويلي كما في � 25صفر 1432هـ الموافق
 29يناير 2011م ،و�سيت ُّم �سحب المبلغ المتبقي والبالغ  7.6مليون ريال �سعودي خالل الفترة القادمة .وبح�سب االتفاق ّية ،ف�إنَّ �سداد ُك َّل دفعة من دفعات التمويل تت ُّم بعد ()6
�أ�شهر من تاريخ �سحبها.
بنوك �سعود ّية ُمجتمعة خطاب ترتيب لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة  1.350مليون ريال �سعودي ،وتلك
وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2010/10 /2م ،و َّقعت خم�سة ٍ
البنوك هي ( )1م�صرف الراجحي ( )2البنك الأهلي التجاري ( )3بنك الجزيرة ( )4البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) ( )5البنك ال�سعودي الهولندي وي�شمل هذا المبلغ
تح�صالت الج�سر التمويلي في ا�ستكمال بناء
الج�سر التمويلي الممنوح �سابق ًا من م�صرف الراجحي والبالغ قيمته  350مليون ريال �سعودي وال ُم�شار �إليه �أعاله� .سوف تُ�ستخدم ُم ّ
من�صات تجارية وت�سعة �أبراج فندق ّية و�ست وثمانون فيال و�شقّة �سكن ّية تُط ُّل على �شارع �إبراهيم الخليل و�شارع �أُ ّم القرى و ُيعتبر هذا
المرحلة الأولى من الم�شروع والتي ت�شمل �أربعة ّ
الج�سر التمويلي بمثابة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمج َّمع ُمتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالم ّية وبحدٍّ �أعلى  5مليار ريال �سعودي خالل الأ�شهر القادمة ،و�سيت ُّم �سداد الج�سر
التمويلي �أعاله من التمويل ا ُلمج َّمع وقد �شارفت ال�شركة على االنتهاء من تلبية متطلبات تلك البنوك لإنهاء �صفقة التمويل ال ُمج َّمع .وقد َّتم يوم االثنين 1432/5/14هـ الموافق
2011/4/18م �إتمام التوقيع على الم�ستندات القانون َّية المتعلقة بالج�سر التمويلي �أعاله مع الخم�سة بنوك ،علم ًا ب�أنَّ :
 .1مدَّة القر�ض �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمه
ّ .2تم منح القر�ض ب�ضمان �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير
� .3سيت ُّم �سداد القر�ض عن طريق القر�ض المج َّمع الذي يقدر بخم�سة مليارات ريال
�إنَّ ذلك الج�سر التمويلي كذلك م�ضمون بالكامل بكفالة من �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير وقد وافقت الجمع َّية العا َّمة العاد َّية الثانية والع�شرون ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير والتي
ُعقدت بتاريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قيام ال�شركة ب�ضمان �شركة جبل عمر للتطوير في الح�صول على قر�ض بحدِّ �أق�صى  1.500مليون ريال �سعودي
ولمدَّة � 24شهر ًا.
تجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ ال�شركة من خالل م�ست�شارها المالي (�شركة الراجحي المال ّية) تلقّت رغبة عددٍ من البنوك ال�سعودية للم�شاركة في التمويل ال ُمج ّمع وذلك بمبلغ تجاوز 5
مليار ريال �سعودي و�ستكون ُمدَّة التمويل � 10سنوات ت�شمل � 3سنوات ُمهلة للبناء.
ح�صلت ال�شركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�ض بمبلغ  250مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) و�ستقوم ال�شركة ب�سداد هذا القر�ض
من خالل الت�سهيالت ال ُمتو ّقع الح�صول عليها والتي �سبق الإعالن عنها في موقع ال�سوق المالية (تداول) بتاريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كما هو ّ
مو�ضح �أعاله،
و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�ض ا�ستكمال �إن�شاء �أجزاء من المرحلة الأولى من الم�شروع.
أموال �إ�ضاف ّية ال�ستكمال تنفيذ باقي �أجزاء الم�شروع والتي قد ال تتوفر لها ،و�إنْ تو ّفرت فر ّبما يكون ذلك ب�شروط غير مالئمة .وح َتّى تتم َّكن ال�شركة من
�ستحتاج ال�شركة ُم�ستقب ًال ل ٍ
ً
ّ
ا�ستكمال تنفيذ باقي �أجزاء م�شروع جبل عمر وموا�صلة تحقيق �أهدافها ونم ّوها وفقا لخططها المر�سومة ،ف�إنه يتع ّين عليها توفير التمويل المطلوب للم�شروع من م�صادر وجهات
تمويل ّية ِعدّة ،وتعتمد تلبية تلك االحتياجات التمويل ّية على الو�ضع المالي لل�شركة ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقد ّية الم�ستقبل ّية وواقع الأ�سواق االئتمان ّية حينها ،وعليه ف�إ ّنه لي�س
إ�ضافي في الوقت الذي يكون فيه مطلوب ًا وبال�شروط المنا�سبة.
هناك �أيُّ �ضمانٍ �أو ت�أكيد ب�أنَّ ال�شركة �سوف ت�ستطيع الح�صول على التمويل ال ّ
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ب  -عدم قدرة ال�شركة على ت�سديد الدين
وخا�صة في حالة عدم تم ّكن ال�شركة من جدولة الأق�ساط �أو تمديدها لأمدٍ منا�سب.
نقدي ٍ
�إنَّ عدم تو ّفر ٍ
كاف خالل فترة التطوير قد ُي�ؤدِّي �إلى ت�أخير ت�سديد �أق�ساط الديون َّ
تدفق ٍ
ّ
ّ
أخّ
وفي حال ْلم تتم ّكن ال�شركة من جدولة القرو�ض ب�شروط و�أ�سعار منا�سبة ،ف�إنه قد يترتّب على ذلك ت� ر في �إنجاز الم�شروع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنَّ ال�شركة قد ت�ضطر �إلى
اتخاذ بدائل جديدة مثل الت�ص ّرف بعقار �أو �أكثر ب�شروط غير منا�سبة �أو بنموذج �أعمال ال يعطي �أف�ضل تد ّفق نقديّ للعقار .وفي حال عدم تم ُّكن ال�شركة من ت�سديد الأق�ساط �أو في
ق�ضائي لذلك.
يتم تعيين حار�س
التو�صل �إلى حلول مع الجهات المانحة ،ف�إ ّنه قد ّ
يتم الحجز على العقار �أو الح�صول على تنازالت على الإيجارات و عقود الت�أجير �أو �أنْ َّ
حال عدم ّ
ٍّ
ج -ملك ّية العقار
تُم ّثل الم�شاركة العين ّية جز ًءا كبير ًا من ر�أ�س مال ال�شركة وهي ح�ص�ص ُم ّالك العقارات في منطقة جبل عمر والذين َّتم تقييم عقاراتهم وبالتالي منحهم �أ�سهم ًا موازية لقيم
يتم بعد �إفراغها
تلك العقارات وذلك ح�سب التقييم الذي َّتم بمعرفة اللجنة الحكوم ّية لتقويم العقارات (لجنة تثمين العقارات في م ّكة المك ّرمة) ،ال تزال هناك عدّة عقارات لم َّ
�أو نقل ملك ّيتها لل�شركة حتَّى الآن وال يمكن لل�شركة �ضمان �أو ت�أكيد عدم وجود م�شاكل ُم�ستقبل ّية �أو دعاوى تُقام �ضدّها بهذا الخ�صو�ص .وبح�سب ر�أي الم�ست�شار القانوني ،ف إنَّ�
تخ�ص�صة في التقييم والتثمين وقد �أُزيلت جميع
احتمالية حدوث هذا الأمر �ضعيفة ب�سبب �أنَّ جميع العقارات التي �ساهم بها �أ�صحابها عين ًا قد َّتم تقييمها من قبل لجنة حكوم ّية ُم ّ
وتم تنفيذ �إن�شاءات في ُمعظم �أجزاءه .كما �أ ّنه ال تُوجد حال ّي ًا على ال�شركة �سوى مطالبتين من اثنين من المالكين فقط وب�إجمالي مبلغ قدره
تلك العقارات منْ موقع الم�شروع َّ
 10.115.310ريال �سعودي وهو مبلغ ُي�ش ِّكل ن�سبة �ضئيل ًة للغاية من �إجمالي قيمة �أرا�ضي الم�شروع والتي بلغت  4.7مليار ريال عند ت�أ�سي�س ال�شركة (راجع الق�سم  ،)15كذلك ف�إنَّ
الم�ساهمين العينيين في ال�شركة قد و ّقعوا على النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولي�س ب�إمكانهم الرجوع عن ُم�ساهماتهمُ .يعتبر م�شروع جبل عمر هو الم�شروع الوحيد لل�شركة حال ّي ًا ،ومع
�ض�آلة �إمكان ّية حدوث �أ ّية ُمطالبات م�ستقب ًال� ،إ ّال �أنَّ عمليات التطوير والت�شغيل قد تت�أ ّثر �سلب ًا في حال تو ّقف ال�شركة عن ا�ستغالل وتطوير عقارات جبل عمر لوجود خالفات حول
نقل ملك َّية العقار في الم�ستقبل.
د  -تجديد عقود الإيجار و �إعادة الت�أجير
لفترات ق�صيرة قد ال تزيد عن عام ،ف�إذا ما ق َّرر الم�ست�أجر عدم تجديد العقد يترتب على ذلك البحث عن
قد ُت� ِّؤجر ال�شركة ُجزء ًا من العقارات �سوا ًء ال�سكن ّية �أو التجار ّية
ٍ
ً
ً
م�ست�أجرين �آخرين وهو ما يجعل ال�شركة تخ�سر �إيراد الإيجار خالل الفترة التي يكون فيها العقار �شاغرا� .أي�ضا قد ال تتم ّكن ال�شركة من ت�أجير العقار م ّر ًة �أخرى و�إنْ تم ّكنت من
ت�ضطر �إلى تخفي�ض قيمة الإيجار .قد ّ
ذلك فقد ال تتم ّكن من �إعادة ت�أجيره بنف�س ال�شروط ال�سابقة حيث ر ّبما قد ّ
ت�ضطر ال�شركة كذلك �إلى تح ُّمل م�صاريف في حالة �إعادة الت�أجير
نتيجة ا�ضطرارها �إلى ترميم �أو �إعادة الت�صميم للموقع .في المقابل ،وفي حال قامت ال�شركة بت�أجير بع�ض العقارات لفترات طويلة وب�سعر ثابت ،فقد ال ت�ستفيد ال�شركة من ارتفاع
�أ�سعار الإيجارات للعقارات الم�شابهة والقريبة في الم�ستقبل.
هـ  -االعتماد على اال�ستقرار المالي للم�ست�أجرين
تعتزم ال�شركة ت�شغيل ُمعظم �أجزاء م�شروعها كفنادق مع ت�أجير الم�ساحات التجارية وبع�ض المباني ت�أجير ًا طويل الأجل� ،سوف يعتمد التدفق النقدي للعقارات التي �سوف يت ُّم
ت�أجيرها على مدى اال�ستقرار المالي للم�ست�أجرين ومدى التزامهم بالت�سديد في الأوقات ا ُلمحدَّدة� .إنَّ اال�ستقرار المالي والقدرة االئتمانية جز ٌء ُمهم في �ضمان ان�سياب َية التدفقات
�سلبي لال�ستقرار المالي �أو القدرة االئتمان ّية للم�ست�أجرين قد ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر على التدفقات النقد ّية للم�شروع� .إنَّ ما ُيخفّف من �أثر هذا العامل
النقد ّية لل�شركة ،لذا ف�إنَّ � َّأي ٍ
تغير ٍ
ً
ً
هو �أنَّ الجزء الأكبر من التدفقات النقدية للم�شروع �ستتحقّق عن طريق ت�أجير غرف الفنادق المملوكة للم�شروع وهي عادة مبالغ �صغيرة ن�سبيا يت ُّم تح�صيلها نقدا من النزالء قبل
�أو عند مغادرتهم للفندق وتنح�صر المخاطر في الجزء الأ�صغر من التدفقات النقدية للم�شروع والذي ي�ض ُّم الم�ساحات التجارية والمحالت والتي قد يت�أخر بع�ض ُم�ست�أجريها في
�سداد مبالغ الإيجار الم�ستحقّة عليهم.
والمز ِّودين الآخرين
و -عدم توقيع عقود نهائ ّية مع المقاو َل ْين الرئي�س ْين ُ
الرئي�س ْين وهما مجموعة بن الدن ال�سعودية (للجهة الجنوب ّية للم�شروع) و�شركة
بعد ت�أ�سي�س ال�شركةَّ ،تم توقيع خطا َب ْي عزم للبدء بتنفيذ الم�شروع كمرحلة واحدة مع ال ُمقاو َل ْين
َ
�سعودي �أوجيه (للجهة ال�شمال ّية للم�شروع) ،يعود ال�سبب في عدم توقيع عقدٍ نهائي بين ال�شركة والمقاو َل ْين عند بداية تكليف �أولئك المقاولين بالتنفيذ �إلى �ضخامة حجم الم�شروع
ّ
الم�سطحات البنائية للم�شروع حوالي  2مليون متر ًا مربع ًا ،عليه فقد َّتم اعتماد طريقة (عقود الت�صميم
وتن ّوع مك ّوناته وتعقيداته من ناحية الموقع وجغرافية المكان � ْإذ يبلغ حجم
والإن�شاء) والتي تُبنى على نموذج فيديك الهند�سي  FIDIC-International Federation of Consulting Engineersالفيدرالية الدول ّية للمهند�سين المدنيين لعام
1999م مع �إدخال التعديالت المنا�سبة عليه وفق ًا لخطاب العزم �أو تلك التي ُيتّفق عليها بين الطرفين.3
انتهت ُمدَّة ِخطابي العزم المو َّقعان عند بداية الم�شروع بين ال�شركة وك ًّال من مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير
2011م ،وقد ق َّررت �إدارة ال�شركة عدم تمديد خطابي العزم وا�ستبدال ِكال ال ُمقاو َل ْين (�شركة بن الدن و�شركة �سعودي �أوجيه) نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع
على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كما كان ّ
مخططا له عند بداية الم�شروع ولرغبة ال�شركة في الح�صول على عرو�ض �أكثر مالئمة وبما يح ّقق م�صالح م�ساهميها و ُي ّ
عظم منافعهم.
وقعت ال�شركة بتاريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتفاقية ت�سوية ومخال�صة نهائ ّية مع �شركة �سعودي �أوجيه تق�ضي بقيام �شركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحقات �شركة
�سعودي �أوجيه عن الأعمال التي قامت ال�شركة بتنفيذها في الم�شروع وقدرها  588.827.891ريال �سعودي منها مبلغ  352.427.891ريال �سعودي ّتم اال�ستحقاق لها وت�سجيلها
�ضمن البيانات المالية كالتزام على ال�شركة ،في حين �ستقوم ال�شركة ب�إثبات مبلغ المخال�صة المتبقي وقدره  236.400.000ريال �سعودي في القوائم المالية لل�شركة كالتزام
عليها �ضمن بند دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع في مقابل قيام �شركة �سعودي �أوجيه بت�سليم منطقة عملها بم�شروع جبل عمر (الجزء ال�شمالي) بالكامل ل�شركة جبل عمر للتطوير.
 3يتم ّثل دور الفيدرال ّية �أعاله في تقديم اال�ست�شارات الهند�س ّية على ال�صعيد العالمي وتعزيز الم�صالح التجار ّية بين ال�شركات ال ُمو ّردة للمواد من جهة وبين �شركات المقاوالت والهند�سة من جهة �أُخرى .وقد ن�شرت الفيدرال ّية نماذج قيا�س ّية لوثائق العقود
الخا�صة ب�أعمال الهند�سة المدنية
المتع ّلقة بالتوريد والأعمال الهند�س ّية والتي ت�ستخدم من قبل المهند�سين اال�ست�شاريين ،كما ن�شرت العديد من النماذج القيا�س ّية المنا�سبة للعقود الهند�س ّية وعقود الإن�شاءات و�شمل ذلك ال�شروط الأ�سا�س ّية في العقود
ّ
والإن�شاءات و�شروط العقود للأعمال الكهربائ ّية والميكانيك ّية و�شروط عقود الت�صاميم والبناء وت�سليم المفتاح
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ن�شرة الإ�صدار
تتفاو�ض ال�شركة حال ّي ًا مع مجموعة بن الدن ال�سعودية على ت�سوية نهائية مماثلة و ُتقدِّ ر �إدارة ال�شركة القيمة الإجمال ّية لاللتزامات المحتملة التي �ستن�ش�أ مقابل تلك الت�سوية مع
أهم العقود وخطابات العزم).
المجموعة بـ  396مليون ريال �سعودي (راجع الق�سم ُ « 16ملخَّ �ص ب� ّ
وفي تاريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م ،و ّقعت ال�شركة اتفاق َّي ًة مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة كمقاول لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات المباني للمرحلة الأولى
من م�شروع تطوير جبل عمر ال ُمط َّلة على �شارع �إبراهيم الخليل من الغرب وعلى �شارع �أُ ّم القرى من ال�شمال و�ستكون ُمدَّة العقد � 24شهر ًا ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم الموقع ،وقد
(المن�صة والبرج )H3 ,H4
ن�صت االتفاقية على �أنْ تكون ُمه ّمة المقاول هو الت�صميم وبناء واختبار واالنتهاء من �إن�شاءات مباني المرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر والتي ت�شمل
ّ
َّ
(المن�صة والبرج  )H5بالمنطقة  N3و (المن�صة والأبراج  )H6 ,H7 ,H8 ,H9بالمنطقة  ،S1و (المن�صة والأبراج  )H11 ,H10بالمنطقة  S2وتبلغ قيمة العقد
بالمنطقة  N2و
ّ
 3.407.400.000ريال �سعودي.
يتم حتّى تاريخ هذه الن�شرة التوقيع مع �أيِّ ُمقاول لتنفيذ المرحلة الثانية من الم�شروع وذلك �إلى حين ح�صول ال�شركة على التمويل الالزم عن طريق زيادة ر�أ�س المال.
ْلم َّ
الرئي�س ْين والمنتهيين �أعاله ،قامت ال�شركة كذلك بالدخول في عدَّة خطابات عزم �أُخرى مع ُمز ِّودي خدمات (راجع الق�سم 16
بالإ�ضافة �إلى خطابي العزم ال ُمو َّقعين مع مقاو َل ْيها
َ
قانوني يحكم
أهم العقود وخطابات العزم”)� .إنَّ عدم التوقيع على عقدٍ نهائي مع �أيّ طرف قد ينفي � َّأي التزام قانوني من الجانبين بالإ�ضافة �إلى عدم وجود �إطار
“ ُملخَّ �ص ب� ّ
ّ
العالقة بين الطرفين وال يكون هناك حقوق �أو التزامات �أو �شروط جزائ ّية ُملزمة بين الطرفين و�إمكانية �أنْ ي�ؤدّي ذلك �إلى خالفات م�ستقبل ّية لعدم وجود اتفاق ُملزم بين الطرفين،
�ستقوم ال�شركة بتوقيع عقود واتفاق َّيات ُم�ستقب ًال وهو ما ح�صل بالفعل مع ٍّ
كل من �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة ( ُمقاول �إن�شاءات المباني للمرحلة الأولى) و�شركة
الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) والتي �ستتولى الإ�شراف الفني على تنفيذ �أعمال المرحلة الأولى.
ز -مخاطر اعتماد ال�شركة على �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذ ّية
يتم
�سيقع على عاتق ال ُمقاو ِلين الذين َّتم و�سيت ُّم التعاقد معهم لتنفيذ مراحل الم�شروع المختلفة �إدارة وتنفيذ والإ�شراف على جميع �ش�ؤون المواقع
المخ�ص�صة ل ُك ٍّل منهم حتّى َّ
ّ
االنتهاء من ِّ
كل مرحلة وت�سليمها لل�شركة وبعدها تبد�أ العمل ّيات الت�شغيل ّية الفعل ّية ،ونتيجة لذلك ،ف�إنَّ ال�شكل النهائي للإدارة التنفيذ ّية لل�شركة بجميع �أق�سامها لم ْ
يكتمل بعد ويقوم
حال ّي ًا �أع�ضاء مجل�س الإدارة بت�سيير �ش�ؤون ال�شركة فيما يتع ّلق بالم�سائل الجوهر ّية والإ�ستراتيج َية في حين تقوم الإدارة التنفيذ ّية بت�سيير ال�ش�ؤون اليوم ّية لل�شركة .لدى مجل�س
�إدارة ال�شركة والإدارة التنفيذ ّية معرف ٌة وخبر ٌة كبيرتين بتفا�صيل الم�شروع الوحيد لل�شركة (جبل عمر) ومراحله العديدة منذ البداية والتي امتدَّت لفترة تجاوزت الـ  23عاما منذ
بدئه وا�ستنفذت جهد ًا وعم ًال د�ؤبين وانتهت تلك الجهود بت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة م�ساهمة �سعود ّية عن طريق طرح عام �أ ّولي في الفترة بين 1428/5/23هـ �إلى 1428/6/3هـ.
وعلى ال ُّرغم من �أنَّ فقد ال�شركة لبع�ض �أو ُك ِّل �أع�ضاء هذا الفريق قد ُي�ؤثر �سلب ًا على عملياتها وتم ُّكنها من ا�ستكمال م�شروعاتها� ،إ ّال �أنَّ ما ُيخفّف من هذا الأمر وجود ّ
�صف �إداري
ّ
والمت�ضمن قائم ًة ب�أ�سماء ُمقاولي وا�ست�شار َيي ال�شركة.
ال�صف الأ ّول بالإ�ضافة �إلى الم�ست�شارين الفن ّيين المتعاقدين مع ال�شركة .راجع الملحق ()6
م�ساند ال يق ُّل خبرة عن
ِّ
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنَّ ُمعظم �أع�ضاء مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير هم �أنف�سهم الذين � َّأ�س�سوا �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير  -والتي تملك فندق هليتون م ّكة والذي يقع �إلى
الجنوب من الحرم الم ِّكي ال�شريف  -و ُيع ُّد واحد ًا من �أف�ضل فنادق فئة الخم�سة نجوم حول الحرم الم ّكي .تعمل ال�شركة في قطاع يتط ّلب وجود خبرات وقدرات فن ّية و�إدار ّية عالية
و�سوف يعتمد نجاح ال�شركة وخطط نم ّوها م�ستقب ًال على مقدرة الم�سئولين في ال�شركة على ا�ستقطاب والمحافظة على الأفراد من ذوي الخبرات والكفاءات العالية ،وفي حال عدم
تم ّكنها من ذلك ،ف�إنَّ عملياتها وخططها الم�ستقبل ّية قد تت�أ ّثر �سلب ًا .ولكن وعلى الرغم من �أنَّ �أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذ ّية يمتلكون �سنوات عديدة من الخبرة والدراية
في القطاع الذي تعمل به ال�شركة� ،إ َّال �أنَّ مثل هذه الخبرات ال تُع ُّد كافية ل�ضمان عدم ت�أثر ال�شركة بتغيرات البيئة االقت�صاد ّية ال ُمحتملة في الم�ستقبل.
ح -توطين الوظائف “ال�سعودة”
ينبغي لأيِّ من�ش�أ ٍة �سعود ّية الح�صول على �شهادة ال�سعودة ،وحتّى ُي�ص َّرح لها بتوظيف غير ال�سعوديين ونقل كفاالتهم ،ف�إ َّنه يجب �أنْ تكون ن�سبة  %30على الأقل من العاملين بال�شركة
�سعوديون و�أنْ يكون لديها ّ
خطة لل�سعودة وتُقدّم تعهد ًا كتاب ّيا برفع تلك الن�سبة ،في حين �أنَّ ال�شركات �أو الم�ؤ�س�سات التي تق ُّل ن�سبة ال�سعودة فيها عن  %30لن ت�صدر لها �شهادة
�سعودة ولن ُي�سمح لها بنقل كفالة العاملين غير ال�سعوديين �إليها.
ووفق ًا لقرار مجل�س الوزراء رقم ( )50بتاريخ 1415/4/21هـ ،ف�إنّ �إخفاق ال�شركة في تحقيق ن�سبة ال�سعودة المن�صو�ص عليها بالقرار �سيت ُّم معاقبته ِّ
بكل �أو بع�ض الجزاءات التالية:
 وقف الموافقة على طلبات اال�ستقدام
 وقف طلبات نقل كفالة العاملين من غير ال�سعوديين
 اال�ستبعاد من المناق�صات الحكوم ّية
 الحرمان من القرو�ض الحكوم ّية
 الحرمان من الدعم الذي قد تُقدّمه الحكومة ال�سعودية للقطاع الخا�ص
بلغت ن�سبة ال�سعودة في ال�شركة  %39كما في 1431/10/30هـ� .إنَّ انخفا�ض تلك الن�سبة عن الح ّد الأدنى الم�سموح به نظام ًا قد ي�ؤ ُّثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة و�أدائها المالي.
ط -مخاطر ُّ
توقف العمل في الم�شروع
كبير على توفر العمالة الماهرة ا ّلالزمة ال�ستكمال تنفيذه وفقا للجداول الزمن ّية المحدَّدة� ،إنَّ عدم تم ّكن ُمقاولي الم�شروع
�إنَّ ا�ستمرار العمل في م�شروع جبل عمر يعتم ُد ٍ
ب�شكل ٍ
�سبب قد ي�ؤدِّي �إلى ت�أخُّ ر تنفيذه في الوقت
و ُمقاولي الباطن  -الذين �سيت ُّم التعاقد معهم من قبل �أولئك المقاولين  -من توفير العمالة الالزمة ال�ستكمال العمل في الم�شروع لأيِّ ٍ
ال ُمحدَّد م َّما �سيكون له �أث ٌر �سلبي على الم�شروع وتدفقاته النقد َّية.
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ي -قوانين و�أنظمة البيئة
خا�ص ًا للحفاظ على البيئة وال�سالمة وبالأخ�ص �أثناء عمليات القطع ال�صخري والإن�شاءات و�أنْ ت�سعى على الدوام لتطبيق �أنظم ٍة ف ّعالة لحماية
يجب على ال�شركة �أنْ تُولي اهتمام ًا َّ
تغيير في القوانين والأنظمة بما فيها اعتماد معايير بيئ ّية �أكثر دق ًة و�صرامةً
البيئة في موقع الم�شروع والمواقع المجاورة له� .إنَّ � َّأي ٍ
ف�شل في مراقبة الأو�ضاع البيئ َّية �أو حدوث � َّأي ٍ
المخت�صة قد ي�ؤدِّي �إلى زيادة التكاليف التي تتك ّبدها ال�شركة وااللتزامات المترتّبة عليها ،م َّما قد يكون له �أثر �سلبي على ال�شركة ونتائجها المال َّية.
من قبل الجهات
ّ
ك -مخاطر توريد مواد البناء
ب�شكل كبير على مواد البناء الأ�سا�س َّية من �إ�سمنت وحديد وت�شطيبات وخالفه ،وبع�ض تلك المواد يت ُّم توفيره محل ّي ًا فيما يت ُّم توفير الجزء المتبقي عن طريق
يعتمد مقاولو ال�شركة ٍ
�شح �أو نق�ص في المواد الالزمة ال�ستكمال �أعمال الإن�شاء �أو � َّأي �إرتفاع ملحوظ في �أ�سعارها �سيكون له �أث ٌر �سلبي على تكاليف تنفيذ الم�شروع
اال�ستيراد من الخارج ،عليه ف�إنَّ � َّأي ٍ
وبالتالي النتائج المال َّية لل�شركة.
ل -مخاطر الت�أمين
الخا�صة الأخرى
تقع م�سئول ّية ت�أمين موجودات ال�شركة في مواقع العمل على عاتق المقاولين الذين �س ُين ِّفذون مراحل الم�شروع المختلفة .تقوم ال�شركة بالت�أمين على موجوداتها
ّ
ّ
كال�سيارات عن طريق ال�شركة مبا�شرة .وبالرغم من �أنَّ ُمقا ِو ِلي الم�شروع �س ُيبرمون العديد من اتفاق َّيات الت�أمين لحماية �أعمالهم في الموقع من المخاطر المختلفة ،ف�إنه لي�س
هنالك �ضمان ب�أنْ تكون تغطية الت�أمين كافية عند وقوع �أ ّية �أحداث ت�ستدعي التعوي�ض ،وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على تقدّم �سير عمليات الإن�شاء وبالتالي نتائج ال�شركة وو�ضعها المالي.
م -تقلُّبات �أ�سعار ال�صرف
تقت�صر مخاطر التق ّلب في �أ�سعار ال�صرف على ُمقا ِو ِلي ال�شركة والذين يقومون ب�شراء المواد الخام بعمالت �أخرى غير الريال ال�سعودي .لقد تعاقدت ال�شركة مع �شركة ن�سما
و�شركاهم للمقاوالت المحدودة لتنفيذ �إن�شاءات المباني للمرحلة الأولى من الم�شروع ،و�ستتعاقد مع مقاولين �آخرين لتنفيذ المراحل الأخرى في الم�ستقبل بح�سب الخطط دون
�أيّ م�سئول ّية على عاتقها ل�شراء مواد �أو خالفه للم�شروع.
المقترحة من قبل ال�شركة
ن -عدم موافقة �أمانة مكّة
المخطّ طات ُ
المكرمة على ُ
ّ
َّ
المخططات المقترحة من قبلها على بع�ض �أجزاء الم�شروع قد ُي�ؤدِّي �إلى ت�أخّ ر تنفيذ الم�شروع و�إمكان ّية
�إنَّ عدم تم ّكن ال�شركة من الح�صول على موافقة �أمانة م ّكة المك ّرمة على
�سلبي على ال�شركة ونتائجها المال َّية .لقد ح�صلت ال�شركة
زيادة التكاليف التي تتك ّبدها ال�شركة وااللتزامات المترتّبة عليها �إ�ضافة �إلى تكلفة الفر�صة البديلة م ّما قد يكون له �أث ٌر ّ
على موافقة الهيئة العليا لتطوير م ّكة المك ّرمة بتطوير كامل �أر�ض م�شروع جبل عمر وبم�سطحات بنائية تبلغ حوالي  2مليون متر ًا مربع ًا بح�سب الموافقة الممنوحة من قبل الهيئة،
وب�صفة الهيئة العليا لتطوير م ّكة المك ّرمة هي جهة االخت�صا�ص في هذا ال�ش�أن ،ف�إ ّنه منْ ال ُم�ستبعد �أنْ ال تتم َّكن ال�شركة من الح�صول على �أيِّ موافقات �إ�ضاف ّية الزمة � -إذا تط ّلب
الأمر  -من �أمانة العا�صمة المقدّ�سة ُم�ستقب ًال.
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2المخاطر ال ُمتعلّقة بال�سوق

�أ -المناف�سة والطلب
تعمل ال�شركة في قطاع الفندقة والإ�سكان والتطوير العقاري في م ّكة المك ّرمة .وعلى الرغم من المو�سم ّية التي تُميز الطلب على ذلك القطاع في م ّكة المك ّرمة� ،إ َّال �أ ّنه يتم ّيز
كمتو�سطات �سنو ّية .يعود ال�سبب في ذلك �إلى محدود َّية المعرو�ض حال ّي ًا من الغرف الفندق ّية الفاخرة وبالأخ�ص
أجير ُمرتفعة ن�سب ّي ًا
باال�ستقرار الن�سبي وبمعدَّالت � ٍ
إ�شغال و�أ�سعار ت� ٍ
ّ
في المناطق المجاورة للحرم الم ّكي .مع ذلك ،ف�إنَّ هناك العديد من الم�شروعات التي هي قيد التنفيذ والتي �ستُ�ضيف عدد ًا كبير ًا من الغرف الفندق ّية الفاخرة �إلى ال�سوق في
�سلبي على �إيرادات ال�شركة وبالتالي �أداءها
الأمدين المتو�سط والطويل� .إنَّ زيادة المعرو�ض من الغرف الفندق ّية عند ا�ستكمال تلك الم�شروعات في الم�ستقبل قد يكون له �أث ٌر ّ
ونتائجها المال ّية في الم�ستقبل.
ب -ان�ضمام المملكة العرب ّية ال�سعود ّية لمنظمة التجارة العالم ّية
ان�ض َّمت المملكة العرب ّية ال�سعود ّية لع�ضو ّية منظمة التجارة العالم ّية في  11دي�سمبر 2005م ،ومن المحتمل �أنْ ت�ؤثر هذه الع�ضو ّية على �أو�ضاع ال�سوق بالمملكة ،وفي هذا الإطار
عليها تحقيق درجة �أعلى من تحرير االقت�صاد المح ِّلي وتعديل بع�ض القوانين والأنظمة المو�ضوعة لحماية الأعمال المحل ّية ،ونتيجة لال�ستجابة لمثل هذه التغيرات الم�ستقبل ّية
يخ�ص ان�ضمام المملكة لمنظمة التجارة العالم ّية ،ف�إنّ دخول �شركات فندقة و�إ�سكان و�شركات تطوير عقاري للمناف�سة في ال�سوق ال�سعودي وبالأخ�ص م ّكة المك ّرمة قد ينعك�س
فيما ُّ
ح�صة ال�شركة في ال�سوق� ،أو ُربما ُيخ�ضع ال�شركة �إلى موا�صفات ومعايير جديدة ،وبالتالي المزيد من التكاليف م ّما قد ُي�ؤدّي �إلى خف�ض ربح ّيتها .وعلى الرغم من ذلك،
�سلب ًا على ّ
ف�إنّ دور �شركات الفندقة العالم ّية يقت�صر على �إدارة وت�شغيل الفنادق التي �ستمتلكها ال�شركة ولدى �شركة جبل عمر خيارات وبدائل عدّة وبالتالي فمن غير المتو ّقع وجود �أثر كبير
لدخول تلك ال�شركات �إلى �سوق م ّكة المك ّرمة.
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ن�شرة الإ�صدار
ج -المخاطر المتعلّقة بتنظيم قطاعات الفندقة والإ�سكان والتطوير العقاري
 مراقبة الجهات التنظيم ّية
الحج والعمرة �إ�ضافة �إلى القيود
أخ�ص فيما يتع َّلق بتنظيم فترات ّ
هناك جهات حكوم ّية عدّة تقوم بتنظيم الأن�شطة المتعلقة بقطاع الإقامة الفندق ّية عموم ًا في م ّكة المك ّرمة وبال ّ
يح ُّد من قدرتها على تحقيق الإيرادات والتدفقات النقد ّية الالزمة لتمكينها
التي يخ�ضع لها قطاع التطوير العقاري� .إنَّ عدم مقدرة ال�شركة على تلبية تلك ال�شروط والمتط ّلبات قد ُ
�سلبي على نتائج �أعمالها.
من اال�ستمرار في تقديم خدماتها ومنتجاتها على الوجه المطلوب وما لذلك من �أثر ِّ
ال�سيا�سة الت�سعير َّية
  ّ
يخ�ضع نظام ت�سعير الغرف الفندق ّية والتي �ستُم ّثل ع�صب الم�شروع لمتطلبات وزارة التجارة وال�صناعة� .إنَّ قيام الجهات ال ُم ّ
نظمة ب�إجراء تعديالت ُملزمة في الأ�سعار دون الرجوع
لل�شركة قد ُي�ؤ ِّثر على �إيرادات ال�شركة وبالتالي ربح ّيتها ومقدرتها على توزيع الأرباح على حملة �أ�سهمها ُم�ستقب ًال.
د -مخاطر التغيرات االقت�صادية الكل ّية
ّ
ح�صة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي رغم ال�سيا�سات والجهود
ب�شكل عام ،يعتمد اقت�صاد المملكة ال ُك ّلي والجزئي ٍ
أ�سا�سي على النفط والذي ال يزال ي�سيطر على َّ
ب�شكل � ّ
الحكوم ّية الم�ستم ّرة لتنويع م�صادر الإيرادات العا ّمة ،وتت�أ ّثر �أ�سعار النفط دائم ًا بالمتغيرات االقت�صاد ّية وال�سيا�س ّية العالم َّية ،وعليه ف�إنَّ � َّأي تغ ُّير يحدث في �أ�سعار النفط �سيكون
له �أثره المبا�شر على خطط ونمو االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل عام.
الخا�صة بالطلب على ال�سياحة الدين ّية في م ّكة المك ّرمة حيث �سيتواجد الم�شروع الوحيد لل�شركة (جبل عمر) ،فقد ُلوحظ
على الرغم من ذلك ،ومن خالل الدرا�سات والإح�صاءات
ّ
ب�أنَّ انخفا�ض �أ�سعار النفط لعب دور ًا �إيجابيا من حيث �أثره على الطلب و�أدَّى �إلى ارتفاع الطلب ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار تذاكر الطيران والذي يح�صل كنتيجة مبا�شرة النخفا�ض
�أ�سعار وقود الطائرات م َّما ُي�ؤدِّي �إلى ارتفاع في �أعداد الز ّوار للعمرة والحج.
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الم�ستحقّين الذين ال ي�ستخدمون حقَّ الأولو َّية في الأ�سهم القائمة
لح�صة الم�ساهمين والملاّ ك ُ
�أ -انخفا�ض الن�سبة المئوية ّ
�إنَّ ن�سبة ملك ّية الم�ساهمين والملاّ ك في الأ�سهم الحال ّية لل�شركة وقيمة تلك الأ�سهم ،ف�ض ًال عن حقوقهم في الت�صويت� ،سوف تق ُّل بعد انتهاء هذا االكتتاب وذلك بقدر عدم
الخا�صة بهم.
ممار�ستهم لحقوق الأولو َّية
َّ
ب -تذبذب �سعر ال�سهم
يخ�ص �أ�سهم
ُيمكن �أنْ يكون �سعر �سهم ال�شركة في ال�سوق غير م�ستق ٍّر ُ
وعر�ض ًة �إلى حدٍّ ٍ
كبير للتذبذب ب�سبب عدِّ ة عوامل ت�شمل على �سبيل المثال ال الح�صر �أو�ضاع ال�سوق فيما ُّ
ال�شركة و� َّأي تغ ُّيرات تنظيم ّية قد ت�ؤ ّثر على عمليات ال�شركة وكذلك تراجع النتائج الت�شغيل ّية لل�شركة وقدرتها على تنفيذ خطط �أعمالها والتطورات في �أعمال مناف�سي ال�شركة
ودخول مناف�سين جدد للقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة والتو ّقعات المتع ّلقة ب�أعمال ال�شركة وغير ذلك .كما �أ ّنه ال يوجد �أيُّ �ضمان بزيادة قيمة الأ�سهم التي �ستُطرح �أو حتَّى الحفاظ
على قيمتها من التراجع بمجرد �إدراجها في �سوق الأ�سهم.
ج -توزيع الأرباح
يعتمد توزيع ال�شركة لأرباح في ال ُم�ستقبل على ِعدّة عوامل من بينها تحقيق الأرباح ،وو�ضع ال�شركة المالي ،و�أو�ضاع ال�سوق والمناخ االقت�صادي العام ،وتحليل الفر�ص واالحتياجات
اال�ستثمار َّية لل�شركة والمتط ّلبات النقد ّية والر�أ�سمال ّية و ُفر�ص الأعمال والأثر على الموقف الزكوي لل�شركة� ،إ�ضافة �إلى بع�ض االعتبارات القانون ّية والتنظيم ّية الأُخرى ،وبناء ًا على
مكن �أنْ ي�ؤ ّثر على القيمة ال�سوق ّية لأ�سهم ال�شركة ،و�سوف يخ�ضع �أيُّ قرار بدفع �أ َّية �أرباح نقد ّية لتقديرات
ذلك قد ال تقوم ال�شركة دائم ًا بتوزيع �أرباح على م�ساهميها الأمر الذي ُي ِ
وتو�صيات مجل�س �إدارة ال�شركة.
ن�ص عليه النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ولتعوي�ض �أ�صحاب الح�ص�ص العين ّية (الأ�سهم التي ُمنحت لم ّالك العقارات الكائنة في الم�شروع
حال ّي ًا وخالل فترة تنفيذ الم�شروع ،وبح�سب ما َّ
ً
ً
َّ
ٍّ
ح�صة كل منهم ما
قبل �إزالتها) عن دخل الإيجارات الذي كانت تحقّقه لهم عقاراتهم في ال�سابق ،ف�إنَّ ال�شركة تُو ِّزع مبلغا ثابتا على �أ�صحاب الح�ص�ص العين ّية ب�شرط �أال تتجاوز ُّ
يعادل ن�سبة ( )%5من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة خالل ِّ
كل عام ،وذلك ل ُمدّة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ ت�سلُّم العقار منهم بعد �صدور قرار معالي وزير
التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .و ُي�ستر ّد هذا المبلغ من الأرباح الم�ستحقّة لأ�صحاب الح�ص�ص العين ّية في حال تحقّقها� .إنَّ تلك المبالغ تُدفع للم�ساهمين العين ّيين
والذين لديهم ُ�صكوك ملك ّية ُمكتملة �سواء �أكانوا م�ساهمين عين َّيين مكتملين ُنقلت ملك َّية عقاراتهم با�سم ال�شركة �أو م�ساهمين عين َّيين جزئيين ال زالت �صكوكهم تحت الإفراغ
يتم �سداد �أو اال�ستحقاق لأ ّية توزيعات �أرباح لمن لي�س لديهم �صكوك ملك ّية مكتملة وي�شمل ذلك ال ُم ّالك العين ُّيون الغائبون الذين اكتتبت �شركة م ّكة
لدى كتابة العدل ،عليه ف�إ ّنه ْلم َّ
للإن�شاء والتعمير نقد ًا نيابة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�شركة .وبح�سب االتفاق فيما بين �أولئك الم�ساهمين العين ّيين وال�شركة ،ف�إ َّنه ُيحظر على �أولئك الم�ساهمين والذين ا�ستلموا �أرباح ًا
الجدد لتلك الأ�سهم من الح�صول على توزيعات
نقدية بيع �أ�سهمهم �إ ّال �إذا قاموا ب�سداد جميع توزيعات الأرباح التي ا�ستلموها من ال�شركة في الما�ضي وبذلك يتم َّكن الم�شترون ُ
�أرباحها في الم�ستقبل( .لمزيد من التفا�صيل الرجاء راجع الق�سم « 18ملخ�ص النظام الأ�سا�سي» فقرة توزيع الأرباح).
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د -البيع والطرح الم�ستقبلي للأ�سهم
�إنَّ بيع كم ّيات كبيرة من �أ�سهم ال�شركة في �سوق الأ�سهم بعد انتهاء االكتتاب �أو تو ّقع حدوث عمليات البيع هذهُ ،يمكن �أن ي�ؤ ّثر �سلب ًا على �أ�سعار هذه الأ�سهم في ال�سوق.
هـ -ربح ّية الأ�سهم
قد يت�أ ّثر م�ستوى ربح ّية ال�سهم الواحد بعد �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية وزيادة ر�أ�س مال ال�شركة حيث يعتمد احت�ساب ربح ّية ال�سهم الواحد على عدد الأ�سهم ال ُم�صدرة وقد ت�ؤدّي
زيادتها �إلى انخفا�ض ربح ال�سهم الواحد ُم�ستقب ًال عند بد�أ ال�شركة لأن�شطتها الت�شغيل ّية ،وال ت�ضمن ال�شركة �أ َّنه �سيت ُّم دفع �أرباح لحملة الأ�سهم في الم�ستقبل كما ال ت�ضمن ربح َّية
�سهم ُمحدَّدة لأ�سهم ال�شركة الم�صدرة بعد زيادة ر�أ�س المال.
ٍ

�شركة جبل عمر للتطوير 9

ن�شرة الإ�صدار
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قامت �شركتي ديلويت �آند تو�ش وجونز النغ ال�سال ب�إعداد الدرا�سات ال�سوق ّية التي ت�ض َّمنتها ن�شرة الإ�صدار� .إنَّ لدى ال�شركتني خربة كبرية يف جمال �إعداد الدرا�سات
ال�سوقية ولديهما ِف ُ
تخ�ص�صة يف تقدمي هذا النوع من اخلدمات اال�ست�شار ّية كما يلي:
رق ٍ
عمل ُم ِّ
�شركة ديلويت �آند تو�ش
على الم�ستوى العالميُ ،تقدِّ م ديلويت خدمات تدقيق الح�سابات وال�ضرائب واال�ست�شارات الإدار ّية والم�شورة المال ّية �إلى عمالء من القطاعين العام والخا�ص في مجموع ٍة وا�سع ٍة
عالمي وخبرة محل ّية
من المجاالت االقت�صاد ّية ولديها �شبكة عالم ّية مترابطة من ال�شركات الأع�ضاء في �أكثر من  140دولة حول العالم ولديها مجموعة من الكفاءات ذات مُ�ستوىً
ّ
مهني .ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو في «ديلويت تو�ش توهمات�سو المحدودة» وهي �أ َّول �شركة خدمات مهن َّية ت� ّأ�س�ست
عميقة ويعمل لدى ال�شركة نحو � 170ألف موظف ّ
في منطقة ال�شرق الأو�سط منذ �أكثر من  85عام ًا وتقوم بتقديم خدمات تدقيق الح�سابات وال�ضرائب واال�ست�شارات الإدارية والم�شورة المال ّية بوا�سطة �أكثر من � 2.400شريك
ومدير َّ
رب عمل من قبل �شركة هيويت العالمية للعام 2009م،
وموظف يعملون من خالل  26مكتب ًا في  15بلد ًا في المنطقة� .أُختيرت ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق الأو�سط) ك�أف�ضل ّ
وحازت على المركز الأ ّول لال�ست�شارات ال�ضريبية في منطقة دول مجل�س التعاون الخليجي ح�سب ت�صنيف مجلة «انترنا�شونال تاك�س ريفيو» ( )ITRللعام 2010م كما نالت جائزة
�أف�ضل �شركة ا�ست�شار َّية للعام  2010خالل المنتدى ال�سنوي لل ُم ّ
نظمين في دول مجل�س التعاون الخليجي (جوائز االمتثال الأولى ل�شركة “كومبلينت”).
�شركة جونز النغ ال�سال
تُع ُّد �شركة جونز النغ ال�سال واحد ًة من كبريات ال�شركات التي تُق ّدم خدمات الدرا�سات ال�سوقية ودرا�سات التقييم في ال�سوق العقاري وخدمات ال�ضيافة .تعمل ال�شركة في �أكثر من
 25دولة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا وقدّمت ا�ست�شاراتها لعمالء ب�ش�أن م�شاريع عقارات وفنادق و�ضيافة تزيد قيمتها عن  200مليار دوالر �أمريكي .لدى جونز النغ
ال�سال خبرة رائدة في قطاعي العقارات وال�ضيافة ُ
وي�ض ّم فريق عملها عدد ًا من �أبرز الخبراء الذين �شغلوا منا�صب مرموقة مع بع�ض كبريات �شركات تطوير العقارات وال�ضيافة
متخ�ص�صة في الن�شاط
ومجموعات ال�شركات في ال�شرق الأو�سط ودول ّي ًا� .شركة جونز النج ال�سال مدرجة في �سوق نيويورك للأوراق المال ّية وهي �شركة خدمات مال ّية ومهن ّية
ّ
العقاري .تُقدّم ال�شركة خدماتها في  60دولة ولأكثر من  750موقع ًا حول العالم ولديها  180مكتب ًا .تُع ُّد ال�سال �إنف�ستمنت منجمنت ذراع ال�شركة لأعمال �إدارة اال�ستثمارات وواحد ًة
من �أكبر �شركات �إدارة �أموال العقارات تن ُّوع ًا في العالم وتدير �أُ�صو ًال ت�صل قيمتها �إلى حوالي  38مليار دوالر �أمريكي.

ديلويت �آند تو�ش
�شارع ال�شيخ زايد
�ص.ب4254 :
دبي ،الإمارات العرب ّية المتحدة
هاتف+971 - 4 – 369 - 8999 :
فاك�س+971 - 4 – 422 - 7997 :
الموقع االلكتروني:

www.deloitte.com

�شركة جونز النغ ال�سال
�شارع الأح�ساء ُ ،مج ّمع الهو�شان ،البرج الغربي،الدور الثالث
�ص.ب 9629 :الريا�ض 11423
المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966 - 1 – 472 -8309 :
فاك�س+966 - 1 – 211 – 9299 :
الموقع االلكتروني:

www.joneslanglasalle-mena.com

�شركتي ديلويت �آند تو�ش وجونز النغ ال�سال الم�صدر الأ�سا�سي لك ّل معلومات وبيانات ال�سوق المدرجة في هذه الن�شرة .وقد �أعطت كلتا ال�شركتين موافقتهما الكتاب َّية على ن�شر
تُعتبر
ّ
ولم ت�سحبا تلك الموافقة لغاية تاريخ هذه الن�شرة ،وال يوجد لل�شركتين �أو موظفيهما �أو �أيٍّ من �أقاربهم �أو التابعين لهم �أ َّية م�ساهمة
تقارير درا�سات ال�سوق في ن�شرة الإ�صدار هذه ْ
�أو م�صلح ًة من �أيّ نوع في ال�شركة.
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ق�سم المملكة العرب ّية ال�سعود ّية �إلى  13منطقة �إدار ّية
�صدر نظام المناطق بالأمر الملكي رقم �أ 92/في 1412/8/27هـ وال ُمعدّل بالأمر الملكي رقم �أ 21/في 1414/3/30هـ الذي ُي ّ
ير�أ�س ُك ًّال منها �أمير منطقة .يعتمد اقت�صاد المملكة على النفط مع رقابة حكوم ّية قو َّية على الأن�شطة االقت�صاد ّية الرئي�سة ،وتتمتَّع المملكة ب�أكبر مخزون احتياطي من النفط في
العالم حيث ت�ستحوذ المملكة على  %25من احتياطياته ال ُم�ؤ َّكدة ،وهي �أكبر مُ�صدِّ ر للنفط وتلعب دور ًا قياد ّي ًا في ُم ّ
نظمة �أوبك ،وي�ست�أثر قطاع النفط بالجزء الأكبر من �إيرادات
ميزان َّية الدولة وت�سعى الدولة �إلى تنويع �صادراتها لتُق ِّلل من اعتمادها على النفط.
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نُبذة عن م�شروع جبل عمر
الغربي للمنطقة المركز ّية من الحرم الم ّكي ال�سريف وتبلغ اإجم�لي ُم ّ
أر�س م�س�حته�
يقع م�سروع جبل عمر في الجزء
�سطح�ته البن�ئ ّية حوالي  2مليون متر ًا مربع ً� و ُيق�م على ا ٍ
ّ
ً
ّ
أهم
 230.000متر ًا مر ّبع ً�ُ .يط ّل الج�نب
ال�سرقي للم�سروع من جهة �س�رع اإبراهيم الخليل على �س�ح�ت الحرم المكي ال�سريف م َّم� يجعل من م�سروع جبل عمر واحدا من ا ِّ
ّ
الم�سروع�ت التي تُق�م ح�ل ّي ً� في المنطقة المركز ّية للحرم الم ّكي ال�سريف.
خدم�ت اأخرى م�س�ندة.
ي�ستمل الم�سروع على ( )36برج ً� فندق ّي ً� ت�س ُّم فن�دق فئة « »5و « »4و « »3نجوم ،مح ّالت ومع�ر�سُ ،م�س َّلى اإ�س�فة اإلى
ٍ
ِّ
يو�سح الجدول الت�لي ُمك ِّون�ت م�سروع جبل عمر:

�إجمالي �لم�سطحات �لبنائية (م)2
 .1المب�ني
�البر�ج
الفن�دق
خدم�ت
من�سات
غرف فندقية �سمن المن�س�ت
محالت ومع�ر�س
م�سلى
موقف �سي�رات
خدم�ت
خدم�ت ومرافق حكومية
�إجمالي �لم�سطحات �لبنائية
 .2خدمات عامة
م�سجد م�ستقل
خدم�ت
خدم�ت حكومية
�الإجمالي

�لن�سبة الإجمالي �لم�سطحات

844.256
110.971

%42.8
%5.6

195.653
163.266
27.637
145.511
349.590
19.388
1.856.272

%9.9
%8.3
%1.4
%7.4
%17.7
%1.0
%94.2

75.936
5.235
33.851
1.971.294

%3.9
%0.3
%1.7
%100.0

الم�سدر :اإدارة ال�سركة

ُي ّ
و�سح الر�سم البي�ني الت�لي موقع م�سروع جبل عمر والم�سروع�ت الرئي�سة الأخرى المج�ورة للحرم الم ّكي:
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ن�شرة الإ�صدار
لقد قامت �شركة جبل عمر ب�إنجاز ُجزءٍ كبير من �أعمال ال ُبنى التحت ّية للم�شروع وا�ستكمال عدَّة طوابق لأبراج عديدة فيه وبالأخ�ص الجهة المواجهة ل�ساحات الحرم الم ّكي من
جهته الغرب َّية.
لمحة عن قطاع ال�سفر وال�سياحة
ال�سفر وال�سياحة دور ًا متزايد ًا في اقت�صاد المملكة العرب ّية ال�سعود ّية.
 يلعب قطاع ّ
 ت�شير الدرا�سات ب�أنَّ الطلب على قطاع ال�سفر وال�سياحة �سيتزايد بمعدّل �أعلى من معدّل الت�ضخّ م في المملكة وهو م� ّؤ�شر �إيجابي لأداء القطاع.
  ُي�ش ّكل دخل ال�سياحة الدين ّية ن�سبة كبيرة من �إجمالي دخل ال�سياحة في المملكة وتُعتبر م ّكة المك ّرمة هي الوجهة الرئي�سة لز ّوار المملكة العرب ّية ال�سعود ّية �إ�ضافة �إلى المدينة
المن ّورة بن�سبة �أقل.
 بح�سب تقديرات �شركة جونز النغ ال�سال ومعهد الحج والعمرة للعام 2009م ،ف�إنَّ عدد المعتمرين للعام 2009م بلغ  5.6مليون زائر �ش ّكل ُمعتمرو الداخل ما مجموعه 2.2
مليون ًا بن�سبة  %40في حين �ش ّكل ُمعتمرو الخارج  3.4مليون ًا بن�سبة ُ .%60يتو ّقع �أن ينمو ذلك العدد بن�سبة � %5سنو ّي ًا للأعوام من 2010م وحتى 2012م وبن�سبة  %6للعامين
ال ّالحقين 2013م و 2014م وبن�سبة  %7للأعوام من 2015م وحتى 2017م .عليه ف�إ ّنه من المتو ّقع �أن يرتفع عدد الزوار من  5.6مليون للعام 2009م وي�صل �إلى حوالي 9
ماليين زائر في العام 2017م و ُيم ّثل المعتمرون من الداخل ما ن�سبته  %40من �إجمالي عدد الزوار خالل فترة التو ّقعات الم�ستقبل ّية.
الحج والعمرة للعام  ،2009ف�إنَّ عدد الحجاج للعام 2009م بلغ  2.4مليون حاج �ش َّكل ُح ّجاج الداخل ما مجموعه � 700ألف ًا
 بح�سب تقديرات �شركة جونز النغ ال�سال ومعهد ّ
بن�سبة حوالي  %29في حين �ش َّكل ُح ّجاج الخارج  1.7مليون ًا بن�سبة ُ .%71يتوقع �أنْ ينمو ذلك العدد بن�سبة � %2سنو ّي ًا للأعوام من 2010م وحتّى 2012م وبن�سبة  %2.5للأعوام
ال ّالحقة .عليه ف�إ ّنه من المتو ّقع �أنْ يرتفع عدد الحجاج من  2.4مليون ًا للعام 2009م وي�صل �إلى حوالي  2.8مليون ًا في العام 2017مُ .يم ّثل ال�سعوديون ن�سبة قدرها  %29من
�إجمالي عدد الحجاج خالل فترة التوقعات الم�ستقبل َّية.
لمحة عن قطاعي ال�ضيافة والعقار في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
 تجاوز عدد ُنزالء فنادق المملكة العرب ّية ال�سعود ّية  11مليون نزي ًال خالل العام  2007م و�شمل ذلك ُز َّوار الداخل والخارج.
 بين العامين  2004و  2008م ،بلغ متو�سط ُمعدَّل �إ�شغال جميع الفنادق العاملة في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية  %48وبلغ في عام 2009م .%55
 بلغ عدد ال�شقق الفندق ّية العاملة في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية  15مليون ُ�شقّة عادة ما يرتادها المواطنون ال�سعوديون في عام 2007م.
متو�سط ُمعدّل �إ�شغال ال�شقق الفندق ّية العاملة في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية .%50
 بين العامين  2004و  2007م ،بلغ ّ
  ُ
ت�ض ّم المملكة العرب ّية ال�سعود ّية �أكبر م�ساحة متاحة ك�أ�سواق (مراكز تجار ّية) في منطقة الخليج حيث تجاوزت الم�ساحة الإجمال ّية المتاحة للت�أجير في مراكز الت�س ّوق في
ً
ً
الخليج ( )9مليون مترا مر ّبعا في عام 2008م وهناك عد ٌد كبير من المراكز التجار ّية التي ال تزال تحت الإن�شاء.
 بلغت ن�سبة المواطنين الذين يرتادون مراكز الت�س ّوق  %73في عام 2008م.
 يعتبر الطلب على ال�شقق ال�سكن ّية هو ال ُمك ّون الرئي�س للطلب على القطاع العقاري عموم ًا ،و ُيتو ّقع �أن يبقى الحال كما هو عليه ب�سبب الزيادة ال�سكان ّية ّ
المطردة في �أعداد
المواطنين من ال�شباب والذين �سيحتاجون لعدد كبير من الوحدات اال�ضاف ّية في ال�سنوات القادمة.
المكرمة
لمحة عن قطاعي ال�ضيافة والعقار في مكّة
ّ
الفنادق وال�شقق الفندق ّية
 يبلغ العدد الحالي للغرف الفندق ّية في م ّكة المك ّرمة  31.000غرفة في حين بلغ عدد ال�شقق الفندق ّية �ُ 15.000شقّة .من ذلك العدد الإجمالي بلغت ن�سبة الغرف الفندق ّية
فئة « »5نجوم نحو  %18وال�شقق الفندق ّية فئة « »5نجوم نحو  %6فقط.
 خالل العام 2008م ،بلغ ُمتو�سط ن�سبة �إ�شغال الغرف الفندق ّية فئة “ ”5نجوم في م ّكة المك ّرمة  %57في حين بلغت ن�سبة �إ�شغال الغرف الفندق ّية فئة “ ”5نجوم القريبة من
الحرم الم ّكي ُ .%67يالحظ �أ ّنهما �أعلى من المتو�سط العام لن�سب �إ�شغال الفنادق وال�شقق في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية.
متو�سطات معدّالت الإ�شغال عند .%56
 خالل ال�سنوات القادمة من الآن وحتى العام  2014مُ ،يتو ّقع �أنْ يبلغ عدد الغرف الفندق ّية في م ّكة المك ّرمة  60.000غرفة و�أنْ ت�ستق َّر ّ
تو�سط ن�سبة �إ�شغال ال�شقق الفندق ّية القريبة من الحرم الم ّكي .%72
 خالل العام 2008م ،بلغ ُم ِّ
 خالل ال�سنوات القادمة من الآن وحتى العام  2014مُ ،يتو ّقع �أن يبلغ عدد ال�شقق الفندق ّية  21.000و�أنْ ت�ستق َّر ُمعدّالت الإ�شغال عند .%39
 لكي تتم ّكن الغرف وال�شقق الفندق ّية في م ّكة المك ّرمة من الحفاظ على معدّالت �إ�شغالها و�أ�سعارها الحال ّية ،ف�إنَّ زيادة كبيرة في �أعداد زوارها من المواطنين والزوار الأجانب
يجب �أنْ تتحقّق.
 بغ�ض النظر عن التذبذب الكبير في �إيرادات فنادق م َّكة المك َّرمة ب�سبب المو�سم َّية الملحوظة لأدائها (فترتي الحج والعمرة) ،ف�إنَّ معدّالت الإ�شغال والأ�سعار ومتو�سط دخل
الغرف قد ارتفعت ب�شكل ملحوظ خالل الأعوام من  2006م وحتى  2008م.
 خالل العام  2008م ،بلغ ُمتو�سط الدخل اليومي للغرفة الفندق ّية فئة “ ”5نجوم للفنادق المحيطة بالحرم  750ريال �سعودي في حين حقّقت الغرف الفندق ّية البعيدة عن
يومي منخف�ض للغرفة بلغ  185ريال �سعودي.
منطقة الحرم ّ
متو�سط دخل ّ
 حقّقت ال�شقق الفندق ّية المحيطة بمنطقة الحرم بم ّكة المك ّرمة �أ�سعار ًا �أق ّل بن�سبة  %10من الأ�سعار التي حقّقتها فنادق فئة “ ”5نجوم� ،إ َّال �أنَّ ن�سب �إ�شغالها كانت �أعلى بـ %5
من ن�سب �إ�شغال الغرف الفندق ّية مع معدّل �أ�سعار �أق َّل لل�شقق الفندقية بـ .%15
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يعطي الجدول التالي نبذة عن م�ساحات ووحدات الم�شروعات الم�ستقبلية في المنطقة المركزية حول الحرم:
م�ساحة البناء (م)2
معدل م�ساحة الوحدة (م)2
عدد الوحدات

�أبراج البيت
116.341
151
770

ال�شامية
1.524.672
151
10.091

درب الخليل
177.578
182
975

جبل خندمة
378.184
157
2.409

روابي �أبراج البيت
578.021
151
3.826

الإجمالي
2.774.796
154
18.071

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

المراكز التجار ّية
 بين العامين  2000و 2008م ،بلغ ُمعدَّل ال ّنمو المتراكم للمعرو�ض من الم�ساحات المتاحة للت�أجير في المراكز التجار ّية (الأ�سواق) في م ّكة المك ّرمة  %19وبلغت تلك
الم�ساحات  143.000متر ًا مر ّبع ًا.
 يوجد مركزان تجار ّيان رئي�سان للت�س ّوق في المنطقة المركز ّية المحيطة بالم�سجد الحرام .يتراوح متو�سط �أ�سعار ت�أجير المراكز التجار ّية في م ّكة المك ّرمة من  1.000ريال
�سعودي للمتر المر ّبع لي�صل �إلى  45.000ريال �سعودي للمتر المر ّبع للمراكز التجار ّية المجاورة للحرم الم ّكي .تراوحت ن�سبة ال�شاغر لبع�ض تلك المراكز من  %0لت�صل
في بع�ض المراكز لـ .%50
ال�س ّياح من المواطنين �أو المقيمين �أو الز ّوار .وحتى تتم َّكن المراكز التجار ّية في م ّكة المك ّرمة
  ُيعتبر الت�س ُّوق �أحد � َّ
أهم ُمك ّونات دخل ال�سياحة �سوا ًء �أكان ذلك على م�ستوى ُ
من الحفاظ على معدّالت �إ�شغالها و�أ�سعار ت�أجيرها الحال ّية ،ف�إنَّ زياد ًة كبير ًة في �أعداد ز ّوارها من المواطنين والأجانب يجب �أنْ تتحقّق.
الوحدات ال�سكن ّية
ُيعتبر عدد الوحدات ال�سكن ّية في المناطق المحيطة بالحرم حال ّي ًا منخف� ًضا للغاية� ،إ ّال �أ ّنه ُيتو ّقع �أنْ يتجاوز ذلك العدد  5.000وحدة �سكن ّية في العام 2020م� .ست�ستهدف الوحدات
ال�سكن ّية الجديدة والتي تحيط بالحرم الأفراد من مي�سوري الحال ومن ذوي الدخول المرتفعة نظر ًا لالرتفاع الكبير في �أ�سعار ت�أجيرها والذي يع ُّد من بين الأعلى عالم ّي ًا وذلك
مقارنة مع الوحدات ال�سكن ّية التي تقع في مناطق بعيدة عن الحرم الم ّكي.

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

الم ّ
توقع للم�شروع بافترا�ض اكتماله
تقييم الم�شروع واعتبارات �أُخرى ها َّمة  -الأداء الت�شغيلي ُ
  عند �إعداد درا�سة الم�شروع وتقيم مدى �إمكانية نجاح الم�شروع ،ف�إ ّنه َّتم افترا�ض التالي:
 .1الموقع المتم ِّيز للم�شروع بجوار الم�سجد الحرام.
� .2شركات الفندقة العالم ّية والتي �ستقوم على �إدارة وت�شغيل الغرف وال�شقق الفندق ّية للم�شروع.
�	.3أنَّ م�شروع جبل عمر �سيكتمِ ل قبل الم�شروعات العقار ّية التطوير ّية ال ُكبرى في المنطقة وذلك فيما عدا م�شروع �أبراج البيت والذي انتهى بالفعل تقريب ًا مع الأخذ بعين
االعتبار �أنَّ حجم الم�شروع �أ�صغر من م�شروع جبل عمر.
�	.4أنَّ الحكومة قامت باعتماد تنفيذ م�شروعات ُبنى تحت ّية عدّة منها على �سبيل المثال ِ�س ّكة الحديد التي تربط م ّكة المك ّرمة بمدينة جدّة.
 .5تحقُّق الرقم المتو ّقع لعدد ز َّوار م َّكة المك ّرمة.
�	.6أنْ تتحقّق التوقعات الإيجاب ّية لم�ؤ�شرات االقت�صاد ال ُك ّلي ال�سعودي ومنها نمو في �إجمالي الناتج المح ّلي والنم ّو ال�س ّكاني.
الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

تحليل نقاط الق ّوة – ال�ضعف – الفر�ص – التهديدات
�أ ّو ًال :الفنادق وال�شقق الفندق ّية

1-1نقاط الق ّوة








الموقع ال ُمتم ّيز للم�شروع بجوار الم�سجد الحرام.
ت�شغيل فنادق ووحدات الم�شروع من قبل �شركات فندقة عالم ّية كبيرة ومعروفة ،فقد قامت ال�شركة وفي مرحلة التخطيط والت�أ�سي�س بتعيين �شركة ا�ست�شارية Equinox
(�أكوينوك�س) تم ّثلت مه ّمتها في التفاو�ض مع �شركات الفندقة العالم ّية وتن�سيق الت�صاميم بما يتواءم مع متطلبات تلك ال�شركات العالم ّية ال ُم�ش ِّغلة ،على �سبيل المثال
مجموعتي هيلتون و�ستاروود.
الت�صميم الفريد للم�شروع والذي �س ُيتيح لكثير من غرفه و وحداته ال�سكن ّية �إطاللة على الحرم.
التن ّوع الكبير لوحدات الم�شروع من حيث احتوائه على ت�شكيلة وا�سعة من الغرف وال�شقق الفندق ّية الفخمة حيث تتو ّفر في الم�شروع غرف فندق ّية فئات “ ”5و “ ”4و “”3
نجوم �إ�ضافة �إلى �شقق فندق ّية فئة “ ”5نجوم وهذا �س ُيم ّكن الم�شروع من ا�ستهداف وتلبية متط ّلبات �شرائح مختلفة ووا�سعة من العمالء.
التنفيذ ال ُمتقن للم�شروع من حيث النوع ّية والجودة ب�سبب قيام ال�شركة بالتعاقد مع مجموعة من �أف�ضل �شركات المقاوالت.
العدد الكبير من مواقف ال�سيارات والتي �ستُم ِّكن نزالء ومرتادي وحدات الم�شروع من الو�صول �إليه بي�سر و�سهولة.
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ن�شرة الإ�صدار
2-2نقاط ال�ضعف
الحجة� .ساهم في تخفيف �أثر مو�سم ّية �سوق
 المو�سم ّية الملحوظة ل�سوق م ّكة المك ّرمة وتر ّكز الإيرادات في فترات ُمحدّدة من ال�سنة الهجر ّية وبالأخ�ص �شهري رم�ضان وذي ّ
م ّكة قيام الحكومة ال�سعود ّية بفتح منح ت�أ�شيرات زيارات العمرة على مدى � 10أ�شهر خالل العام تقريب ًا الأمر الذي �أدّى �إلى �إ�ستقرار ن�سبي في الطلب خالل ُمعظم �أ�شهر
العام.
 العدد المحدود ن�سب ّي ًا من �شركات الفندقة العالم ّية والتي تقوم ب�إدارة ال�شقق الفندق ّية.

3-3الفر�ص





توفير خدمات وغرف و�شقق فندق ّية متم ّيزة وفخمة ال تتو ّفر في ال�سوق حال ّي ًا.
�سيكون الم�شروع من �أ ّول الم�شروعات الكبيرة والتي ت�ض ُّم عدد ًا كبير ًا من الغرف الفندق ّية بجوار الم�سجد الحرام م ّما �سيم ّكنه من تحقيق �إيرادات كبيرة كونه �سيحقّق
معدّالت �إ�شغال و�أ�سعار ت�أجير مرتفعة ن�سب ّي ًا.
النم ّو الم�ستمر ّ
والمطرد في �أعداد الم�سلمين حول العالم م ّما �سيزيد من �أعداد زوار م ّكة المك ّرمة م�ستقب ًال وبالتالي الطلب على الغرف وال�شقق الفندق ّية.
الخطط الطموحة التي و�ضعتها الدولة للنهو�ض بقطاع ال�سياحة عموم ًا.

4-4التهديدات







عدم التم ُّكن من جذب العدد المطلوب من الزوار للإقامة في غرف ووحدات الم�شروع.
المناف�سة الم�ستقبل ّية المحتملة من قبل الم�شروعات الكبيرة الأخرى التي �سيت ُّم تنفيذها بجوار الحرم الم ّكي.
الفائ�ض المحتمل في المعرو�ض من الغرف الفندق ّية والذي قد ُي�ؤ ّثر �سلب ًا على معدالت الإ�شغال و�أ�سعار الت�أجير.
عدم تنفيذ المبادرات التطوير ّية التي �أعلنت عنها الحكومة بال�شكل المطلوب على �سبيل المثال (�سهولة منح ت�أ�شيرات الزيارة للمملكة وعدم ترخي�ص العدد الكافي من
الم�شغّلين ال�سياحيين).
المناف�سة المحتملة فيما بين وحدات م�شروع جبل عمر نف�سها من غرف و�شقق فندق ّية م َّما قد ُي�ؤ ّثر �سلب ًا على �أداء و�إيرادات الم�شروع.
بال�صحة.
عادة ما يكون قطاع ال�سياحة والفندقة �شديد الح�سا�س ّية تجاه المخاطر ال�سيا�س ّية والمخاطر التي تتع َّلق
ّ

ثانيا :الوحدات ال�سكن ّية (الفلل)

1-1نقاط الق ّوة





الموقع ال ُمتميز للم�شروع بجوار الم�سجد الحرام.
�أحد الم�شروعات ال�سبعة الرئي�سة بجوار الم�سجد الحرام.
(المن�صات) وقريبة من مراكز الت�س ّوق.
التن ُّوع في مك ّونات الم�شروع المختلفة حيث ي�ض ُّم الم�شروع  167فيال و�شقّة �سكنية تقع على �أ�سطح البوديوم
ّ
 ُيتوقع �أن ُيفتتح الم�شروع قبل الم�شروعات الأخرى حول الحرم با�ستثناء �أبراج البيت والتي َّتم ت�شغيلها فعل ّي ًا� .إنَّ ذلك �سيمنح الم�شروع ميزة تناف�س ّية �إ�ضاف ّية.

2-2نقاط ال�ضعف
 بغر�ض التعجيل في عمل ّية تحقيق تد ّفقات نقد ّية ج ّيدة في البداية وذلك لدعم المك ّونات والقطاعات الأخرى للم�شروع ،فقد َّتم تخ�صي�ص جميع الفلل والوحدات ال�سكن ّية
في الم�شروع والبالغ عددها  167وحد ًة �إ�ضافة �إلى ُمك َّونات �أُخرى ُمختارة في الم�شروع لبيع حقّ المنفعة عن طريق الت�أجير طويل الأجل ،في حين �أنَّ ُمعظم باقي مك ّونات
الم�شروع الأخرى �سيت ُّم ت�شغيلها ،وعلى ال ُّرغم من �أنَّ ذلك �س ُي�ؤدّي �إلى تعظيم التد ّفقات النقد ّية في بداية عمر الم�شروع� ،إ ّال �أ َّنه من ناحية �أخرى �سي�ؤدي �إلى تخفي�ض
التدفقات النقد ّية التي �س ُيحقّقها الم�شروع م�ستقب ًال ذلك �أنَّ الدخل الدوري الذي �ستح ِّققه �شركة جبل عمر بعد ت�أجير تلك الوحدات لأمد طويل وعند ت�شغيلها نيابة عنْ
ُم ّالكها من قبل ال�شركة �سيتم ّثل في ر�سوم �إدارة لتلك الوحدات ال�سكن ّية بالتن�سيق مع �شركات الفندقة العالم ّية.
 ت�سمح الأنظمة للمواطنين والأ�شخا�ص االعتباريين ال�سعود ّيين فقط تملُّك العقارات في م ّكة المك ّرمة.

3-3الفر�ص
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والتو�سعات الجديدة قد ُي�ؤدّي �إلى زيادة الطلب على الوحدات ال�سكن ّية للم�شروع
�إنَّ النق�ص المتو ّقع في المعرو�ض من الوحدات ال�سكن ّية في منطقة الحرم ب�سبب �أعمال الهدم
ُّ
وبالتالي تمكين ال�شركة من بيع وحداتها ال�سكنية ب�أ�سعا ٍر �أعلى.
تاريخ ّي ًا ،بلغت ن�سبة ال�شاغر من الوحدات ال�سكن ّية في م ّكة المك ّرمة فقط  %4.1م ّما ي�شير �إلى ارتفاع الطلب على الوحدات ال�سكن ّية فيها.
تاريخ ّي ًا ،ومقارنة بباقي مناطق المملكة ،حقّقت الوحدات ال�سكن ّية في م ّكة المك ّرمة �أعلى زيادة �سنو ّية ّ
مطردة في �أ�سعارها وبالتالي عوائدها.
�إنَّ التركيبة ال�س ّكان ّية للمملكة عموم ًا والتي يغلب عليها جيل ال�شباب وق َّلة الم�ساحات المتاحة للت�أجير �س ُيو ّفر طلب ًا �إ�ضاف ّي ًا على الوحدات ال�سكن ّية في م ّكة المك ّرمة.
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4-4التهديدات
�سيتم تنفيذها بجوار الحرم الم ّكي والتي قد تُو ِّفر وحدات �سكن َّية �أكثر تنوع ًا ومتعدّدة اال�ستخدامات
 المناف�سة الم�ستقبل ّية ال ُمحتملة من قبل الم�شروعات الكبيرة الأخرى التي ّ
قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار بيع وحدات م�شروع جبل عمر.
 على الرغم من الموقع المتم ّيز للم�شروع بجوار الم�سجد الحرام� ،إ ّال �أنَّ ذلك قد يفر�ض قيود ًا على الم�شروع مثل عدم ال�سماح لم�ستثمرين غير �سعوديين من �شراء وحدات
في الم�شروع.
 ا�ستمرار الأزمة المال ّية العالم ّية والتباط�ؤ المتو ّقع في �أداء اقت�صادات الدول.
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3المناف�سة والح ّ�صة ال�سوقيّة

ُيمكن تق�سيم الم�شروعات القائمة والمناف�سة لم�شروع جبل عمر كما يلي:
ّ
ويو�ضحها الجدول التالي:
م�شروعات ُت�شكِّل مناف�س ًا رئي�س ًا لم�شروع جبل عمر ،ت�شمل تلك الم�شروعات الفنادق المجاورة للحرم المكّي

بع�ض الفنادق الممتازة القريبة من الحرم الم ِّكي
الموقع
الفندق
�إطالله مبا�شرة على الحرم الم ِّكي والكعبة
هليتون و�أبراج �شركة م َّكة
�إطالله مبا�شرة على الحرم الم ِّكي والكعبة
�إنتركونتينتال دار التوحيد
مريديان م َّكة
�أبراج زمزم

 100متر من الحرم الم ِّكي
�إطالله مبا�شرة على الحرم الم ِّكي والكعبة

ال�سكن
الو�صف
 599غرفة وجناح
من الم�شاريع الكبيرة في م َّكة والمط َّلة على الحرم
موقع الفندق الفريد والمطل على الحرم الم ِّكي ي�سمح ل�ضيوفه  600غرفة وجناح
بر�ؤية الحرم مبا�شرة
 255غرفة وجناح
يوفر الفندق �أجواء البناء العربي القديم في ردهة الفندق
برج زمزم هو �أحد �أبراج مج َّمع �أبراج البيت الخم�سة وتطل على  431غرفة وجناح
الحرم وقريبة من باب الملك عبدالعزيز

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

أهم �سبعة م�شروعات تقام بجوار الحرم الم ّكي والم�شروعات ال�ستّة الأخرى هي:
ُيعتبر جبل عمر واحد ًا من � ِّ
�أو ًال :م�شروعات في مراحلها النهائ ّية
 �أبراج البيت
 جبل الكعبة
ثاني ًا :م�شروعات في مرحلة الدرا�سات الأول ّية
 ال�شام ّية
 درب الخليل
 جبل خندمة
 روابي �أبراج البيت
من�صة تجار ّية م�شتركة ُيقام عليها �أربعة �أبراج فندق ّية� .س ُي�ضم الموقع S3البرجين الفندقيين  H12وH13A
تنق�سم المرحلة الثانية �إلى منطقتين هما  S3و  S4وت�ضم المرحلة ّ
ً
في حين �سي�ضم الموقع � S4ضمن نف�س المرحلة البرجين الفندقيين  H13Bو  H13Cو�ستحتوي المرحلة الثانية بعد اكتمالها على 593غرفة وجناحا ( 549غرفة فندقية و 44
جناح ًا) �إ�ضافة �إلى  72فيال و�شقة �سكن َّية.
من�صات تجار ّية وتحتوي على  2.914غرفة وجناح ًا ( 2.256غرفة فندقية و  658جناح ًا) �إ�ضافة �إلى 86
�ست�ض ُّم المرحلة الأولى للم�شروع ت�سعة �أبراج فندق ّية تقام على �أربعة ّ
فيال و�شقة �سكن َّية.
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ن�شرة الإ�صدار
وعند ا�ستكمال م�شروع جبل عمر ب�شكل نهائي ،ف�إ ّنه ُ
�سي�ض ُّم  11.457غرفة وجناح ًا ( 9.831غرفة فندقية و  1.626جناح ًا) تتو ّزع على �ستة وثالثين برج ًا فندق ٍّيا� ،إ�ضافة �إلى 167
فيال و�شقة �سكن ّية و ُينفّذ على �أر�ض م�ساحتها  230.000متر ًا مربع ًا ويبلغ �إجمالي ُم ّ
�سطحاته البنائ ّية حوالي  2مليون متر ًا مر ّبع ًا .وفيما يلي مقارنة بعدد الغرف ومتو�سط م�ساحة
الغرف لبع�ض الفنادق الممتازة القريبة من الحرم الم ّكي:

معلومات عن بع�ض الفنادق الممتازة القريبة من الحرم الم ِّكي
الفندق
هليتون و�أبراج �شركة م َّكة
للإن�شاء والتعمير
�إنتركونتينتال دار التوحيد
مريديان م َّكة
�أبراج زمزم
مُعدَّل

�إجمالي
عدد الغرف

الغرف القيا�سية
والديلوك�س (ن�سبة �إلى
�إجمالي الغرف)

599

)%91( 543

)%9( 56

600
255
431
472

)%76( 457
)%87( 221
)%76( 328
)%81( 551

)%24( 143
)%13( 34
)%24( 103
)%20( 137

مُعدَّل م�ساحة
الأجنحة

المتو�سط
ِّ
المرجح م�ساحة
َّ
الغرف

 28م2

 128م2

 37م2

 40م2
 25م2
 33م2
 31م2

 148م2
 70م2
 55م 76 - 2م2
 102م2

 65م2
 32م2
 41م2
 45م2

الأجنحة (ن�سبة �إلى مُعدَّل م�ساحة الغرف
�إجمالي الغرف) القيا�س َّية والديلوك�س

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

جبل عمر (المرحلة الثانية)
S3
S4
جبل عمر (المرحلة الأولى)
جبل عمر
(الم�شروع بالكامل)

593
672
2.914
11.457

)%93( 549
)%79( 528
)%77( 2.256
)%86( 9.831

)%7( 44
)%21( 144
)%23( 658
)%14( 1.626

غير متوفر

غير متوفر

 73.7م2

غير متوفر
غير متوفر

غير متوفر
غير متوفر

 73.7م2
 73.7م2

الم�صدر� :إدارة ال�شركة

ّ
ويو�ضحها الجدول التالي:
م�شروعات ُت�شكِّل ُمناف�س ًا ثانو ّي ًا لم�شروع جبل عمر ،ت�شمل تلك الم�شروعات الفنادق البعيدة عن الحرم المكّي

بع�ض الفنادق الثانوية البعيدة عن الحرم الم ِّكي
الموقع
الفندق
طريق جدَّة القديم
�إنتركونتنتال م َّكة
�شارع الحرم قرب ج�سر الحجون
ميركور �أُ ّم القرى
 190م من الحرم الم ِّكي
رامادا �شبيكة م َّكة
ُ
�أم القرى
جراند كورال م َّكة
الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

16
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الو�صف
فندق  5نجوم وبه مطعمين ويبعد  10دقائق من الحرم الم ِّكي
فندق  4نجوم وبه مطعمين ومواقف وخدمات الغرف
فندق  4نجوم وبه مطعم وغرف ديلوك�س مفرو�شة وخدمات الغرف
يوجد به  4مطاعم وخدمات الغرف

ال�سكن
 166غرفة وجناح
 395غرفة وجناح
 142غرفه وجناح
 200غرف وجناح

معلومات عن بع�ض الفنادق الثانوية البعيدة عن الحرم الم ِّكي
الغرف القيا�س َّية
عدد
والديلوك�س (ن�سبة �إلى
الفندق
الغرف
�إجمالي الغرف)
�إنتركونتنتال م َّكة
ميركور �أُ ّم القرى
رامادا �شبيكة م َّكة
جراند كورال م َّكة
مُعدَّل

166
395
142
200
226

)%89( 141
)%78( 307
)%100( 142
)%87( 160
)%83( 187

الأجنحة (ن�سبة �إلى
�إجمالي الغرف)
)%11( 25
)%22( 88
)%13( 40
)%17( 39

مُعدَّل م�ساحة
الغرف القيا�س َّية و
الديلوك�س
 29م2
 15م2
16م2
 25م2
 21م2

مُعدَّل م�ساحة
الأجنحة

المرجح
المتو�سط
َّ
ِّ
م�ساحة الغرف

 139 - 51م2
 59م2
 40م2
 65م2

 36م2
 25م2
 16م2
 27م2
 28م2

الم�صدر :ديلويت �آند تو�ش

جبل عمر (المرحلة الثانية)
S3
S4
جبل عمر ( المرحلة الأولى)
جبل عمر
( الم�شروع بالكامل)

593
672
2.914
11.457

)%93( 549
)%79( 528
)%77( 2.256
)%86( 9.831

)%7( 44
)%21( 144
)%23( 658
)%14( 1.626

غير متوفر

غير متوفر

 73.7م2

غير متوفر
غير متوفر

غير متوفر
غير متوفر

 73.7م2
 73.7م2

الم�صدر� :إدارة ال�شركة
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ن�شرة الإ�صدار

4

4ال�شـركة

444

4لمحة عامة

�شركة جبل عمر للتطوير هي �شركة م�ساهمة �سعود ّية بموجب �سجل تجارى رقم  4031051838وتاريخ 1428/11/15هـ الموافق 2007/11/25م .يقع مق ّر ال�شركة الرئي�س في م ّكة
ق�سم �إلى � 671.400.000سهم ًا عاد ّي ًا بقيمة ا�سم َّية تبلغ  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
المك ّرمة بالمملكة العرب ّية ال�سعود ّية ويبلغ ر�أ�س مالها  6.714.000.000ريال �سعودي ُم َّ
بد�أت فكرة �إن�شاء �شركة جبل عمر للتطوير قبل �أكثر من  23عام ًا حيث بد�أت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير في التفكير في تطوير منطقة جبل عمر منذ عام 1408هـ نظر ًا لكونها
منطقة ع�شوائ ّية غير ّ
الخا�صة
مخططة وتفتقد الكثير من الخدمات ال�ضرور ّية على الرغم من كونها منطق ًة مجاور ًة للم�سجد الحرام و�ضمن المنطقة المركز ّيةُ .عر�ضت الأفكار
ّ
بتطوير هذه المنطقة الحيو ّية بتاريخ 1416/2/10هـ على مقام خادم الحرمين ال�شريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه اهلل  -وقد بارك رحمه اهلل قيام ال�شركة بتطوير
هذه المنطقة الع�شوائ ّية.
ق�سم �إلى (� )671.400.000ستمائة وواحد و�سبعون مليون ًا و�أربعمائة �ألف
ُحدّد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ (� )6.714.000.000ستة مليارات و�سبعمائة و�أربعة ع�شر مليون ريال ُم ّ
�سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة اال�سم َية لكل منها ( )10ع�شرة رياالت ،وجميعها �أ�سهم عين ّية ونقد ّية عاد ّية كما يلي:
�أو ًال :اكتتب الم� ِّؤ�س�سون في (� )470.000.000أربعمائة و�سبعون مليون �سهم ًا على النحو التالي:
� )411.843.514( 1.أربعمائة و�أحد ع�شر مليون ًا وثمانمائة وثالثة و�أربعون �ألف وخم�سمائة و�أربعة ع�شر �سهم ًا عين ّي ًا قيمتها (� )4.118.435.140أربعة مليارات ومائة وثمانية
أرا�ض
ع�شر مليون ًا و�أربعمائة وخم�سة وثالثون �ألف ًا ومائة و�أربعون ريال (� ْأي ما ن�سبته  %87.62من اكتتاب الم�ؤ�س�سين و  %61.34من �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة) ُمقابل � ٍ
وعقارات َّتم تقويمها بمعرفة اللجنة الحكوم ّية لتقدير العقارات ال ُمو ّقعة والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة برقم (/1102هـ) وتاريخ 1425/12/27هـ.
 )58.156.486( 2.ثمانية وخم�سون مليون ًا ومائة و�ستة وخم�سون �ألف ًا و�أربعمائة و�ستة وثمانون �سهم ًا نقد ّي ًا قيمتها ( )581.564.860خم�سمائة وواحد وثمانون مليون ًا
وخم�سمائة و�أربعة و�ستون �ألف ًا وثمانمائة و�ستّون ريال (� ْأي ما ن�سبته  %12.37من اكتتاب الم�ؤ�س�سين و  %8.66من �إجمالي ر�أ�س مال ال�شركة) با�سم �شركة م ّكة للإن�شاء
ُ�سجل هذه الأ�سهم ب�أ�سمائهم بعد
والتعمير ،و ُيم ّثل هذا المبلغ ُم�ساهمة ُم ّالك عقارات في الموقع َّتم تقويمها طبق ًا لتقدير اللجنة ال ُم�شار �إليها في الفقرة (� )1أعاله ،و�سوف ت َّ
ا�ستكمال وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية بحيث ال يتجاوز ا�ستكمال تلك الوثائق ُمدَّة ثالث �سنوات ،ويلتزم مجل�س �إدارة ال�شركة بعر�ض المتبقي من الأ�سهم النقد ّية الم�شار �إليها
على الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ل�شركة جبل عمر للتطوير وتو�صياته في �ش�أنها ،بما ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة والأنظمة ذات العالقة .وتلتزم �شركة مكة للإن�شاء والتعمير
بما تُق ّره الجمعية العا ّمة العاد ّية لل�شركة حيال المتبقي من الأ�سهم النقدية( 4راجع الق�سم ُ « 18ملخَّ �ص النظام الأ�سا�سي»).

ثاني ًا :باقي �أ�سهم ر�أ�س المال النقد ّية ( )201.400.000مائتان وواحد مليون ًا و�أربعمائة �ألف �سهم قيمتها ( )2.014.000.000ملياران و�أربعة ع�شر مليون ريال (� ْأي ما ن�سبته
وتم �إيداع ح�صيلة االكتتاب با�سم ال�شركة لدى �أحد البنوك ال ُمع َّينة لهذا الغر�ض .وقد اقت�صر االكتتاب
 %30من ر�أ�س مال ال�شركة) ،دفع المكتتبون قيمة تلك الأ�سهم كاملة نقد ًا َّ
وتم ّلك الأ�سهم على الأ�شخا�ص الطبيعيين واالعتباريين ال�سعوديين فقط خالل الطرح العام الأ َّولي لأ�سهم ال�شركة للفترة من يوم ال�سبت 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م
�إلى يوم االثنين 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م.
الم�صدر :النظام الأ�سا�سي ل�شركة جبل عمر للتطوير

ملكية المساهمين الذين يملكون  %5فأكثر كما في 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م
نسب
ّ

الم�ساهمون الذين يملكون � %5أو �أكثر من �أ�سهم ال�شركة
اال�سم
ُم� ِّؤ�س�سو جبل عمر (�صكوك �أرا�ضي لم تُفرغ بعد)
�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير*
الم�ؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماع َية
الإجمالي

عدد الأ�سهم
220.910.600
61.768.800
63.783.000
346.462.400

ن�سبة الملك ّية
%32.9
%9.2
%9.5
%51.6

الم�صدر :ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية «تداول»
يتم �إفراغه بعد ل�شركة جبل عمر وي�ساوي عدد ًا من الأ�سهم مقداره � 13.717.950سهم ًا ( %2.04من ر�أ�س مال �شركة جبل عمر للتطوير)
* بالإ�ضافة �إلى الأ�سهم التي تملكها �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير والم�شار �إليها �أعاله ،تملك ال�شركة كذلك عقار ًا ْلم َّ

 4عُ قدت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الثانية لل�شركة يوم االثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م و�ص ّوتت بالتمديد ل ُم ّالك العقارات في الموقع والذين ْلم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والذين اكتتبت نيابة عنهم �شركة م ّكة للإن�شاء
بح�صة نقدية وذلك ل ُمدّة �س ّنة �إ�ضاف ّية �أخرى لحين ت�سوية �أو�ضاعهم .وبح�سب تقرير الم�ست�شار القانوني ،ف�إن فترة الثالث �سنوات الم�شار �إليها �أعاله بد�أت من تاريخ انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة في 1428/9/17هـ وانتهت في
والتعمير ّ
1431/9/16هـ.
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العينية ( صكوك لم تفرغ بعد ) كما يلي:
ينقسم ُمؤسسو شركة جبل عمر للتطوير من ذوي الحصص
َّ

كما في 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م
عدد الأ�سهم
اال�سم
119.898.621
ُم�ساهمون لم يُقدِّ موا ُ�صكوك ملكيتهم بعد لل�شركة (�ضمن فئة ال ُم َّالك العين ّيين الجزئ ّيين)
42.453.908
ُم َّالك ال تزال ُ�صكوكهم تحت الإفراغ لدى كتابة العدل (�ضمن فئة ال ُمالك العين ّيين الجزئ ّيين)
ُم َّالك �أُفرغت ُ�صكوكهم وتحت التنفيذ لدى «تداول» ال�ستبدالها ب�أ�سهم (�ضمن فئة ال ُم ّالك العين ّيين الجزئ ّيين) 18.306.287
ُم َّالك غائبون لم ي�ستكملوا الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات واكتتبت نيابة عنهم 40.251.784
نقد ًا �شركة مكة للإن�شاء والتعمير (�ضمن فئة ال ُم َّالك العين ّيين الغائبين)
220.910.600
الإجمالي

ن�سبة الملك ّية من �إجمالي ر�أ�س المال
%17.858
%6.323
%2.726
%5.995
%32.902

الم�صدر� :إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

أكبر المساهمين في شركة مكة لإلنشاء والتعمير وحصصهم المباشرة و غير المباشرة في شركة جبل عمر للتطوير كما في1432/3/23هـ الموافق
2011/2/26م

الح�صة المبا�شرة
َّ
في ر�أ�س مال
�شركة م ّكة
للإن�شاء والتعمير

الم�ساهم

مجموعة بن الدن ال�سعودية
المحدودة
ُمح َّمد �صالح حمزة �صيرفي

444

% 10.9
%8.6

ح�صة غير مبا�شرة في ر�أ�س مال �شركة
الح�صة غير المبا�شرة في
ّ
ّ
ح�صة
ر�أ�س مال �شركة جبل عمر
جبل عمر للتطوير عن طريق ّ
�شركة مكة للإن�شاء
ح�صة
للتطوير عن طريق ّ
والتعمير
�شركة م ّكة للإن�شاء
والتعمير والتي ل ْم ُتفرغ بعد (ح�صة
ح�صة
(تبلغ
كما في
تداوللإن�شاء والتعمير �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير في ر�أ�س
�شركة م ّ
ل
ة
ك
المبا�شرة في ر�أ�س مال �شركة مال �شركة جبل عمر للتطوير والتي
لم ُتفرغ بعد )%2.04
جبل عمر للتطوير )%9.2
%0.22
%1.00
%0.79

%0.17

الح�صة المبا�شرة وغير
َّ
المبا�شرة للم�ساهم

%1.22
%0.96

�4إ�ستراتيجية ال�شركة ومراحل تنفيذ الم�شروع وم�صادر التمويل

وتم تكليف
 -1عند ت�أ�سي�س ال�شركة ،اعتمدت �إ�ستراتيجيتها على تنفيذ م�شروع جبل عمر ب�شكل كامل و�ضمن مرحلة واحدة تبد�أ من يناير 2008م وتنتهي في يناير 2011مَّ ،
ال ُمقا ِو َل ْين الرئي�س ْين (مجموعة بن الدن ال�سعود ّية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة) ،عليه بد�أ تنفيذ الم�شروع بنا ًء على خطا َب ْي عزم ُو ِّقعا بين ال�شركة والمقا ِو َل ْين وذلك لتنفيذ
�أعمال ت�صميم وتنفيذ الم�شروع خالل ُمدّة تبلغ � 36شهر ًا اعتبار ًا من 1429/1/1هـ انتهت ُم َّدة خطابي العزم المو َّقعان عند بداية الم�شروع بين ال�شركة وك ًّال من مجموعة بن
الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ،وقد ق َّررت �إدارة ال�شركة عدم تمديد خطابي العزم وا�ستبدال ِكال ال ُمقاو َل ْين (�شركة
بن الدن و�شركة �سعودي �أوجيه) نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كما كان ّ
مخططا له عند بداية الم�شروع وكذلك
لرغبة ال�شركة في الح�صول على عرو�ض �أكثر مالئمة وبما يحقّق م�صالح م�ساهميها و ُي ّ
عظم منافعهم .وقعت ال�شركة بتاريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتفاقية ت�سوية
ومخال�صة نهائية مع �شركة �سعودي �أوجيه تق�ضي بقيام �شركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحقات �شركة �سعودي �أوجيه عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في الم�شروع وقدرها
 588.827.891ريال �سعودي منها مبلغ  352.427.891ريال �سعودي ّتم اال�ستحقاق له وت�سجيله �ضمن البيانات المالية ك�إلتزام على ال�شركة ،في حين �ستقوم ال�شركة ب�إثبات
مبلغ المخال�صة المتبقي وقدره  236.400.000ريال �سعودي في القوائم المالية لل�شركة كالتزام عليها �ضمن بند دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع ،في مقابل قيام �شركة �سعودي
�أوجيه بت�سليم منطقة عملها بم�شروع جبل عمر (الجزء ال�شمالي) بالكامل ل�شركة جبل عمر للتطوير .تتفاو�ض ال�شركة حال ّي ًا مع مجموعة بن الدن ال�سعودية على ت�سوية نهائية
أهم
مماثلة و ُتقدِّ ر �إدارة ال�شركة القيمة الإجمال ّية لاللتزامات المحتملة التي �ستن�ش�أ مقابل تلك الت�سوية مع المجموعة بـ  396مليون ريال �سعودي (راجع الق�سم ُ « 16ملخَّ �ص ب� ّ
العقود وخطابات العزم»).
 -2م ّر م�شروع تطوير جبل عمر بمراحل عدّة وبالتن�سيق مع الهيئة العليا لتطوير م َّكة المك َّرمة ،ففي العام 2007م (عند بداية الم�شروع) كان عدد الأبراج المقترح ( )39برج ًاَّ ،تم
بعد ذلك حذف برجين ب�سبب وقوعهما خارج حدود ملكية م�شروع جبل عمر و�أ�صبح عدد الأبراج (ُ )37برج ًا وذلك خالل منت�صف عام 2008مُ ،ث ّم انتهت عملية التطوير بالو�صول
�إلى ( )36برج ًا وذلك بعد مراجعة التطوير والم�ساحات البنائ ّية الم�سموح بها مع الرخ�صة ال ُمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير م َّكة المك َّرمة.
 -3في منت�صف عام 2008م ،وب�سبب الأزمة االقت�صاد َية العالم َّية ،واجهت ال�شركة �صعوبة في توفير التمويل ال ّالزم للم�شروع وا�ستم َّر الأمر للعامين  2009م و 2010م.
 -4بعد ذلك ،و�أخذ ًا في االعتبار الم�ستجدات �أعاله ،فقد ق َّررت ال�شركة تغيير �إ�ستراتيجيتها في تنفيذ الم�شروع على مرحلة واحدة على �أنْ ُينفّذ على عدَّة مراحل بهدف توفير
التمويل المطلوب للم�شروع وال ُممكن دعمه من قبل الم�صارف ال ُمم ّولة وقنوات التمويل الأخرى المتاحة.
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ن�شرة الإ�صدار
 -5عليه ّتم تق�سيم الم�شروع �إلى مرحلتين �أ ّول ّيتين تتبعهما مراحل الحقة كما يلي:

ال�شرح
الحدود
ال ُمن�شئات  +الغرف
والأجنحة الفندق ّية
 +ال�شقق ال�سكن ّية

منطقة الم�شروع

التكلفة الإجمالية

التمويل

المقاول

ال ُمدَّة المتو َّقعة
للتنفيذ

20

المرحلة الثانية
المرحلة الأُولى
تُط ُّل من جهتها ال�شرق ّية على �شارع �إبراهيم الخليل وتقع �إلى الغرب من تقع �إلى الجنوب من المرحلة الأولى �أعاله ومال�صقة لها وتُط ُّل من
�ساحات الحرم الم ّكي ال�شريف وتطل على �شارع �أم القرى من جهتها ال�شمال ّية جهتها ال�شرق ّية على �شارع �إبراهيم الخليل
ت�ض ُّم:
ت�ض ُّم:
من�صة تجار ّية م�شتركة
من�صاتتجار ّية
ّ
(ّ )4
ت�ضم:
ت�ضم:
(� )4أبراج فندق ّية ّ
(� )9أبراج فندق ّية ّ
  549غرفة فندق ّية  2.256غرفة فندق ّية  44جناح ًا  658جناح ًا ( )72فيال و�شقّة �سكن ّية ( )86فيال و�شقّة �سكن ّيةينق�سم الموقع �إلى ُجزئين:
المن�صة والبرجين H4. H3
 منطقة  N2وت�ضمّ
ً
ً
 S3والذي ي�ض ُّم فندقا مك ّونا من البرجين ( H12و )H13A
المن�صة والبرج H5
 منطقة  N3وت�ضمّ
 S4والذي ي�ض ُّم فندق ًا مك ّون ًا من البرجين (  H13Bو )H13C
المن�صة والأبراج H9. H8. H7 H6
 منطقة  S1وت�ضمّ
المن�صة والبرجين  H10و H11
 منطقة  S2وت�ضمّ
من�صة
 تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى حوالي  5.122مليون ريال �سعودي ت�شمل المرحلة الثانية �إن�شاء �أربعة �أبراج تقام جميعها على ّ بلغ �إجمالي قيمة ما ّتم تنفيذه على المرحلة الأولى  1.239مليون ريال تجارية م�شتركة وتبلغ تكلفتها الإجمالية  1.920مليون ريال �سعوديت�شمل تكاليف الإن�شاء والت�أثيث وتتو ّزع كما يلي:
�سعودي
 تبلغ تكلفة الموقع  S3والذي ي�ض ُّم فندق ًا مك ّون ًا من البرجين (H12و  792 )H13Aمليون ريال �سعودي
 تبلغ تكلفة الموقع  S4والذي ي�ض ُّم فندق ًا مك ّون ًا من البرجين( H13Bو  628 )H13Cمليون ريال �سعودي
المن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) والتي �سيقام
 تبلغ تكلفةّ
عليها الأبراج الأربعة  500مليون ريال �سعودي
 بلغ �إجمالي قيمة ما َّتم تنفيذه على المرحلة الثانية  291مليون ريال�سعودي
 �سيت ُّم تمويلها عن طريق ترتيب تمويل ُمج َّمع من عدّة م�صارف محل ّية �سيت ُّم تمويل الفندق الذي ي�ض ُّم البرجين ( H12و � )H13Aضمنيتم توقيع االتفاقية
الموقع  S3والمن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) عن طريق
بمبلغ ي�صل �إلى  5مليار ريال �سعودي ( ُيتو ّقع �أنْ ّ
خالل الأ�شهر القليلة القادمة)
تح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال وذلك بمبلغ �إجمالي
ُم ِّ
 �سيدعم م�ساهمو ال�شركة المرحلة الأولى بمبلغ  862مليون ريال �سعوديقدره  1.292مليون ريال �سعودي ( 792مليون ريال للبرجين و
تح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال
يتم ت�أجير الفندق
من ُم ّ
 500مليون ريال للمن�صة التجار ّية) على �أنْ ّ
بملحقاته من الخدمات والمداخل الرئي�سة و�صاالت اال�ستقبال
والغرف الفندق ّية والمطاعم وال�صاالت والغرف ت�أجير ًا طويل
الأجل ل ُمدّة  20عاما
 �سيت ُّم تمويل الفندق الذي ي�ض ُّم البرجين الآخرين ( H13Bوالمتح�صالت التي �ستتحقق
� )H13Cضمن الموقع  S4عن طريق
ّ
من ت�أجير الفندق المقام في الموقع  S3والم�شار �إليه �أعاله
 و ّقعت ال�شركة اتفاقية مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة كمقاول � -ستبد�أ ال�شركة بالتفاو�ض مع المقاول لتنفيذ برجي الموقع  S3معالمن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) من المرحلة الثانية حالما
لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات المباني لهذه المرحلة بقيمة 3.407.400.000
ّ
يتو َّفر مبلغ زيادة ر�أ�س المال
ريال في 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م.
والمن�صات من هذه المرحلة من ِق َبل � -ستبد�أ ال�شركة بالتفاو�ض مع المقاول لتنفيذ برجي الموقع  S4من
 َّتم تنفيذ جزء من البنية التحتيةّ
ال ُمقاول ْين ال�سابقين (مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المرحلة الثانية حالما تتو َّفر دفعات الت�أجير الطويل الأجل والتي
�ستتحقق من الموقع S3
المحدودة) وذلك كجزء من �إ�ستراتيجية المرحلة الواحدة التي كانت تتبعها
ّ
والمو�ضحة �أعاله
ال�شركة في ال�سابق
 ُيتوقع �أنْ ينتهي الموقع  S3من المرحلة الثانية خالل � 24شهر ًا منُيتوقع �أنْ تنتهي المرحلة الأولى خالل � 24شهر ًا من تاريخ ت�سليم الموقع
تاريخ تو ُّفر مبلغ زيادة ر�أ�س المال.
 مدة التنفيذ للموقع  S4تعتمد على االتفاقية التي �سوف توقع معمقاول بناء الموقع
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 -6باقي مراحل الم�شروع:
�أ.

�سيت ُّم تنفيذ باقي الم�شروع على مراحل وبنظام المقطوع َّية (عقود �إن�شاء ذات �أ�سعار ُمحدَّدة).

ب� .ستُ�ستخدم ال�شركة عدَّة �آليات لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ باقي مراحل الم�شروع منها:
 .1الت�أجير طويل الأجل� :ستقوم ال�شركة بت�أجير بع�ض ُمك ّونات م�شروعها ت�أجير ًا طويل الأجل بهدف توفير التمويل الالزم لتنفيذ بع�ض �أجزاء الم�شروع.
 .2التمويل عن طريق �إ�صدار �صكوك :تتفاو�ض ال�شركة حال ّي ًا لترتيب �إ�صدار �صكوك بقيمة  3مليار ريال وذلك لال�ستخدام في الأغرا�ض العا ّمة لل�شركة.
 .3تنفيذ بع�ض �أجزاء الم�شروع بنظام �( BOTإن�شاء – ت�شغيل – ا�ستعادة).
 .4ت�أجير الأ�سواق التجار َّية.
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4الر�سالة والر�ؤية

ر�سالة ال�شركة:
تقديم �أعلى ُم�ستويات الإبداع العمراني المتم ّيز ل�ضيوف ال ّرحمن وقاطني م ّكة المك ّرمةُ ،م�ساهمة في تطوير منطقة جبل عمر ب�إخال�ص و�شفاف ّية وتفان من خالل العمل الجماعي
المتخ�ص�صة التي يت ُّم تنميتها با�ستمرار وبا�ستخدام كا ّفة الو�سائل المتط ّورة �إدار ّي ًا وتقن ّي ًا لتحقيق ر�ضاء العمالء.
للكوادر
ِّ
ر�ؤية ال�شركة:
تخ�ص�صة يت ُّم تنميتها
�أنْ تكون �شركة متم ّيزة في مجال التطوير العمراني لمنطقة جبل عمر في م ّكة المك ّرمة تُحقّق
ٍ
خدمات تفوق تو ّقعات الم�ستفيدين والم�ساهمين بكوادر ُم ِّ
با�ستمرار مع االلتزام الكامل بدورها في تنمية المجتمع.
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4قيم ال�شركة

خدمة �ضيوفها:
عند اكتمال م�شروع ال�شركة وبدء عملياتها الت�شغيل ّية� ،ستقوم ال�شركة على تقديم �أف�ضل خدم ٍة ُممكن ٍة لنزالء ور ّواد فنادقها و�شققها الفندق ّية .لدى �إدارة ال�شركة �سوا ًء على م�ستوى
مجل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذ ّية خبرة في ت�شغيل م�شروعات �أُخرى متميزة في م ّكة المك ّرمة م ّما �س ُيم ِّكنها من �إدارة �أن�شطتها وخدماتها بتم ّيز وحرف ّية.
ر�ضاء النزالء:
�ستعمل ال�شركة على تحقيق رغبات نزالئها وذلك من خالل االتّفاق مع ُم�شغّلين عالم ّيين لإدارة فنادق و�شقق م�شروعها .بذلك �ستتم َّكن ال�شركة من التع ُّرف ب�شكل مبا�شر على
رغبات ومتط ّلبات واحتياجات نزالء م�شروعها و�ستلتزم بتقديم خدمات فندق ّية ذات جودة عالية كفيلة بتلبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم وك�سب والئهم.
خدمة المجتمع:
ُت�ؤمن ال�شركة بم�سئوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،لذا �ستلتزم ب�أنْ ت�ساهم ب�شكل فاعل في خدمته� .ستعمل ال�شركة على تدريب عمالة �سعود ّية وخلق  15.000فر�صة عمل
وظيف ّية في الم�ستقبل.
كفاءة الأداء:
تُدرك ال�شركة �أهم ّية تح�سين كفاءة الأداء لتتم ّكن من تحقيق �أهدافها ب�أق ّل تكلف ٍة ُممكنة ،لذا �ستعمل ال�شركة على تطبيق �أعلى المعايير في تطوير م�شروعاتها الفندق ّية والعقار ّية.
�ست�سعى ال�شركة لتخفيف االزدحام من خالل بناء ُم�ص ّل ًى كبير ي�ستوعب ُ 65.000م ٍّ
�صل ُيم ِّكنهم ال�صالة بالتوا�صل مع الحرم الم ّكي ال�شريف� .إ�ضافة �إلى ذلك قامت ال�شركة
بف�صل الم�شاة عن ال�سيارات ب�إدخال �شارع �إبراهيم الخليل تحت الأر�ض م ّما �سيح ُّد من االزدحام والتل ّوث.
تطوير �أداء العاملين:
ال تزال ال�شركة في مرحلة ا�ستكمال �إن�شاء م�شروعها الوحيد (جبل عمر) ،وبالتالي ف�إنَّ جميع المنا�صب والوظائف التي تتع ّلق بالت�شغيل ال تزال �شاغر ًة لحين بدء الن�شاط الت�شغيلي
لل�شركة .ومع ذلك ،ف�إنَّ خطط ال�شركة �سوف تُر ّكز على تطوير �أداء ّ
موظفيها ومن�سوبيها من العاملين بغر�ض تحقيق �أهداف ال�شركة بكفاءة وفاعل ّية.
التح�سين الم�ستمر لجودة خدماتها:
ُت�ؤمن ال�شركة بم�سئوليتها تجاه نزالئها وتجاه المجتمع الذي تعمل فيه ،لذا �ستعمل على تطبيق �أف�ضل المعايير ل�ضمان تح�سين خدماتها.
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ن�شرة الإ�صدار
العمل بروح الفريق الواحد:
تُدرك ال�شركة �أهم َّية العمل الجماعي لنم ّوها ونجاحها في تحقيق �أهدافها ،لذا �ستعمل ال�شركة على ت�شجيع العمل الجماعي لتطوير الأداء ب�شكل ُم�ستمر.
خدمة الم�ساهمين:
ُت�ؤمن ال�شركة بم�سئوليتها تجاه م�ساهميها و ُتقدِّ ر ثقتهم بها ،لذا �ستعمل على توفير العوائد المنا�سبة ال�ستثمارهم في ال�شركة.
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4الميزات التناف�سية

الموقع المتم ِّيز لم�شروع ال�شركة في �أقد�س بقاع الأر�ض (م ّكة المك ّرمة) �إلى الغرب من الحرم الم ّكي ال�شريف والم�ساحة الكبيرة لأر�ض الم�شروع والتي تبلغ  230.000متر ًا
ّ
والم�سطحات البنائ ّية الكبيرة والتي تبلغ حوالي  2مليون متر ًا مر ّبع ًا.
مر ّبع ًا
الطلب المتنامي ال ُمتو ّقع على م�شروعات ال�شركة من غرف و�شقق فندق ّية ووحدات �سكن ّية ب�سبب الطبيعة الدين ّية لل�سياحة في م ّكة المك ّرمة ب�سبب مو�سم الحج وفتح باب منح
ت�أ�شيرات زيارات العمرة على مدى ع�شرة �أ�شهر من العام تقريب ًا.
�أع�ضاء مجل�س �إدارة ومدراء تنفيذيون متم ّيزون وذوو خبرة طويلة في كا ّفة قطاعات الأعمال ومعظمهم لديه خبر ٌة ودراي ٌة كبير ٌة في مجال الفندقة والتطوير العقاريُ .معظم
�أع�ضاء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذ ّية كان لهم دو ٌر في ت�أ�سي�س �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير والتي تملك فندق هيلتون م َّكة – الواقع �إلى الجنوب من الحرم الم ِّكي ال�شريف
مبا�شرة  -وبالتالي ف�إنَّ لديهم من الفهم العميق لل�سوق والخبرات ما �س ُيم ّكنهم ب�إذن اهلل تعالى من النهو�ض ب�شركة جبل عمر للتطوير وتحقيق نتائج ُمتم ّيزة م�ستقب ًال.
عال من الخبرة والدراية والمعرفة مثل �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة.
 ُمقاولون على م�ستوىً ٍ
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4التطوّ رات ال ُمهمّة في تاريخ ال�شركة

منذ ما يزيد عن  23عام ًا وفي العام  1408هـ ،تب َّنت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير – �شركة م�ساهمة �سعودية  -م�شروع جبل عمر حيث بد�أ االهتمام وعمل الدرا�سات ال ّالزمة للتطوير
وولي العهد في
ج�سمات والت�صاميم الأ ّول َّية ومن َّثم دعوة ح�ضرة �صاحب ُّ
وتجهيز ال ُم َّ
ال�سمو الملكي �أمير منطقة م ّكة المك ّرمة والح�صول على موافقة خادم الحرمين ال�شريفين ّ
العام  1424هـ وبعد ذلك م ّر الم�شروع بالمراحل الرئي�سة التالية:
يتم ت�أ�سي�س �شراكة بين ُم ّالك منطقة جبل عمر في هيئة �شركة م�ساهمة
1.1بتاريخ 1424/9/17ﻫ :ن�شرت الهيئة العليا بال�صحف الأ�س�س العا ّمة لتطوير منطقة جبل عمر على �أنْ ّ
عا ّمة تُ�س ّمى �شركة جبل عمر.
 2.2بتاريخ 1425/1/23ﻫ� :أر�سلت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير برق ّية ل�صاحب ال�سمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز �أمير منطقة م ّكة المك ّرمة رئي�س الهيئة العليا
لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة (يرحمه اهلل) ب�ش�أن طلب قيام ال�شركة بتكوين المجل�س الت�أ�سي�سي ل�شركة جبل عمر من ُم ّالك العقارات ب�صفتها �أكبر مالك في الجبل و�صاحبة
الفكرة الأ�سا�س ّية وب�صفتها �أم�ضت  14عام ًا في الدرا�سات و�أنفقت ع�شرات الماليين من الرياالت في تلك الدرا�سات.
3.3بتاريخ 1425/2/23ﻫ :قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير بدعوة �أ�صحاب العقارات بمنطقة جبل عمر لعقد االجتماع الأول للم� ّؤ�س�سين ل�شركة جبل عمر للتطوير (�شركة
م�ساهمة تحت الت�أ�سي�س) بمق ّر معر�ض وت�صاميم م�شروعات �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير.
4.4وعلى ذلك قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عن اللجنة الت�أ�سي�س ّية ل�شركة جبل عمر للتطوير بحملة �إعالن ّية في ال�صحف المحل ّية َّتم فيها توجيه الدعوة لأ�صحاب
العقارات في منطقة جبل عمر للم�ساهمة �أو البيع ،بالإ�ضافة لتوجيه خطابات لأ�صحاب العقارات بالمنطقة ب�شرح فوائد الم�شروع ،ودعوتهم للم�ساهمة في ال�شركة بعقاراتهم
�أو بيع عقاراتهم على �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير (قامت �شركة م ّكة ب�شراء ُك ِّل ما ُيعر�ض عليها من عقارات بالمنطقة طبق ًا لأ�سعار لجنة تقدير العقار الر�سم ّية والتي �ش ّكلتها
الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة).
ال�سم ّو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز �أمير منطقة م ّكة المك ّرمة ورئي�س الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة (يرحمه اهلل) على الخطاب
5.5وقد و ّقع �صاحب ُ
ّ
المخططات التي اعتمدتها هيئة تطوير م ّكة المك ّرمة.
باعتماد نزع ملك ّيات العقارات الواقعة بال�شوارع ح�سب
وجه لمعالي
6.6بتاريخ  1427/1/7هـ� :أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل� ،أمر ًا برقم /174م ب بالموافقة على ت�أ�سي�س �شركة جبل عمر ُم َّ
رئي�س هيئة ال�سوق المال ّية ،ون�سخة منه ل�صاحب ال�سمو الملكي �أمير منطقة م ّكة المك ّرمة ورئي�س الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة ،ون�سخة لمعالي وزير التجارة
يتم اال�ستعجال بخطوات الت�سجيل وا�ستكمال ما يلزم.
وال�صناعة ،ون�سخة لمعالي وزير المال ّية ،بالموافقة على طرح ن�سبة  ٪ 30من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام و�أن ّ
7.7بتاريخ 1427/7/4ﻫ :انتهت كتابة العدل الثانية بم ّكة المك ّرمة من توثيق عقد الت�أ�سي�س ورفعته لفرع وزارة التجارة وال�صناعة بم ّكة المك ّرمة التي رفعته لمدير عام ال�شركات
بوزارة التجارة وال�صناعة بالريا�ض بتاريخ 1427/7/5هـ.
8.8بتاريخ 1427/9/25ﻫ� :أ�صدر خادم الحرمين ال�شريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل ،الأمر ال�سامي الكريم رقم م 63/بالموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�س
�شركة جبل عمر للتطوير (�شركة م�ساهمة) المبني على قرار مجل�س الوزراء رقم  239وتاريخ 1427/9/23ﻫ ون�شر مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة بجريدة �أُ ّم القرى (الجريدة
الر�سم ّية) ال�سنة  83العدد  4123ال�صادرة يوم الجمعة 1427/10/26ﻫ الموافق 2006/11/17م.
9.9بتاريخ 1428/4/22ﻫ� :صدرت موافقة مجل�س هيئة ال�سوق المال ّية على طرح �أ�سهم  ٪ 30من �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام.
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1010وقد بدء االكتتاب العام اعتبار ًا من 1428/5/23ﻫ لمدّة � 10أيام ،وقد بلغت ن�سبة تغطية االكتتاب  ٪ 309من المبلغ المطروح لالكتتاب العام وقدره  2.014مليون ريال
�سعودي ،وتجاوز عدد المكتتبين الـ  5ماليين مواطن.
1111بتاريخ 1428/9/17ﻫ :انعقدت الجمع ّية الت�أ�سي�س ّية في اجتماعها الثاني ،وقد بلغت ن�سبة الن�صاب  ٪ 56.41من مجموع ر�أ�س المال ،وقد اتخذت الجمع ّية الت�أ�سي�س ّية
القرارات التالية:
 )1التحقُّق من االكتتاب بكامل ر�أ�س المال ومن الوفاء به واعتماد الم�ساهمة العين ّية.
الن�ص النهائي للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
 )2الموافقة على ّ
�	)3أ  -تعديل المادة العا�شرة من النظام الأ�سا�سي ،بخ�صو�ص فترات الحظر على �أ�سهم الم� ّؤ�س�سين طبق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق المال ّية.
ب  -تعديل المادة  14من النظام الأ�سا�سي ،وذلك بتخفي�ض عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة من  15ع�ضو ًا لي�صبح  11ع�ضو ًا.
 )4الموافقة على تقرير الم�ؤ�س�سين عن الأعمال والنفقات التي تطلبتها عمل ّية ت�أ�سي�س ال�شركة.
 )5تعيين �أ ّول مراقب ح�سابات لل�شركة ،لمراجعة ح�سابات ال�شركة لل�سنة المال ّيـة الأولى وتحديد �أتعابه.
 )6تعيين مجل�س �إدارة ال�شركة لمدّة خم�س �سنوات.
1212بتاريخ 1428/10/16ﻫ� :صدر قرار معالي وزير التجارة وال�صناعة رقم /253ق ب�إعالن ت�أ�سي�س �شركة جبل عمر للتطوير (�شركة م�ساهمة عا ّمة).
1313بتاريخ 1428/11/10ﻫَّ :تم ن�شر القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة التي �أق ّرته الجمع ّية الت�أ�سي�س ّية لل�شركة وكذلك ح�ص�ص
الت�أ�سي�س العين ّية والنقد ّية التي �أق ّرتها الجمع ّية الت�أ�سي�س ّية لل�شركة بالجريدة الر�سم ّية (�أُم القرى) بملحق (العدد رقم  )4175ال�صادر يوم الثالثاء 1428/11/10ﻫ الموافق
2007/11/20م.
1414بتاريخ 1428/11/15ﻫَّ :تم قيد ال�شركة في �سجل ال�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة برقم (.)4031051838
1515بتاريخ 1428/11/16ﻫَّ :تم �إدراج �سهم ال�شركة في ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية (تداول) �ضمن قطاع الخدمات بالرمز (.)4250
1616بتاريخ 1428/11/21ﻫَّ :تم بدء تداول �سهم ال�شركة بال�سوق المال ّية ال�سعود ّية (تداول).
1717بتاريخ  1429/1/3هـَّ :تم ت�سجيل ال�شركة في الغرفة التجار ّية ال�صناع ّية بم ّكة المك ّرمة بالدرجة الممتازة برقم (.)27648
1818بعد ذلك با�شرت ال�شركة االتفاق مع ال ُمقاولين لبدء الأعمال الإن�شائ َية بالم�شروع والتي و�صلت �إلى ما و�صلت عليه الآن.
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4ر�أ�س المال

ق�سم �إلى � 671.400.000سهم عادي بقيمة ا�سم َّية تبلغ  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
يبلغ ر�أ�س مال �شركة جبل عمر للتطوير  6.714.000.000ريال �سعودي ُم ّ
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4الت�صنيف التف�صيلي للم�ساهمين و المالَّك من ذوي الح�ص�ص العينيّة )العقارات(

ينق�سم ُم�ساهمو جبل عمر من ذوي الح�ص�ص العين ّية (العقارات) �إلى ثالثة �أ�صناف رئي�سة كما يلي:
وتم نقل ملك ّية عقاراتهم بالكامل لها وح�صلوا مقابل ذلك على �أ�سهم
1.1مُ�ساهمون عين ُّيون مُكتملون:م�ساهمون قدَّموا وثائق ملك ّيتهم مقابل ح�ص�صهم العين ّية �إلى ال�شركة َّ
الخا�صة لدى
الخا�صة لدى «تداول».وهم ُم�ساهمون ُم�ستحقُّون لديهم �أ�سهم ُمودعة في محافظهم اال�ستثمارية
وتم �إيداع �أ�سهمهم في محافظهم اال�ستثمار ّية
في ال�شركة َّ
ّ
َّ
«تداول» ومتداولة.

ُ 2.2م َّ
الك عينيون ُجزئ ُّيون:
�أ.

ُم َّ
الك �أُفرغت �صكوكهم وتحت التنفيذ لدى تداولُ :م َّالك قدَّموا وثائق ملك ّيتهم مقابل ح�ص�صهم العين ّية لل�شركة وانتهت �إجراءات نقل ملك ّية عقاراتهم وحال ّي ًا
الخا�صة لدى «تداول» وهم ُم ّالك عين ُّيون جزئ ُّيون ُم�ستحقُّون.
في مرحلة نقل �أ�سهمهم منْ «محفظة م�ؤ�س�سي جبل» لإيداعها في محافظهم اال�ستثمار ّية
َّ

بُ .م َّ
الك ال تزال ُ�صكوكهم تحت الإفراغُ :م َّالك قدَّموا وثائق ملك ّيتهم مقابل ح�ص�صهم العين ّية �إلى ال�شركة وال يزالون في مرحلة ا�ستكمال �إجراءات نقل ملك ّية
عقاراتهم لدى كاتب العدل وال ُيمكن تقدير ال ُمدّة الزمنية لإنهاء تلك الإجراءات وهم ُم ّالك عين ُّيون جزئ ُّيون ُم�ستحقُّون و�أ�سهمهم ُمودعة �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل
عمر».
جُ .م َّ
وتم اعتمادهم كم� ّؤ�س�سين ل�شركة جبل عمر للتطوير ولم ي�س ِّلموا �صكوك
الك لم يُقدّموا �صكوكهمُ :م َّالك قدَّموا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية لل�شركة عند الت�أ�سي�س َّ
ملكيتهم لل�شركة وهم ُم ّالك عين ُّيون جزئ ُّيون ُم�ستحقُّون و�أ�سهمهم مودعة �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر».
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ن�شرة الإ�صدار
ُ 3.3م َّ
الك غائبون :مالك ْلم ُيقدّموا وثائقهم ال�شرعية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لعقاراتهم في الم�شروع عند الت�أ�سي�س واكتتبت  -نقد ًا  -نيابة عنهم �شركة م ّكة للإن�شاء
يتم تقديم الوثائق الالزمة لإثبات ملك ّياتهم ونقلها �إلى �شركة جبل عمر للتطوير وذلك خالل � 3سنوات من تاريخ انعقاد الجمع ّية الت�أ�سي�س ّية لل�شركة والذي
والتعمير �إلى �أنْ َّ
5
َّ
َّتم في 1428/9/17هـ وانتهت تلك ال ُمدّة في 1431/9/16هـ وهم ُمالك غائبون غير ُم�ستحقُّون و�أ�سهمهم ُمودعة �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» .عادة ما ت�ستغرق
تلك العمل ّية وقت ًا طوي ًال ب�سبب الإجراءات الطويلة التي تتط ّلبها عمل ّية ا�ستكمال الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّية العقارات لدى كاتب العدل .تم َّكن حوالي %31
من �أولئك الم�ساهمين من تقديم وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية لل�شركة حتَّى تاريخ 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م في حين ال تزال الـ  %69المتبقّية ت�سعى ال�ستكمال
الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّية العقارات لدى كاتب العدل (راجع الق�سم  1-4لمعرفة عدد وملك ّية الم�ساهمين)
�سجلين ولديهم �أ�سهم ُمودعة لدى «تداول»ُ ،ي�ص ّنف الم�ساهمون العين ُّيون في الرقم (� )2أعاله
بخالف الم�ساهمين العينيين المكتملين رقم (� )1أعاله والذين ُيعتبرون م�ساهمين ُم ّ
ب�أ ّنهم ُم ّالك عين ُّيون ُجزئ ُّيون ،في حين ُي�ص ّنف الم�ساهمون العين ُّيون في الرقم ( )3ب�أ ّنهم ُم ّالك عين ُّيون غائبون وهم منْ قامت �شركة مكة للإن�شاء والتعمير ب�سداد قيمة �أ�سهمهم
نيابة عنهم نقد ًا عند ت�أ�سي�س ال�شركةُ .يظهر نظام «تداول» الم�ساهمين العينيين رقم ( )2و (� )3أعاله �ضمن محفظ ٍة ا�ستثمارية تجميع َّية َّتم فتحها لدى ال�سوق المال ّية ال�سعودية
«تداول» عند ت�أ�سي�س ال�شركة تحت م�س ّمى «محفظة ُم� ّؤ�س�سي جبل عمر» (لمزيد من التفا�صيل ،راجع الق�سم .)1-4
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�4أن�شطة ال�شركة

يتم ّثل الهدف الرئي�س لل�شركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة ل�ساحات الم�سجد الحرام من ناحيته الغرب ّية وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيم ّية
و�إداراتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي لتطويرها عمران ّي ًا والقيام بجميع الأعمال ال ّالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح .ال زالت
ال�شركة في مرحلة تطوير م�شروعها الوحيد (جبل عمر) حيث قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخ ّلفات وت�سوية ال�سطح والقطع ال�صخري للم�شروع وتقوم ال�شركة حال ّي ًا
با�ستكمال تجهيز البنية التحت ّية والطرق والكباري والأنفاق ومم ّرات الم�شاة و�أعمال الكهرباء والماء وبد�أت في �إن�شاء مباني الم�شروع والذي ُيط ّل الجانب ال�شرقي منه من جهة
أهم الم�شروعات التي تُقام حال ّي ًا في المنطقة
�شارع �إبراهيم الخليل على �ساحات الحرم الم ّكي مبا�شرة في حين تُط ّل جهته ال�شمال ّية على �شارع �أُ ّم القرى م ّما يجعل منه واحد ًا من � ّ
المركز ّية المحيطة بالحرم الم ّكي ال�شريف .ي�شتمل الم�شروع على ( )36برج ًا فندق ّي ًا معظمها فنادق فئة « »5و « »4و « »3نجوم ،محالت ومعار�ضُ ،م�ص ّلى �إ�ضافة �إلى خدمات
�أخرى م�ساندة.
�إنَّ م�شروع ال�شركة الوحيد حال ّيا هو جبل عمر ولي�س لدى ال�شركة �أ َّية م�شروعات �أو فروع �أو �أن�شطة تجار ّية خارج المملكة.
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4الإيرادات

�ستتك ّون �إيرادات ال�شركة  -عند ا�ستكمال م�شروعها  -م ّما يلي:





�سيتم ت�شغيلها من قبل �شركات فندقة عالم ّية.
العوائد ال ُمتحقّقة من ت�شغيل فنادق الم�شروع والتي ّ
العوائد ال ُمتحقّقة من الت�أجير الطويل الأجل لبع�ض الأبراج الفندق ّية في الم�شروع.
العوائد ال ُمتحقّقة من ت�أجير الوحدات ال�سكن ّية (الفلل) في الم�شروع ت�أجير ًا طويل الأجل.
العوائد ال ُمتحقّقة من ت�أجير المح ّالت والمعار�ض.
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4البحث والتطوير
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�4إ�ستراتجيات المبيعات والت�سويق

ت� ّأ�س�ست �شركة جبل عمر بهدف �أ�سا�سي تم ّثل في تطوير منطقة جبل عمر ،وب�سبب ِكبر حجم الم�شروع وتعقيداته ،ف�إ ّنه لي�س لدى ال�شركة حال ّي ًا ق�سم للأبحاث والتطوير و�إنما اكتفت
بالدرا�سات العديدة التي �أعدتها لم�شروعها الوحيد حال ّي ًا (جبل عمر).

ا�ستناد ًا �إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتّع بها رئي�س مجل�س �إدارة ال�شركة و�أع�ضاء مجل�س الإدارة ومديرها العام وم�ست�شاريها في ت�شغيل م�شروعات مماثلة وفهمهم العميق لقطاع
الفندقة والتطوير العقاري في م ّكة المك ّرمة ،ف�إنَّ ال�شركة �ستعتمد على �إ�ستراتيجيات فاعلة تُم ِّكنها من تحقيق �أف�ضل العوائد لم�ساهميها بعد اكتمال م�شروعها وبدء العمليات
الت�شغيل َّية لل�شركة.

وتم فيها الت�صويت على التمديد ل ُم ّالك العقارات في الموقع والذين ْلم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والذين اكتتبت نيابة عنهم �شركة
 5عُ قدت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الثانية لل�شركة يوم االثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م َّ
بح�صة نقدية وذلك ل ُمدّة �س ّنة �إ�ضاف ّية �أخرى لحين ت�سوية �أو�ضاعهم وعند انتهاء ُمدَّة ال�سنة الإ�ضافية ،تُعقد جمع ّية عا ّمة عاد ّية للنظر في اقتراح مجل�س الإدارة ب�ش�أن و�ضع ه�ؤالء الم ّالك والت�صويت مع الإجراء المقترح .وبح�سب
م ّكة للإن�شاء والتعمير ّ
تقرير الم�ست�شار القانوني ،ف�إن فترة الثالث �سنوات الم�شار �إليها �أعاله بد�أت من تاريخ انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة في 1428/9/17هـ وانتهت في 1431/9/16هـ.
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�شركة جبل عمر للتطوير

�ست�شمل �أهداف ال�شركة ما يلي:
الريادة في ال�سوق:
ّ
ّ
�ستكون �شركة جبل عمر عند ا�ستكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر واحد ًة من �أكبر �شركات ال�ضيافة والفندقة والتطوير العقاري العاملة في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية وفي مكة المك ّرمة
وجناحا� .ست�سعى ال�شركة جاهد ًة للمحافظة
على وجه الخ�صو�ص ب�سبب العدد الكبير من الغرف وال�شقق الفندق ّية التي �ستمتلكها وتقوم بت�شغيلها والتي تبلغ  11.457غرفة فندقية
ً
على مركزها وتناف�س ّيتها من خالل التركيز على الجودة والمحافظة على م�ستوى الخدمات ال ُمقدّمة.
التح�سين الم�ستمر لخدماتها:
للتح�سن.
 تقييم وتحليل نقاط الق ّوة وال�ضعف لل�شركة وتحديد طرق لالهتمام بالنواحي الم�ؤدّية ّ
 المراقبة والتقييم الم�ستمر للعمل ّيات الداخل ّية لتح�سين �أداء وتن�سيق المبيعات والت�سويق.
ُ�شجع الإبداع والتن ّوع واالبتكار والعمل الجماعي والم�سئول ّية والتعليم الم�ستمر وروح الإلحاح ّية والحما�س والثقة واالحتفاء بالإنجاز
 ال ُمحافظة على بيئة العمل التي ت ّ
والم�ستويات الأخالق ّية العليا.
 تح�سين الموارد المال ّية والب�شر ّية لتخفي�ض التكلفة الت�شغيل ّية وتح�سين الم�ساهمة الت�سويق ّية.
ر�ضاء النزالء:
�سيت ُّم االهتمام بر�ضاء النزالء والذين هم عماد الم�شروع والم�صدر الرئي�س لإيرادات ال�شركة عبر ت�شغيل غرف و�شقق الم�شروع بوا�سطة �شركات فندقة عالم ّية ُمتم ّيزة �ستقوم
على تطبيق برامج و�أ�ساليب ت�شمل:





تعزيز ر�ضاء النزالء.
تح�سين جودة الخدمات المقدّمة.
تلقّي ال�شكاوى والتحقّق من �أ�سبابها ومعالجتها.
متابعة ر�ضاء النزالء والت�أ ّكد من ا�ستمراريته.
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�4سيا�سة جودة الخدمات المقدّ مة

�سيح�سن من �أداءها في ال�سوق ،ي�شمل ذلك ما يلي:
�ستلتزم ال�شركة بنظام ُمتكامل لجودة خدماتها الفندق ّية المقدّمة لنزالء و ُر ّواد م�شروعها م ّما
ِّ
تعيين �شركات فندقة عالم ّية لإدارة الم�شروع:
تخ�ص�صة في
لدى �إدارة ال�شركة خبرة ودراية كبيرة وعالقات متم ّيزة مع �شركات فندقة عالم ّية متم ّيزة .قامت ال�شركة في مراحل التخطيط والت�أ�سي�س بتعيين �شركة ا�ست�شارية ُم ّ
قطاع الفندقة �( Equinoxأكوينوك�س) تم ّثلت مه ّمتها في التفاو�ض مع �شركات الفندقة العالم ّية وتن�سيق الت�صاميم بما يتواءم مع متطلبات تلك ال�شركات العالم ّية ال ُم�شغّلة على
عال من جودة الخدمات المقدّمة.
�سيتم االتفاق مع تلك ال�شركات على ت�شغيل الغرف وال�شقق الفندق ّية للم�شروع م ّما �سي�ضمن م�ستوىً ٍ
�سبيل المثال مجموعتي هيلتون و�ستاروودّ .
التركيز على خدمة النزالء:
يتم تحديد متطلبات النزالء وا�ستق�صاء درجة الر�ضا لديهم ،و�ستقوم ال�شركة
�ست�ضع ال�شركة وبالتن�سيق مع �شركات الفندقة العالم ّية التي �ستقوم بت�شغيل الم�شروع منهج ّية بحيث ّ
بتلقّي ال�شكاوى والتحقّق من �أ�سبابها ومعالجتها وال ّرد عليها بهدف التح�سين الم�ستمر لر�ضاء النزالء.
الم�ستمر لجودة الخدمة:
التح�سين ُ
ب�شكل م�ستمر وبالتن�سيق مع �شركات الفندقة العالم ّية التّي �ستقوم بت�شغيل الم�شروع على و�ضع ّ
خطة لتح�سين �أداءها وخدماتها.
�ستعمل ال�شركة ٍ
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ُ 4نزالء م�شروع ال�شركة

الحجاج والمعتمرين من جميع �أنحاء العالم م ّما �س ُي�ش ّكل تحدّي ًا لتلبية طلبات ورغبات �أولئك النزالء� .إنَّ الفهم العميق لدى رئي�س مجل�س الإدارة
�ست�ستقبل ال�شركة ُز ّوارها من ّ
وبقية الأع�ضاء والإدارة التنفيذ ّية ل�سوق ال�ضيافة والتطوير العقاري في م ّكة المك ّرمة وك ْون معظم �أع�ضاء مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير هم �أنف�سهم الذين � ّأ�س�سوا �شركة
م ّكة للإن�شاء والتعمير والتي تملك فندق هليتون م ّكة والذي يقع �إلى الجنوب من الحرم الم ّكي ال�شريف و ُيع ّد واحد ًا من �أف�ضل فنادق فئة الخم�سة نجوم حول الحرم الم ّكي ،ك ُّل ذلك
�س ُيم ِّكن �شركة جبل عمر من �إدارة م�شروعها بكفاءة عالية ب�إذن اهلل تعالى.
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على ال ُّرغم من الفترة الق�صيرة ن�سب ّي ًا منذ ت�أ�سي�س �شركة جبل عمر للتطوير ،وبال ّرغم من �أنَّ م�شروعها الوحيد (جبل عمر) ال يزال تحت التنفيذ ولم يبد�أ مرحلة الت�شغيل� ،إ َّال
تدريجي وبما يتنا�سب مع احتياجات ال�شركة وال يك ِّبدها تكاليف مرتفعة
�أنَّ ال�شركة قد و�ضعت الهيكل التنظيمي والإداري المنا�سب ،ويت ُّم �شغل الوظائف في الهيكل ال ُمعتمد ب�شكل
ّ
خ�ص�صة لهم.
في البداية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنَّ تنفيذ الم�شروع يت ُّم من قبل ال ُمقا ِو ِلين ال ُمنفّذين والذين يقع على عاتقهم �إدارة كا ّفة �ش�ؤون الم�شروع في المراحل والمواقع ال ُم ّ
ال يزال من�صب المدير العام �شاغر ًا بتاريخ هذه الن�شرة بعد �أن انتهت مدة �إعارة المدير العام ال�سابق لل�شركة الدكتور /عبداهلل محمد يار �سراج الدين المعار من قبل جامعة
الملك عبدالعزيز بجدة بتاريخ 1432/6/1هـ وجاري البحث عن مدير عام جديد لل�شركة� .ست�شمل مهام المدير العام المتابعة والإ�شراف على الأعمال اليوم ّية لل�شركة وتن�سيقها
مع �أع�ضاء مجل�س الإدارة الذين يجتمعون ب�شكل دوريّ لمتابعة مراحل تط ّور الم�شروع� .إ�ضافة �إلى من�صب المدير العامَّ ،تم تعيين م�ست�شار مالي لل�شركة هو يحي ال�س ّراج وهو
م�صرفي متمر�س ويقوم بتقديم الم�شورة لل�شركة في الم�سائل التي تتع ّلق بتوفير التمويل ال ّالزم ال�ستكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر .كذلك َّتم االحتفاظ بمدير عام �سابق لل�شركة
ّ
عام لل�شركةَّ .تم كذلك تعيين مدير عام لل�ش�ؤون المال ّية هو ُم�صطفى ال�سعد لمتابعة والإ�شراف على الأمور المال ّية اليوم ّية لل�شركة.
ر
كم�ست�شا
طا�شكندي
ممدوح
المهند�س
هو
ٍ ٍ
أ�سهم في ال�شركة.
ال يملك �أيٌّ من �أع�ضاء الإدارة التنفيذ ّية �أ ّية � ٍ
في ما يلي موجز ًا لل�سير الذات ّية لأع�ضاء الإدارة التنفيذ ّية:

م / .ممدوح بن قاري عبداهلل طا�شكندي� :شغل المهند�س ممدوح من�صب المدير العام لل�شركة منذ العام 1429هـ وحتى 1431/6/1هـ و�إ�ستم َّر كم�ست�شا ٍر عام لل�شركة وهو
�سعودي الجن�س ّية من مواليد م ّكة المك ّرمة ويبلغ من العمر  58عام ًا ولديه � 34سنة من الخبرات المختلفة .ح�صل المهند�س ممدوح على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدن ّية
من جامعة البترول والمعادن عام 1397هـ .بد�أ عمله في �أمانة العا�صمة المقدّ�سة في م ّكة المك ّرمة في العام 1398هـ وا�ستم َّر فيها حتّى العام 1423هـ وذلك في �إدارة الم�شاريع
والم�ساحة و�إدارة الأرا�ضي والممتلكات ومندوب الأمانة بلجنة تطوير ال�ساحات والخدمات المحيطة بالحرم الم ّكي ّ
ال�شريف .انتقل بعد ذلك للعمل لدى �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير
منذ العام 1423هـ وحتّى العام 1429هـ كمدير لال�ستمالكات ومدير عام وا�ست�شاري غير ُمتف ّرغ ل�شركة جبل عمر للتطوير.
يحيى ال�س َّراج :يعمل يحي ال�س ّراج م�ست�شار ًا مال ّي ًا لل�شركة منذ �شهر مار�س من عام 2009م وهو �سعودي الجن�س ّية من مواليد مدينة ع ّمان بالأردن ويبلغ من العمر  56عام ًا .ح�صل
يحي على درجة البكالوريو�س في الإدارة من كلية هيريتيج بوالية وا�شنطن في الواليات المتّحدة الأمريك ّية عام 1984هـ .عمل لدى العديد من البنوك المحل ّية وتد ّرج فيها في
منا�صب �إدار ّية عليا وهي مجموعة �سامبا المال ّية للفترة من 1984م وحتى 1987م ،البنك ال�سعودي الهولندي للفترة من 1987م وحتى 1993مّ ،ثم عاد للعمل لدى مجموعة �سامبا
المال ّية للفترة من 1993م وحتى 2000م ّثم في بنك في�صل الإ�سالمي لعام 2001م كرئي�س لم�صرف ّية ال�شركات .انتقل للعمل لدى مجموعة فقيه للفترة من عام 2001م وحتى
2003م ّثم انتقل للعمل لدى البنك الأهلي التجاري للفترة من عام 2003م وحتى 2009م و�أ�صبح كبير م�صرفيي ال�شركات .يتم ّثل دور يحي ب�شكل رئي�س في الم�ساعدة في توفير
التمويل الالزم ال�ستكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر وبناء الإدارة المال ّية لل�شركة.
د� / .سهل �صدقة �أحمد ق ّزاز :ي�شغل دكتور �سهل من�صب ُمدير عام التطوير الإداري والنظم في ال�شركة منذ �شهر جماد الأول 1431هـ وهو �سعودي الجن�سية من مواليد م ّكة
المك ّرمة ويبلغ من العمر  51عام ًا .ح�صل دكتور �سهل على درجة الدكتوراه والماج�ستير في علوم وتقنية الغذاء من جامعة وا�شنطن في �سياتل بالواليات المتحدة الأمريكية في
عام 1992م .بد�أ حياته العمل ّية في مختبرات الجودة والنوعية بجدة ك�أخ�صائي مختبرات ب�إدارة حماية الم�ستهلك لدى وزارة التجارة للفترة من 1982م وحتى 1985مُ ،ثم �أُبتعث
لتح�ضير الماج�ستير والدكتوراة للفترة من 1985م وحتّى 1992م .عمل بعد ذلك لدى مجموعة �صافوال ك ُم�ساعد مدير عام التطوير والأبحاث منذ العام 1992مَّ ،ثم نائب ًا للرئي�س
التنفيذي لمجموعة �أ ّمات الدواجن ومجموعة البحري منذ العام 2000م و�أ�صبح ُع�ضو ًا منتدب ًا للمجموعة في عام 2002م .عمل كمدير لمركز جدّة لتنمية المن�ش�آت ال�صغيرة لدى
الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة للفترة من 2003م وحتى 2006مّ ،ثم ُمدير ًا عا َّم ًا تنفيذ ّي ًا للتطوير الإداري والموارد الب�شرية لدى �شركة كنان الدول ّية للتطوير العقاري – والتي
كانت تحت �إدارة مجموعة �صافوال �سابق ًا  -للفترة من 2006م وحتى 2010م عندما انتقل للعمل لدى �شركة جبل عمر للتطوير.
م� .سامح وجيه :ي�شغل م� .سامح من�صب ُمدير الم�شاريع في ال�شركة منذ 1431/9/1هـ وهو م�صري الجن�سية من مواليد القاهرة ويبلغ من العمر  46عام ًا .ح�صل م� .سامح
عاما في �إدارة وتنفيذ الم�شروعات
على درجة البكالوريو�س في الهند�سة من جامعة المن�صورة بجمهورية م�صر العربية في عام 1986م .لدى المهند�س �سامح خبرة تتجاوز الـ ً 24
العمالقة .عمل بعد تخرجه ل�سنتين في م�صر كمهند�س من قبل المالك وكمقاول من الباطن ،ثم �إنتقل �إلى المملكة العربية ال�سعودية وعمل فيها لمدّة � 4سنوات في مجال المقاوالت
وذلك في م ّكة المك ّرمة والمدينة المنورةَّ ،ثم انتقل �إلى دولة قطر وعمل فيها ل ُمدّة � 4سنوات كمدير تنفيذي ل�شركة مقاوالت من الت�صنيف المتو�سط .مع نهايات العام 2007م انتقل
�إلى مجال ا�ست�شارات �إدارة الم�شروعات .عمل خالل الـ � 8سنوات الما�ضية مع �أكبر الكيانات اال�ست�شارية في مجال �إدارة الم�شروعات مثل �شركة هيل العالمية وفلور دانيال العالمية
وتيرنير العالمية لإدارة الم�شروعات وذلك في م�صر والمملكة وقطر والإمارات .عمل كمدير لم�شروع جبل عمر منذ بداية العام 2009م من خالل مكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�سية ،ومنه انتقل للعمل لدى �شركة جبل عمر كا�ستمرار لدوره كمدير للم�شاريع.
م .ر�شيدي حازرين بن هارون :ي�شغل م .ر�شيدي مدير �إدارة العقود منذ عام 2009م و هو ماليزي الجن�سية من مواليد ماليزيا ويبلغ من العمر  43عام ًا .ح�صل ر�شيدي على
بكالوريو�س في العلوم مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سالفورد ببريطانيا في عام 1992م وعلى �شهادة الماج�ستير في العلوم من جامعة تكنولوجي مارا بماليزيا في عام 2004م.
كما ح�صل على �شهادة �إدارة الم�شاريع ( )PMPفي عام 2005م .بد�أ حياته العمليه في العمل في عدّة �شركات بريطانية و ماليزية في الم�سح الك ّمي بين عامي 1990م و 1996م،
ومن ّثم عمل كمدير م�شروع في عدّة �شركات ماليزية من عام 1996م �إلى عام 2006م ،وفي عام  2006انتقل للعمل مع �شركة ( .KLCC Projeks Sdn. Bhdمدير �إدارة
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م�شروع جبل عمر �سابق ًا) في مكتب عمليات ال�شركة في جبل عمر �إلى عام 2008مّ ،ثم انتقل لإدارة م�شروع �آخر في ماليزيا ،وفي عام 2009م انتقل للعمل في �شركة جبل عمر
كمدير �إدارة العقود.
أردني الجن�س ّية من مواليد مدينة ع ّمان بالأردن ويبلغ من العمر
مُ�صطفى ال�سعد :ي�شغل ُم�صطفى ال�سعد من�صب مدير عام ال�ش�ؤون المال ّية منذ �شهر رم�ضان 1430هـ وهو � ّ
 44عام ًا .ح�صل م�صطفى على درجة البكالوريو�س في الإدارة المال ّية من جامعة مي�سور في الهند ولديه خبرة  17عام ًا .عمل في ال�شركة العرب ّية للم�ستلزمات الطب ّية والغذائ ّية
الم�ساهمة بالأردن كرئي�س ق�سم التكاليف للفترة من  1993م وحتى 1997م ،انتقل بعدها للعمل لدى ال�شركة الوطن ّية للدواجن في ٍّ
كل من المملكة العرب ّية ال�سعود ّية والأردن للفترة
من  1998م وحتى  2006م ّثم بال�شركة الأردن ّية للتعمير الم�ساهمة القاب�ضة بالأردن كمدير مالي للفترة من 2006م وحتى 2009م.
�إياد عثمان :ي�شغل �إياد عثمان من�صب مدير �إدارة تقنية المعلومات في ال�شركة منذ 1426/9/14هـ عندما كانت �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير ت�شرف على م�شروع جبل عمر
قبل ت�أ�سي�س �شركة جبل عمر للتطوير وهو فل�سطيني الجن�س ّية من مواليد مدينة جدّة ويبلغ من العمر  40عام ًا .ح�صل �إياد على درجة البكالوريو�س من جامعة الملك عبدالعزيز
بكالوريو�س كل ّية العلوم /تخ�ص�ص حا�سب �آلي في عام 1993م ولديه خبرة  17عام ًا .عمل �إياد في �شركة �شريك العقار ّية في �إدارة تقنية المعلومات لمدّة � 3سنواتَّ ،ثم عمل في
مجموعة باجري العالم ّية ل ُمدّة عامينَّ ،ثم مدير التحليل والنظم في �شركة حمزة للبرمج ّيات ل ُمدّة عامينَّ ،ثم انتقل للعمل في م�شروع تطوير جبل خندمة ما بين عامي 2002م و
2005م كمدير �إدارة تقنية المعلوماتّ ،ثم انتقل للعمل لدى �شركة جبل عمر للتطوير كمدير لإدارة تقنية المعلومات.
نا�صف طه يو�سف :ي�شغل نا�صف طه من�صب مدير �إدارة الموارد الب�شرية منذ 1429/9/5هـ وهو م�صري الجن�س ّية من مواليد جمهورية م�صر العربية ويبلغ من العمر  56عام ًا.
ح�صل نا�صف على درجة البكالوريو�س في �إدارة الموارد الب�شرية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة (كل ّية االقت�صاد والإدارة) في العام 1400هـ .قبل ذلك �شغل نا�صف من�صب
نائب مدير عام �ش�ؤون الموظفين في مزارع فقيه للفترة من عام 1397هـ وحتى 1429هـ.
عبدالحكيم جودة �إ�سماعيل :ي�شغل عبدالحكيم جودة ُمدير �إدارة الإ�ستمالكات منذ 1430/1/1هـ وهو م�صري الجن�سية من مواليد جمهورية م�صر العربية ويبلغ من العمر 65
عام ًا .ح�صل عبدالحكيم على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدن ّية من جامعة عين �شم�س بم�صر في العام 1968م .عمل في بداية حياته العمل ّية ل ُمدّة � 6سنوات كمهند�س
�إن�شائي بالإدارة العا ّمة للت�صميمات بوزارة الأوقاف بجمهورية م�صر العربية .انتقل بعد ذلك للعمل كمتعاقد مع وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ب�أمانة العا�صمة المقد�سة ل ُمدّة 31
الخا�صة بجميع م�شاريع
عام ًا حيث ُك ِّلف بالعمل على الإ�شراف على تنفيذ م�شاريع الأمانة والإ�شراف على نزع الملكيات وتطبيق ال�صكوك ومراجعة وتدقيق ال�شروط والموا�صفات
ّ
الأمانةُ ،ث ّم انتقل بعد ذلك للعمل لدى �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير لمدّة � 3أعوام و ُك ِّلف بمراجعة وتدقيق العقارات الواقعة �ضمن م�شروع جبل عمر وتحديد القيمة العينية لك ّل عقار
قبل �أن ينتقل للعمل لدى �شركة جبل عمر في �إدارة الإ�ستمالكات.
ُ 5 55555م ّ
لخ�ص عقود خدمات كبار التنفيذيين
الموظفين التنفيذيين في الشركة والذين يبلغ إجمالي قيمة عقودهم السنوية  5.724.576ريال سعودي:
وضح الجدول التالي تفاصيل ُعقود
ّ
ُي ّ

ُملخّ �ص عقود الموظفين التنفيذيين
الإ�سم
م .ممدوح بن قاري طا�شكندي
يحي ال�س ّراج
م�صطفى ال�سعد
د� .سهل �صدقة �أحمد قزاز
م� .سامح وجيه
م .ر�شيدي حازرين بن هارون
�إياد عثمان
نا�صف طــه يو�سف
م/عبدالحكيم جودة

ُمدّة العقد
غير محدّد المدّة
�سنتين
غير محدّد المدّة
ثالثة �سنوات
�سنة
�سنة ويجدد تلقائي ًا
غير ُمحدّد ال ُمدّة
غير ُمحدّد ال ُمدّة
غير ُمحدّد ال ُمدّة

المن�صب
م�ست�شار عام لل�شركة
م�ست�شار مالي
مدير عام ال�ش�ؤون المال ّية
مدير عام التطوير الإداري والنظم
مدير �إدارة الم�شاريع
مدير �إدارة العقود
مدير �إدارة تقنية المعلومات
مدير �إدارة الموارد الب�شرية
مدير �إدارة اال�ستمالكات

تاريخ العقد
1429/11/1هـ
1430/2/15هـ
1430/9/17هـ
1431/5/17هـ
1431/10/1هـ
1430/7/28هـ
1426/9/14هـ
1429/9/5هـ
1430/1/1هـ
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ن�شرة الإ�صدار
ُي ِّ
و�ضح الجدول التالي مبالغ الرواتب والتعوي�ضات والبدالت والمكاف�آت التي ُ�صرفت لكبار التنفيذ ِّيين خالل الثالث �سنوات ال�سابقة:

الفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدّة من
1428/10/16هـ وح ّتى 1429/12/30هـ
 3.743.000ريال �سعودي

ال�سنة المال ّية المنتهية في 1430/12/30هـ

ال�سنة المال ّية المنتهية في 1431/12/30هـ

 1.533.249ريال �سعودي

 2.916.747ريال �سعودي

تقت�صر المنا�صب التنفيذ ّية في ال�شركة حال ّي ًا على التنفيذيين �أعاله وذلك ب�سبب عدم بدء ال�شركة ن�شاطها الت�شغيلي والذي �سيتم ّثل في ت�شغيل وحداتها الفندق َّية وال�سكن َّية وكذلك
الم�ساحات التجار َّية.

5الهيكل التنظيمي لل�شركة
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ُي ِّ
و�ضح الر�سم البياني التالي الهيكل التنظيمي لل�شركة وال ُمعتمد من قبل مجل�س الإدارة خالل الربع الرابع من عام 1431هـُ .ي ّ
و�ضح الهيكل كيف ّية الترابط التنظيمي بين �إداريي
و ُموظفي ال�شركة ُك ٌّل بح�سب دوره وم�س�ؤولياته و�أه ّميته في تفعيل التوا�صل ال ُم�ستمر لأعمال ال�شركة:
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
¬«≤a øªMôdG óÑY ï«°ûdG
(≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG) IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ Öàµe
Oƒªfi ËôµdG óÑY PÉà°SC’G

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S
…QGOE’G QÉ°ûà°ùŸG
π«Ñf óªfi /CG

ΩÉY QÉ°ûà°ùe
‡…óæµ°TÉW ìhó
‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG
êGô°ùdG ≈«ëj

ΩÉ©dG ôjóŸG
)(¬æ«©J …QÉL

º¶ædGh …QGOE’G ôjƒ£àdG ΩÉY ôjóe
RGõb ábó°U øH π¡°S /O

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
ó©°ùdG ≈Ø£°üe

™jQÉ°ûŸG IQGOEG
¬«Lh íeÉ°S /Ω

πjƒªàdG
äGOGôjE’Gh

º«eÉ°üàdG
á«°Sóæ¡dG
äÉ°SGQódG
äGQÉ°ûà°S’Gh
á«°Sóæ¡dG
ò«ØæJ á©HÉàe
™jQÉ°ûŸG

äGQÉªãà°S’G
á«dÉŸG
∫ƒ°UCG äÉHÉ°ùM
ácô°ûdG äÉµ∏à‡h

IófÉ°ùŸG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG
)(ôZÉ°T

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
¿ÉªãY OÉjEG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdGh

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG
≈«ëj óªMCG PÉà°SC’G

…ò«ØæàdG ôjóŸG Öàµe
»ÁôdG ΩÉ°ûg PÉà°SC’G

¿hDƒ°Th ∑Óªà°S’G
ÚªgÉ°ùŸG

äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG

äGóæà°ùŸG
áØ°TQC’Gh

óYGƒb
äÉfÉ«ÑdG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG
¬W ∞°UÉf

äÉcÓªà°S’G
IOƒL º«µ◊GóÑY/Ω

≥jƒ°ùàdG

äGóæà°ùŸG ≥«°ùæJ

äÉ≤«Ñ£àdG
èeGÈdGh

ájQGOE’G ä’É°üJ’G
IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh

ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

AÓª©dG äÉeóN

äÉµÑ°ûdG

äÉbÓ©dG
áeÉ©dGh á«eƒµ◊G

Ö°SÉ◊G áfÉ«°U
‹B’G

¿RÉîŸG) OQGƒŸG
(äÉYOƒà°ùŸGh

äÉHÉ°ùM
ÚªgÉ°ùŸG

Oƒ≤©dG IQGOEG
¿hQÉg øH …ó«°TQ

äÉHÉ°ù◊G
áeÉ©dG
äÉjÎ°ûŸG
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5الأق�سام والإدارات الرئي�سة

ب�شكل كامل َب ْعد وبالأخ�ص
يتم تفعيلها ٍ
بالنظر �إلى �أنَّ ال�شركة ال تزال في مرحلة ا�ستكمال م�شروعها الوحيد (جبل عمر) ولم تبد�أ ن�شاطها الت�شغي ّلي ،ف�إنَّ بع�ض الإدارات لم َّ
ووحدات �سكن ّية �ستقع على عاتق �شركات الفندقة
غرف و�شقق فندق ّية
ٍ
الإدارات ذات ال�صلة بالمبيعات والت�سويق والت�شغيل .وعلى �أ َّية حال ،ف�إنَّ مه َّمة ت�سويق منتجات ال�شركة من ٍ
العالم ّية التي �ستقوم بت�شغيل الفنادق وال�شقق المملوكة لل�شركة �أو التي ُي�س ّلمها ُم�شتروها �أو ُم�ست�أجروها ل�شركة جبل عمر للإ�شراف على ت�شغيلها ُمقابل ُعمولة ُمحدَّدة يت ُّم االتفاق
عليها� .أ َّما بالن�سبة للأق�سام الأخرى الظاهرة في الهيكل التنظيمي �أعاله ،يتع َّين على ِّ
كل ق�سم تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت م�س�ؤول ّيته لتفعيل الأداء الك ّلي لل�شركة وتحقيق
ر�ؤية ور�سالة و�أهداف و�إ�ستراتيجيات ال�شركة على المديين الق�صير والطويل.
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5 55555ال�ش�ؤون الماليّة






�إدارة وتنفيذ العمليات المال ّية والمحا�سب ّية بال�شركة و�إعداد القوائم المال ّية بح�سب المعايير المحا�سب ّية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعود ّية للمحا�سبين القانونيين.
و�ضع ال�سيا�سات المال ّية وال�ضوابط الرقاب ّية الداخل ّية والإجراءات المالئمة والت�أ ّكد من تطبيقها للمحافظة على موجودات ال�شركة من المخاطر الداخل ّية �أو الخارج ّية.
�إدارة تمويل ال�شركة بما يتنا�سب مع احتياجات ال�شركة و�أهدافها و�إدارة �سيا�سات االئتمان ور�أ�س المال العامل ب�شكل ف ّعال من �أجل تحقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد المال ّية
المتاحة.
مطرداً
درا�سة التكاليف ومراقبة الم�صروفات وو�ضع الميزانيات الف ّعالة التي ت�ساعد على ال�سيطرة على م�صروفات ال�شركة في مرحلة البناء الحال ّية وتحقيق ال�شركة نمو ًا ّ
في �إيراداتها م�ستقب ًال.
و�ضع الموازنات وتخطيط التدفقات النقد ّية.

�5 55555إدارة الم�شاريع







 ُمتابعة تنفيذ �أعمال الم�شروع.
يخ�ص الم�شروع من الناحية الفن ّية والجداول الزمن ّية للتنفيذ.
التن�سيق مع �شركة �إدارة الم�شروع ومع �شركة الإ�شراف الفني على التنفيذ فيما ّ
 ُمتابعة �أعمال الت�صاميم الهند�س ّية مع المكاتب الهند�س ّية.
 ُمتابعة التقارير اليوم ّية وال�شهر ّية للم�شروع.
الم�شاركة في االجتماعات التن�سيق َّية الدور ّية مع المقاولين و�شركة �إدارة الم�شروع وال�شركة الم�شرفة.
 ُمتابعة التن�سيق مع الجهات الحكوم ّية الم�شرفة (�أمانة العا�صمة المقدّ�سة وهيئة تطوير م ّكة المك ّرمة والم�شاعر المقدّ�سة).

5 55555تقنية المعلومات








�إن�شاء ومتابعة وتحديث البنية التحت ّية لنظم المعلومات ح�سب حاجات ال�شركة ولتتوافق مع متطلبات العمل.
ت�صميم وتطوير التطبيقات لتُالءم حاجات العمل وترتقي بطريقة تنفيذ العمل ّيات في كا ّفة قطاعات و�أق�سام ال�شركة.
تقديم الحلول المعلومات ّية الأمن ّية لت�ضمن �س ّرية ود ّقة المعلومات طول الوقت متى ما َّتم االحتياج �إليها.
تدريب العاملين على الأنظمة لال�ستفادة من قدرة النظام على �إدارة �أعمال ال�شركة ب�صورة تلقائ ّية.
التعاون مع �أق�سام ال�شركة الأخرى لتحديد احتياجات العمل من برامج ومعدّات و�شبكات حا�سوب ّية.
تقديم الدعم لتركيب و�إعداد البرمجيات والأجهزة لجميع �أق�سام ال�شركة.
التحقّق من مدى م�صادقة البرمجيات والمعدّات للمتطلبات والمعايير العالم ّية المعتمدة المعمول بها في ال�شركة.

5 55555الموارد الب�شريّة وال�ش�ؤون الإداريّة











 ُم�شاركة الإدارة العليا في تطوير الهيكل التنظيمي لل�شركة.
الم�ساهمة في توفير الموارد الب�شر ّية الم�ؤهلة لل�شركة واختيار وتعيين وتحفيز ودعم العاملين فيها.
حفظ �سجالت ّ
الموظفين والبيانات المتع ّلقة بهم ومعالجة الأجور والحوافز والبدالت.
م�شاركة الإدارة القانون ّية في �إعداد اللوائح وال�سيا�سات والإجراءات الداخل ّية ذات العالقة وتقليل م�شاكل العمل وح ّل النزاعات عند حدوثها.
�إعداد برامج التدريب المتنوعة وتنظيمها لتطوير قدرة ومهارة العاملين في ال�شركة.
االلتزام ببرنامج ال�سعودة بح�سب القوانين والأنظمة.
تر�سيخ ر�ؤية ور�سالة و�أهداف و�إ�ستراتيج ّيات ال�شركة لكا ّفة العاملين فيها.
وح ْ�سن ا�ستخدامها.
ت�أمين خدمات مم ّيزة للإدارات والعاملين في ال�شركة بما يكفل ح�سن �أداء الإدارات لمها ّمها والمحافظة على �أ�صول ال�شركة ُ
الخا�صة بها.
�إدارة عمل ّية ت�سديد فواتير الخدمات الأ�سا�س ّية (الكهرباء ،الماء ،الهاتف�...،إلخ) بالتعاون مع �إدارة ال�ش�ؤون المال ّية وحفظ جميع الوثائق
ّ
اال�ستجابة لطلبات ال�صيانة من قبل الموظفين داخل مرافق ال�شركة وتقديم �أف�ضل م�سانده لطالب خدمة ال�صيانة.
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ن�شرة الإ�صدار
555555اال�ستمالكات
�أ ّو ًال  :مهام الإجراءات الفنية وال�شرع ّية بتجهيز الم�ساهمة:

خا�صة  -مملوكة بنظام الحكر ح�سب نوع الملك ّية) والت�أ ّكد من وقوعها �ضمن الم�شروع.
خا�صة � -أوقاف عا ّمة � -أوقاف ّ
 فح�ص ومراجعة وتدقيق ُ�صكوك العقارات (�أمالك ّ
  ُمطابقة الحدود والذرع الوارد بهذه ال�صكوك مع الرفع الم�ساحي ال ُمع ّد لهذه العقارات من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة وتحديث الكروكي الم�ساحي بموجب
الخا�صة ب�صكوك الملك ّية.
الأنظمة والتعليمات
ّ
 تحديد قيمة العقار (�أر� ًضا وبناء ًا) بموجب التقديرات الإفرادية ال ُمحدَّدة من قبل اللجنة الحكوم ّية ال ُم�ش ّكلة لهذا الغر�ض وبالتالي تحديد عدد الأ�سهم الم�ساوية لقيمة العقار
والتي �سيت ُّم الم�ساهمة العين ّية بها بال�شركة.
ِّ
 �إعداد وتحديث قاعدة بيانات �شاملة لجميع الم�ساهمين تحتوي على كا ّفة البيانات الها ّمة والفرد ّية (الفن ّية  -ال�شخ�ص ّية) لكل م�ساهم والالزمة للتعامل بها مع الجهات
الحكوم ّية.
ثاني ًا  :مهام تكميل ّية للإجراءات الفنية وال�شرع ّية لتجهيز الم�ساهمة:
فيتم �إعداد خطاب �إلى المحكمة العا ّمة بطلب الإذن بالم�ساهمة بقيمة العقار في ال�شركة،
 في حالة ما �إذا كان العقار مملوك ًا بنظام الوقف (خا�ص  -عام) �أو بنظام الحكرّ ،
فيتم طلب ق�سمة قيمة العقار من المحكمة العا ّمة بين مالك الأنقا�ض (الم�ستحكر) ومالك الأر�ض (ال ُمح ِّكر) وتحديد عدد الأ�سهم التي
وفي حالة التم ّلك بنظام الحكر ّ
�سيتم الم�ساهمة بها ٍّ
لكل منهم.
ّ
بح�صة (القا�صر – الو�ص ّية).
 في حالة وجود قا�صر �أو و�ص ّية ،يت ُّم الكتابة �إلى المحكمة العا ّمة بطلب �صدور �إذن �شرعي بالم�ساهمة ّ
ثالث ًا  :المهام الفنية المطلوبة ال�ستكمال ال�صكوك (ملك ّية – وقف ّية – ِح ْكر) وت�شمل الآتي:
 عدم وجود ذرع بال�صك.
 تداخل بع�ض الملك ّيات مع البع�ض ووجود دعاوى مقامة بين بع�ض الم ّالك.
يتم �إ�ضافة الذرع للجزء الباقي وفي هذه الحالة يت ُّم �إعداد الم�ستندات الفن ّية والنظام ّية
 نزع ملك ّية جزء من العقار من قبل الجهات الحكوم ّية �أو بيع جزء من العقار ولم َّ
وال�شرع ّية �إلى الجهات الحكوم ّية المتم ّثلة في (المحكمة العا ّمة – كتابة العدل – �أمانة العا�صمة المقدّ�سة – الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة) لمعالجة تلك
الحاالت ك ًّال على حدة.
 �إعداد الإفادة عن الحاالت التي ترد من (المحكمة العا ّمة – �أمانة العا�صمة – كتابة العدل – الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة) عن الأمالك الواقعة �ضمن نطاق
دعم بالم�ستندات الالزمة وال�صور الفوتوغراف ّية.
الم�شروع ُم ّ
الخا�صة بالم�ساهمين:
رابع ًا  :الملفّات
ّ
يت ُّم �إعداد ملف خا�ص ِّ
خا�صة) ي�شتمل على الأوراق الثبوت ّية وال�شرع ّية وال�شخ�ص ّية َّ
ومو�ضح به القيمة العين ّية الم�ساهم بها
لكل م�ساهم (�أفراد – �شركات – �أوقاف عا ّمة – �أوقاف ّ
وعدد الأ�سهم المقابلة لقيمة الم�ساهمة �سواء كان لعقار �أو �أكثر �أو جزء من عقار.
خام�س ًا  :مهام الإجراءات الفن ّية وال�شرع ّية لإفراغ ال�صكوك:
 يت ُّم �إعداد وتجهيز ملف �إفراغ لك ّل ّ
الخا�صة ّ
ويتم �إعداد
�صك على حدة بعد ا�ستكمال الإجراءات ال�شرع ّية بالن�سبة للملك ّيات
مو�ضح به قيمة العقار والم�ستحقين في هذا العقار ّ
ّ
خطاب �إلى ف�ضيلة رئي�س كتابة العدل الثانية لإفراغ الملك ّية ل�صالح �شركة جبل عمر للتطوير.
 في حالة ما �إذا كانت الملك ّية بنظام الوقف (خا�ص – عام) �أو مملوك بنظام الحكر يت ُّم �إعداد ملف ي�شمل الم�ستندات الثبوت َّية ال�شرع ّية والفن ّية والكتابة �إلى ف�ضيلة رئي�س
(الح�صة – الح�ص�ص) الم�ستحقّة من ال�صك.
المحكمة العا ّمة لإفراغ ال�صك ل�صالح ال�شركة بموجب
ّ
�5 55555ش�ؤون الم�ساهمين
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ا�ستقبال الم�ساهمين وال َّرد على ا�ستف�ساراتهم و�إنهاء متطلباتهم.
�أر�شفة كاملة ل�سجالت الم� ّؤ�س�سين العيني ّين.
ؤ�س�سين.
متابعة تغيير وتحديث الح�ص�ص العين ّية للم� ّ
ؤ�س�سين بطلب �أ�صول ُ�صكوك تم ّلك عقاراتهم لتتم ّكن ال�شركة من �إفراغها و�إيداع ما يقابلها من �أ�سهم في محافظهم اال�ستثمار ّية.
تكثيف االت�صاالت على الم� ّ
تجهيز وت�صدير خطابات الإفراغات لكتابة العدل و�إلى المحكمة بعد ا�ستالمها من اال�ستمالكات.
ال�صكوك ال ُم�س َّلمة للوكيل والتي لم تُفرغ بعد.
ؤ�س�سين و�أر�شفتها وتجهيزها للإفراغ ومتابعة �إفراغ ُّ
ا�ستالم �أُ�صول ال�صكوك من الم� ِّ
ا�ستالم ال�صكوك من الوكيل ال�شرعي بعد الإفراغ.
�سيتم �إيداع �أ�سهمهم بها.
ؤ�س�سين والتي ّ
طلب �أرقام المحافظ اال�ستثمارية من الم� ِّ
تجهيز دفع الم�ؤ�س�سين الذين َّتم �إفراغ عقاراتهم لإيداعها بمحافظهم اال�ستثمار َّية.
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ؤ�س�سين ومديونياتهم.
 ُمراجعة وتدقيق �سج ّل الإيداعات الجاهزة للم�ؤ�س�سين و�إر�سالها �إلى الأق�سام
ّ
المخت�صة للتحقّق من ح�ص�ص الم� ّ
عمل ك�شوفات الإيداع النهائ ّية والخطابات لإر�سالها �إلى ال�سوق المال ّية “تداول” بعد ا�ستكمال جميع بيانات ال ُم� ّؤ�س�س.
المخ�ص�صة لهم بعد �إيداعها.
ؤ�س�سين ب�إيداع الأ�سهم
َّ
�إبالغ ال�سادة الم� ّ
القيام ب�إدراج �إعالنات ال�شركة في ال�سوق المال ّية و�إعالنات الميزانيات والأرباح.
 ُمتابعة و�إنهاء متطلبات هيئة ال�سوق المال ّية وال�سوق المال ّية “تداول” من بيانات �إف�صاح وبيانات م�ساهمين وغيرها.
المخت�صة ب�ش�ؤون الم�ساهمين.
القيام بجميع الأعمال
َّ

555555ال�ش�ؤون القانونيَّة

هناك ُم�ست�شار قانوني لل�شركة يقوم بمراجعة كا ّفة الوثائق والتعامالت لل�شركة مثل العقود واالتفاقيات التي تبرمها ال�شركة مع المقاولين والمنفّذين لم�شروعاتها والت�أ ّكد من
توافقها مع الأنظمة ال�سارية والتنبيه للمخاطر ال ُمحتملة �إ�ضافة �إلى تقديم الدعم والإ�سناد القانوني لمجل�س �إدارة ال�شركة والإدارة العليا والإدارات المختلفة وذلك من خالل
تقديم الر�أي القانوني والم�شورة الكافية التخاذ القرارات المتع ّلقة ب�أعمال ال�شركة وتعامالتها مع الجهات الأخرى.
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ُ 5
القوى العاملة

ُي ّ
و�ضح الجدول التالي �أعداد الموظفين في �شركة جبل عمر للتطوير بح�سب الإدارات الرئي�سة في ال�شركة كما في 1431/10/30هـ وذلك ح�سب الهيكل التنظيمي لل�شركة:

1429/12/30هـ
البيان
غير
المجموع
�سعودي
�سعودي
1
1
 1المدير العام والم�ست�شار
3
1
2
 2ال�ش�ؤون الفن ّية
ّ
1
1
والموظفين
 3ال�ش�ؤون الإدار ّية
3
2
1
 4الإدارة المال ّية
5
5
� 5ش�ؤون الم�ساهمين واال�ستمالكات
1
1
 6العالقات العا ّمة
1
1
 7تقنية المعلومات
1
1
 8ال�سكرتارية
0
 9الم�ست�شار المالي
0
 10الم�ست�شار القانوني
0
 11الت�سويق وخدمة العمالء
16
6
10
المجموع
%100
%37.50 %62.50
الن�سبة المئو ّية

1430/12/30هـ
غير
المجموع
�سعودي
�سعودي
1
1
9
7
2
1
1
5
4
1
4
4
3
1
2
3
2
1
2
2
1
1
0
1
1
30
18
12
%100
%60
%40

1431/10/30هـ
غير
المجموع
�سعودي
�سعودي
2
2
10
8
2
2
1
1
7
6
1
8
3
5
4
1
3
2
1
1
7
6
1
1
1
1
1
2
1
1
46
28
18
%100
%61
%39
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5 55555التدريب والتعليم
ت�سعى ال�شركة لتعيين ّ
الموظفين الأ ْكفاء والعمل على تطوير قدراتهم لما فيه م�صلحة العمل وال�شركة.
�5 55555سيا�سة ال�سعودة

تلتزم ال�شركة بالمتطلبات النظام ّية لن�سبة ال�سعودة فيما يتعلق بالتوظيف والتي يجب �أنْ ال تق ّل عن  %30حيث بلغت ن�سبة ال�سعودة في ال�شركة  %39كما في 1431/10/30هـ ،وعلى
الرغم من ذلك وكما ُيالحظ من الجدول �أعاله ،فقد انخف�ضت ن�سبة ال�سعودة من  %62.5بنهاية العام 1429هـ لت�صل �إلى حوالي  %40بنهاية العام 1430هـ و  %39كما في /10/30
1431هـ .يعود ال�سبب في ذلك ب�شكل رئي�س �إلى �أنَّ عدد الموظفين كان منخف� ًضا ب�شكل ملحوظ ب�سبب العمر الق�صير لل�شركة �آنذاك وبلغ ّ 16
موظف ًا بنهاية العام 1429هـّ ،ثم ارتفع
العدد �إلى ّ 30
موظف ًا بنهاية العام 1430هـ لي�صل �إلى  46موظف ًا كما في 1431/10/30هـ ،وقد كانت الزيادة في �أعداد الموظفين في عدّة �إدارات وبالأخ�ص ال�ش�ؤون الفنية ،الإدارة
ّ
المال ّية� ،ش�ؤون الم�ساهمين واال�ستمالكات وال�سكرتارية و�شكل غير ال�سعوديون ن�سبة كبيرة من تلك الزيادة .تُدرك ال�شركة �أنَّ توظيف وتدريب وت�أهيل وتطوير الكوادر ال�سعود ّية
أهم في هذا المجال وله المردود الإيجابي على ال�شركة والوطن .وعلى ال ّرغم من �أنّ الم�شروع الوحيد لل�شركة (جبل عمر) لم يبد�أ ن�شاطه الت�شغيلي بعد� ،إ َّال �أنَّ
ُيع ُّد اال�ستثمار ال ّ
ال�شركة تعي تمام ًا ب�أ ّنه يجب عليها الإ�سهام في تحقيق �أهداف ّ
الخطة الوطنية لل�سعودة بخلق فر�ص ت�أهيل وتدريب وت�شغيل للمواطن تتيح له فر�صة الم�شاركة الف ّعالة بتنمية وتطوير
�أعمال ال�شركة� .إنَّ طبيعة عمل ال�شركة في قطاع الفندقة والإ�سكان والتطوير العقاري في م ّكة المك ّرمة وبالتالي اعتماد ال�شركة وب�شكل كبير على معارف وخبرات العاملين لديها
�س ُيحتِّم عليها �إعداد كوادر وطن ّية قادرة على ت�سيير �ش�ؤون ال�شركة في الم�ستقبل وذلك بالتن�سيق مع ال�شركات الم�ش ِّغلة العالم َّية لفنادقها.
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6مجل�س �إدارة ال�شركة
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�6أع�ضاء مجل�س الإدارة

يتك َّون مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير من ( )11ع�ضو ًا وير�أ�س المجل�س ال�شيخ /عبدال ّرحمن بن عبدالقادر فقيه .تتلخَّ �ص واجبات وم�س�ؤوليات المجل�س في �إدارة ال�شركة
والإ�شراف على �سيا�ساتها وا�ستثماراتها واعتماد توجهاتها الإ�ستراتيجية و�أهدافها الرئي�سة و ُمتابعة �أنظمة و�آل ّيات الرقابة الداخلية والإ�شراف العام عليها ،و ُيعتبر المجل�س وكي ًال
عن ال�شركة والم�ساهمين في تنفيذ ذلك.
ّ
المر�شحين من جميع �أع�ضاء الجمع ّية العا ّمة العاد ّية.
يتو ّلى �إدارة ال�شركة مجل�س الإدارة لمدّة ال تزيد عن (� )3سنوات ،ويت ُّم الت�صويت على جميع
وح�صة ٍّ
ُي ّ
كل منهم في �أ�سهم ال�شركة كما في 1431/12/30هـ الموافق 2010/12/8م :
و�ضح الجدول التالي �أع�ضاء مجل�س الإدارة ّ

�أع�ضاء مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير
المن�صب

اال�سم
عبدال ّرحمن بن عبدالقادر فقيه
عبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغ

6

�إبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي
عبدال َّرحمن عبدالعزيز مح َّمد الح�سين *
محي الدين �صالح عبداهلل كامل
بكر بن حامد بن عبدالغفور مير **
�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان الحمدان
الب�سام
ب�سام مح ّمد ّ
زياد ّ
من�صور بن عبداهلل �سليمان بن �سعيد
طارق عبدال ّرحمن عبدالقادر فقيه
�أن�س مح ّمد �صالح حمزة �صيرفي

رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
المنتدب
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة

م�ستقل

تنفيذي

عدد الأ�سهم

ن�سبة
الملكية
المبا�شرة

ال
ال

نعم
نعم

3.094.400
56.000

%0.4609
%0.0083

ن�سبة الملكية غير
المبا�شرة عن طريق
�شركة م ّكة للإن�شاء
والتعمير
%0.3069
-

نعم
ال
نعم
نعم
ال
نعم
نعم
ال
ال

ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
نعم

460.274
1.000
126.035
1.000
961.262
16.629
91.812

%0.0686
-

%0.0004
-

%0.0001

-

%0.01877
%0.0001
%0.01432
%0.0025
%0.0137

-

0.0001
%0.0001
-

الإجمالي
%0.7678
%0.0083
%0.0686
%0.0001
%0.01887
%0.0001
%0.1433
%0.0025
%0.0137

* يُم ِّثل الأ�ستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز مح َّمد الح�سين الم� ّؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماعية والتي تملك � 62.440.200سهم ًا في ال�شركة وتُم ِّثل ن�سبة  %9.3من �أ�سهم ال�شركة.
** يُم ِّثل الأ�ستاذ بكر بن حامد بن عبدالغفور مير وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والأوقاف والدعوة والإر�شاد والتي تملك � 31.484.318سهم ًا في ال�شركة وتُم ِّثل ن�سبة  %4.689من �أ�سهم ال�شركة .7
الم�صدر :ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية “تداول” � -إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

لل�سير الذاتية لأع�ضاء مجل�س الإدارة:
وفي ما يلي ُموجز ًا ّ
عبد ال ّرحمن بن عبدالقادر فقيه :رئي�س مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  88عام ًا ،مار�س اال�ستيراد وتجارة المواد الغذائ ّية مع والده  -يرحمه اهلل  -في بداية
حياته العمل ّية والتي تم ّثلت في تجارة ال�سمن النباتي وال�صباغ والق�صب والحريرّ � .أ�س�س مزارع دواجن «فقيه» والتي تُع ُّد واحد ًة من �أكبر الم�ؤ�س�سات الفرد ّية لإنتاج الدواجن
والبي�ض والأعالف على م�ستوى العالم ،وهو �أ ّول من �أدخل �صناعة الدواجن على الم�ستوى الحديث بالمملكة العرب ّية ال�سعود ّية عام 1383هـ .ي�شغل حال ّي ًا من�صب رئي�س مجل�س
�إدارة والع�ضو المنتدب ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعميرُ ،م� ّؤ�س�س ورئي�س م� ّؤ�س�سة مزارع فقيه للدواجنُ ،م� ّؤ�س�س ورئي�س �سل�سلة مطاعم الطازجُ ،م� ّؤ�س�س ورئي�س مجل�س �إدارة فقيه
للأبحاث والتطويرُ ،م� ّؤ�س�س ورئي�س مجموعة فقيه للم�شاريع ال�سياح ّيةُ ،م� ّؤ�س�س مركز �آ�سيا لغ�سيل الكلىُ ،م� ّؤ�س�س مدار�س عبدال ّرحمن فقيه النموذج ّية بم ّكة المك ّرمة ،ع�ضو مجل�س
الأمناء في م� ّؤ�س�سة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ،ع�ضو ُم� ّؤ�س�س ونائب رئي�س مجل�س الإدارة في مركز الملك عبداهلل للتنمية الب�شر ّية ،رئي�س مجل�س �أوقاف م ّكة
المك ّرمة ،رئي�س مجل�س المديرين ب�شركة عجائب البحار ،رئي�س مجل�س المديرين ل�شركة ع�صر البذور لإنتاج الأعالف �إ�ضافة �إلى ع�ضو ّية مجل�س �إدارة جريدة الندوة ال�سعود ّية.
 6قرر مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير في جل�سته التا�سعة والع�شرون والمنعقدة م�ساء يوم ال�سبت 1432/5/5هـ الموافق 2011/4/9م تعيين ع�ضو مجل�س الإدارة الأ�ستاذ عبدالغني محمود �صباغ ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة
�	7أعلنت ال�شركة بتاريخ 1431/8/22هـ الموافق 2010/8/3م عن ان�ضمام الدكتور  /عبدالرحمن بن �سعيد الحازمي ،مدير عام فرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد بمنطقة م ّكة المك ّرمة ،مم ّث ًال عن المجل�س الأعلى للأوقاف كع�ضو
في مجل�س �إدارة ال�شركة حتّى انتهاء الدورة الحال ّية لمجل�س الإدارة ،خلف ًا لف�ضيلة الدكتور  /عبدالرحمن بن �سليمان المطرودي ،وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الأوقاف والذي انتقل �إلى رحمة اهلل تعالى وذلك اعتبار ًا من تاريخ 1431/8/22هـ .وفي 1432/1/6هـ
الموافق 2010/12/12م� ،أعلنت ال�شركة عن ان�ضمام �سعادة المدير العام لفرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد بمنطقة م ّكة المكرمة المك ّلف الأ�ستاذ  /بكر بن حامد بن عبد الغفور مير مُمث ُال للأوقاف في ع�ضو ّية مجل�س الإدارة
لحين انتهاء الدورة الحال ّية ،خلف ًا ل�سعادة الدكتور/عبدالرحمن بن �سعيد الحازمي الذي انتقل عمله �إلى جهة �أخرى خارج الفرع .وذلك بنا ًء على خطاب �سعادة وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الأوقاف المك َّلف رقم  165/4/5وتاريخ 1432/01/06هـ
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عبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغُ :ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب� ،سعودي الجن�سية يبلغ من العمر  64عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س �إت�صاالت �إعالم ّية من كل ّية ويتر بلو�س
�أنجيل�س بالواليات المتّحدة الأمريك ّية� .شغل من�صب ُع�ضو مجل�س �إدارة في عدد من ال�شركات وع�ضو الغرفة التجار ّية ال�صناع ّية بجدة ورئي�س مجل�س �إدارة �شركة ُ�شبرا للفنادق
بم ّكة المك ّرمة.
�إبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعيُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  68عام ًا ،حا�صل على ال�شهادة الثانو ّية العا ّمة من مدر�سة الفالح بجدّة كما ح�صل على
ان�ضم �إلى ال�شركة في عام  2007مُ .يع ُّد واحد ًا من رجال الأعمال البارزين وهو ع�ضو مجل�س �إدارة في ٍّ
العديد من الدورات البنك ّية في ٍّ
كل
كل من البحرين والمملكة المتّحدة وقد َّ
من �شركة مح ّمد وعبداهلل ال�سبيعي� ،شركة الإ�سمنت العرب ّية ،بنك البالد �إ�ضافة �إلى �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير .له العديد من الم�شاركات في م�شاريع عقار ّية وا�ستثمار ّية وهو
ع�ضو مجل�س �إدارة في �شركة جبل عمر للتطوير منذ �إن�شائها.
مُحي الدّين �صالح عبداهلل كاملُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  31عام ًا ،حا�صل على درجة البكالوريو�س في الإقت�صاد من جامعة �سان فران�سي�سكو
ان�ضم لل�شركة في عام 2007م ،وهو ع�ضو مجل�س �إدارة الغرفة التجار ّية ال�صناع ّية بجدّة وم�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�شركة د َّلة البركة القاب�ضة ورئي�س مجل�س
عام 2002م وقد َ
المديرين ال ُمك ّلف ل�شركة الربيع ال�سعود ّية لأغذية المحدودة .كما �أ ّنه ُع�ضو مجل�س �إدارة في العديد من ال�شركات منها �شركة د َّلة لال�ستثمارات العقار ّية في م�صر� ،إدارة �شبكة
راديو وتلفزيون العرب ،ال�شركة العرب ّية لال�ستثمار العقاري وال�سياحي ،ال�شركة العرب ّية للتوزيع الرقمي بالإ�ضافة �إلى من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لل�شركة الإعالم ّية العرب ّية.
ان�ضم �إلى
عبدال ّرحمن بن عبدالعزيز مح ّمد الح�سينُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  55عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س في العلوم االجتماع ّية وقد َ
ع�ضو ّية مجل�س �إدارة ال�شركة في العام 2009م .لديه �أكثر من  26عام ًا من الخبرة في مجال درا�سات الجدوى االقت�صاد ّية للم�شاريع اال�ستثمار ّية وتقييم الأرا�ضي والم�شاريع
اال�ستثمار ّية من خالل عمله في الم� ّؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماع ّية في الإدارة العا ّمة لال�ستثمار العقاري� .شارك في العديد من اللجان وبال�شركات العقار ّية التي ت�ساهم بها
المتخ�ص�صة في مجال اال�ستثمار والإدارة.
الم� ّؤ�س�سة و�شارك في العديد من الندوات والم�ؤتمرات
ّ
بكر بن حامد بن عبد الغفور ميرُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�سية يبلغ من العمر  49عام ًا ،حا�صل على �شهادة بكالوريو�س في الق�ضاء من جامعة �أُ ّم القرى في عام
1404هـ .عمل كمحامي بوزارة الحج بمدينة جدّة فرع الأوقاف من عام 1405هـ وحتى عام 1422هـ َّثم عمل مدير ًا عام ًا لفرع وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والأوقاف بم ّكة المك ّرمة من
عام 1422هـ وحتّى عام 1431هـ ُث ّم مدير عام وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بمنطقة م ّكة المك ّرمة منذ 1432/1/1هـ وحتى تاريخه.
�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان الحمدانُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  70عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س في المحا�سبة و�إدارة الأعمال من جامعة الملك
ان�ضم �إلى مجل�س �إدارة ال�شركة في عام 2007م .لديه �أكثر من  48عام ًا من الخبرة في مجال المال ّية واال�ست�شارات حيث �شغل عدّة منا�صب
عبد العزيز بجدّة عام 1384هـ وقد َّ
في وزارة المال ّية وهو ع�ضو في العديد من اللجان والهيئات .ي�شغل حال ّي ًا من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وال�شركة المتّحدة للت�أمين التعاوني ُ
ويعمل حال ّي ًا
مالي و�إداريّ في مكتبه «الحمدان لال�ست�شارات المال ّية والإدار ّية».
كم�ست�شار ّ
الب�سامُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�سية يبلغ من العمر  46عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز في جدّة ،وقد
ب�سام مح ّمد ّ
زياد ّ
ً
ّ
تق ّلد من�صب نائب رئي�س �إدارة الغرفة التجار ّية ال�صناع ّية بجدة وع�ضو مجل�س منطقة مكة المك ّرمة ،وهو ُع�ضو في مجل�س �إدارة �شركة بروج للت�أمين التعاوني ويعمل حال ّيا في
الب�سام بجدّة.
مجموعة ّ
من�صور بن عبداهلل �سليمان بن �سعيدُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  53عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س المحا�سبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة
ان�ضم �إلى ع�ضوية مجل�س الإدارة في عام 2007م� .شغل من�صب المدير العام ب�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير ومن�صب الم�شرف العام لمجموعة بن الدن ال�سعود ّية في م ّكة
وقد َ
ً
ً
الخا�صة ب�أعمال تو�سعة الم�سجد الحرام وتطوير المنطقة المحيطة بالحرم .ي�شغل حال ّيا من�صب ع�ضو مجل�س �إدارة �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وهو �أي�ضا �صاحب
المك ّرمة
ّ
م�ؤ�س�سة من�صور بن �سعيد للمقاوالت.
طارق عبدال ّرحمن عبدالقادر فقيهُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  49عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س في �إدارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة
ان�ضم لع�ضو ّية مجل�س الإدارة في عام 2007م وهو ال ُم�شرف على تطوير جبل خندمة بم ّكة المك ّرمة والذي يقع �إلى ال�شرق من الم�سجد الحرام .هو كذلك مدير عام مح ّالت
وقد َ
الطازج وم�شرف على �إن�شاء المح ّالت داخل المملكة وخارجها و�إدارتها وت�شغيلها.
�أن�س مح ّمد �صالح حمزة �صيرفيُ :ع�ضو مجل�س الإدارة� ،سعودي الجن�س ّية يبلغ من العمر  52عام ًا ،حا�صل على بكالوريو�س في العمارة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدّة في
ان�ضم لع�ضوية مجل�س الإدارة في عام 2007م وهو ُم� ّؤ�س�س ورئي�س مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية ونائب رئي�س مجل�س الإدارة والمدير التنفيذي ل�شركة
عام 1406هـ وقد َّ
ال�صالحات القاب�ضة (�إحدى �شركات مجموعة �صالح حمزة �صيرفي للتجارة والأعمال) وع�ضو للجنة الت�أ�سي�س ّية لبنك البالد وع�ضو في ِعدّة هيئات ومجال�س.
�سكرتير مجل�س الإدارة
�سي�شغل المدير العام الذي �سيتم تعينه من�صب �سكرتير مجل�س الإدارة.
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خالل ال�سنة المال َّية المنتهية في 1431/12/30هـ ،وبنا ًء على موافقة الجمع ّية العا ّمة العاد ّية الثانية والتي ُعقدت بتاريخ  1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16مَّ ،تم �صرف جميع
وتم �سداد
المكاف�آت الم�ستحقّة لأع�ضاء مجل�س الإدارة عن الفترة منذ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة في 1428/10/16هـ وحتّى تاريخ انعقاد الجمع ّية الم�شار �إليها �أعاله َّ
مبلغ �إجمالي قدره  420.000ريال �سعودي دُفعة واحدة عن ح�ضور الجل�سات بواقع (ثالثة �آلآف ريال �سعودي) ِّ
لكل ع�ضو عن الجل�سة الواحدة طبق ًا لقرار معالي وزير التجارة رقم
 1071وتاريخ 1413/11/2هـ .تتو َّزع تلك المكاف�آت على الفترة منذ ت�أ�سي�س ال�شركة وحتَّى نهاية العام 1431هـ كما يلي:

الفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدَّة من
1428/10/16هـ وحتى  1429/12/30هـ
 222.000ريال �سعودي

ال�سنة المال ّية المنتهية في  1430/12/30هـ

ال�سنة المال ّية المنتهية في  1431/12/30هـ

 120.000ريال �سعودي

 78.000ريال �سعودي
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6حوكمة ال�شركة

تُدير �شركة جبل عمر للتطوير �أعمالها في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية وفق ًا لأنظمة وقوانين الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المال ّية وتلتزم ال�شركة بجميع المواد
الإلزام ّية من حوكمة ال�شركات وي�شمل ذلك المادّة ( )9والفقرتين (ج) و (هـ) من المادة ( )12والمادة ( )14من تلك ال ّالئحة كمواد �إلزام ّية لل�شركات المدرجة في �سوق المال،
وذلك ل�ضمان الحماية الالزمة لحقوق حملة الأ�سهم و�أ�صحاب الم�صالح المختلفة ولتعظيم قيمة حقوق الم�ساهمين على المدى الطويل ،وهي تحر�ص على االلتزام التام بمقايي�س
ومعايير الحوكمة ،وعلى المراجعة الم�ستم ّرة لأنظمتها الداخل ّية لإدارة ال�شركة ك�شركة م�ساهمة مدرجة في ال�سوق المال ّية.
وافقت الجمع ّية العا ّمة العاد ّية الثانية والتي ُعقدت بتاريخ  1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16م على الأعمال والعقود التي ت ّمت بين �شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية
لال�ست�شارات الهند�س ّية والذي يملكه ع�ضو مجل�س الإدارة المهند�س� /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي طبق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركاتَّ .تم التعاقد مع مكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث �أنّ العر�ض المقدّم من مكتب الأبنية والبالغ قيمته  27.5مليون ريال �سعودي كان �أق ّل العرو�ض المطروحة على ال�شركة
�آنذاك ،وقد َّتم دفع حوالي مبلغ  23مليون ريال حتّى تاريخه لمكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية.
اجتمع مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير في جل�سته التا�سعة ع�شر م�ساء يوم الأربعاء 1431/06/12هـ الموافق 2010/05/26م وق َّرر �أ ّنه وبنا ًء على طلب البنوك الم�شاركة
في التمويل ال ُمج َّمع ال ُمق ّرر للمرحلة الأولى بمبلغ ي�صل �إلى  5مليارات ريال �سعودي والذي يقوم به الم�ست�شار المالي (الراجحي المالية) وهو �أنْ تكون �شركة �إدارة الم�شروع �شركة
�إدارة عالم ّية معروفة ،فقد ق ّرر المجل�س تعيين «�شركة ديوي العالم ّية لال�ست�شارات الهند�س ّية» وهي �شركة �ألمانية للقيام ب�أعمال �إدارة الم�شروع بد ًال من مكتب الأبنية لال�ست�شارات
ن�سق ًا لأعمال الت�صميم الداخلي للفنادق بالم�شروع وذلك اعتبار ًا من 1431/07/01هـ.
الهند�س ّية ،مع ا�ستمرار المهند�س � /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي ع�ضو مجل�س الإدارة ُم ّ
التجميعي ال ُمق ّرر لقطاع المرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر بخ�صو�ص القرار عاليه ،فقد �أفادت البنوك بوجود تعار�ض في الم�صالح
بعد مراجعة البنوك الم�شاركة في التمويل
ّ
في حال �إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى ا�ست�شاري �أعمال الإ�شراف على التنفيذ وهو �شركة ديوي العالم ّية ،وعليه فقد قامت ال�شركة وبعد التن�سيق مع البنوك ال ُمم ّولة ب�إ�سناد
�أعمال �إدارة الم�شروع �إلى �شركة هيل العالم ّية وذلك اعتبار ًا من تاريخ خطاب التعيين ال�صادر بتاريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م ل ُمدّة ثالث �سنوات على �أن تبد�أ
مبا�شرة الأعمال خالل  14يوم من خطاب التعيين وعليه وبتاريخ 1431/9/13هـ الموافق 2010/8/23م� ،أعلنت ال�شركة عن تعيين �شركة هيل العالم ّية للقيام ب�أعمال �إدارة
الم�شروع وذلك بعد الرجوع �إلى قرار مجل�س �إدارة ال�شركة بتعيين �شركة ديوي العالم ّية لال�ست�شارات الهند�س ّية للقيام ب�إعمال �إدارة الم�شروع بد ًال من مكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية في جل�ستها التا�سعة ع�شرة والم�شار �إليها �أعاله.
وفي يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م� ،أعلنت ال�شركة توقيعها اتفاقية مع �شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) لتقوم بالإ�شراف الفني على تنفيذ
�أعمال المرحلة الأولى بم�شروعها بمكة المكرمة بعقد قيمته ( 85.632.000ريال) و ُمدَّة تبلغ �سنتين اعتبار ًا من تاريخ توقيع العقد وذلك بد ًال من اال�ست�شاري ال�سابق للم�شروع
�شركة ديوي العالم ّية ،ويعتبر هذا اال�ست�شاري م�سئو ًال عن الإ�شراف عن �أعمال المقاول �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة والذي َّتم التعاقد معه لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات
المباني للمرحلة الأولى من الم�شروع حيث �أعلنت ال�شركة يوم 1432/1/22هـ الموافق 2010/12/28م عن توقيع عقدٍ بقيمة  3.407.400.000ريال �سعودي مع �شركة ن�سما
و�شركاهم للمقاوالت المحدودة لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات المباني للمرحلة الأولى من م�شروع تطوير جبل عمر ال ُمط ّلة على �شارع �إبراهيم الخليل و�ستكون ُمدّة العقد � 24شهر ًا ابتدا ًء
من تاريخ ت�سليم الموقع وذلك ا�ستناد ًا على �إ�ستراتيجية الم�شروع المعلنة على موقع ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» يوم 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م.
وفيما عدا عقد مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية المذكور �سالف ًا والمملوك لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارةُ ،يق ُّر �أع�ضاء مجل�س الإدارة بااللتزام التّام ب�أحكام المادّة ( )18من
تن�صان على �أنه «ال يجوز �أن يكون لع�ضو مجل�س الإدارة �أ ّية م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأعمال والعقود
الئحة حوكمة ال�شركات والمادّة ( )69من نظام ال�شركات ال ّلتان ّ
تتم لح�ساب ال�شركة �إ ّال بترخي�ص من الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ُيجدّد ك ّل �سنة ،وعلى ع�ضو مجل�س الإدارة �أن ُيب ّلغ المجل�س بما له من م�صلحة �شخ�ص ّية في الأعمال والعقود
التي ّ
التي تت ُّم لح�ساب ال�شركة ،ويثبت هذا التبليغ في مح�ضر االجتماع ،وال يجوز للع�ضو ذو الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي ي�صدر في هذا ال�ش�أن ،ويبلغ رئي�س
مجل�س الإدارة الجمع ّية العا ّمة العاد ّية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�ص ّية فيها ،ويرفق بهذا التبليغ تقرير خا�ص من مراقب
الح�سابات».
تن�ص على �أ ّنه «ال يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة ،بغير ترخي�ص من الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ُيجدّد ك ّل �سنة� ،أن ي�شترك
كما ُيق ُّر المجل�س بااللتزام بالمادّة ( )70من نظام ال�شركات التي ُّ
في �أيّ عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتّجر في �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إ ّال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو �أن تعتبر العمليات التي با�شرها لح�سابه الخا�ص قد
تن�ص المادّة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات على �أ ّنه ال يجوز لل�شركة �أنْ تُقدّم قرو� ًضا نقد ّية من �أيّ نوع لأع�ضاء مجل�س الإدارة.
�أُجريت لح�سابها» ،وكما ّ
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6لجان مجل�س الإدارة

ُيوجد لدى ال�شركة لجنة مراجعة ولجنة مكاف�آت وتر�شيحات
6 66666لجنة المراجعة

قامت ال�شركة بتعيين لجنة مراجعة ُمك َّونة من ثالثة �أع�ضاء م�ستق ِّلين وغير تنفيذ ّيين و�سكرتير .يجب �أ َّال تتجاوز ُمدَّة ع�ضو اللجنة ُمدَّة ع�ضويته في مجل�س الإدارة.
ملكيتهم في الشركة كما في 1431/12/30هـ الموافق
ُيوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة ومناصبهم وعدد األسهم التي يملكونها ونسب
ّ
2010/12/6م:

لجنة المراجعة
اال�سم
�إبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي
عبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغ
الب�سام
ب�سام مح ّمد ّ
زياد ّ

المن�صب
رئي�س اللجنة – ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو اللجنة  -ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب
ع�ضو اللجنة  -ع�ضو مجل�س الإدارة

ن�سبة الملكية
%0.0686
%0.0083
%0.0001

عدد الأ�سهم
460.274
56.000
1.000

الم�صدر :ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية «تداول» � /إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

وردت ال�سير الذات ّية ٍّ
الب�سام �ضمن �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
ب�سام مح ّمد ّ
لكل من �إبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي وعبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغ و زياد ّ
مهام لجنة المراجعة وم�س�ؤولياتها:
ً
ُ
َّ
ّ
ترتبط ُمدّة هذه اللجنة ب ُمدَّة ا�ستمرار َية �أع�ضاءها في مجل�س الإدارة وتنتهي بانتهائها .تعقد اللجنة اجتماعاتها كل �سنة تقريبا حيث �أنه ّتم عقد اجتماعين حتّى تاريخ هذه
الن�شرة ،وتتم ّثل مهامها ال ّرئي�سة بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات فيما يلي:
1.1درا�سة مدى كفاية وفاعل ّية �إجراءات الرقابة الداخل ّية لل�شركة وا�ستخال�ص � َّأي تو�صيات لتح�سينها ورفعها لمجل�س �إدارة ال�شركة.
2.2التو�صية لمجل�س الإدارة بتعيين المحا�سبين القانونيين وف�صلهم وتحديد �أتعابهم.
3.3درا�سة ُخ ّطة المراجعة مع المحا�سب القانوني و�إبداء ملحوظاتها عليها.
4.4درا�سة ملحوظات المحا�سب القانوني على القوائم المال ّية ومتابعة ما ّتم في �ش�أنها.
5.5درا�سة القوائم المالية الأول ّية وال�سنوية و�إبداء ال ّر�أي والتو�صية في �ش�أنها.
6.6الإ�شراف على �إدارة المراجعة الداخل ّية في ال�شركة ودرا�سة تقاريرها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيح ّية للملحوظات الواردة فيها.
ُ 7.7متابعة �أعمال المحا�سبين القانونيين واعتماد �أيّ عمل خارج نطاق �أعمال المراجعة التي ُيك ّلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال المراجعة.
ُ 8.8متابعة �أيّ تغيير في ال�سيا�سات المحا�سب ّية المتّبعة و�إبداء ال ّر�أي والتو�صية ب�ش�أنها.
6 66666لجنة المكاف�آت والتر�شيحات

ق َّرر مجل�س �إدارة ال�شركة في جل�سته المنعقدة بتاريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م اختيار لجنة المك�آفات والتر�شيحات ،وقد وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة
والتي عقدت يوم الأربعاء 1432/05/23هـ الموافق 2011/04/27م على قواعد اختيار �أع�ضاء لجنة التر�شيحات والمكاف�آت و ُمدّة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عمل اللجنة.
ُي ِّ
و�ضح الجدول التالي �أع�ضاء لجنة المكاف�آت والتر�شيحات ومنا�صبهم وعدد الأ�سهم التي يملكونها ون�سب ملك ّيتهم في ال�شركة كما في 1431/12/30هـ الموافق 2010/12/6م

لجنة المكاف�آت والتر�شيحات
اال�سم
�أحمد بن عبدالعزيز �سليمان الحمدان
عبدالغني محمود عبدالغني �ص ّباغ
الب�سام
ب�سام مح ّمد ّ
زياد ّ

المن�صب
رئي�س اللجنة – ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو اللجنة  -ع�ضو مجل�س الإدارة المنتدب
ع�ضو اللجنة  -ع�ضو مجل�س الإدارة

عدد الأ�سهم
126.035
56.000
1.000

ن�سبة الملكية
%0.0188
%0.0083
%0.0001
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مهام لجنة المكاف�آت والتر�شيحات وم�س�ؤولياتها:
�سوف تُعقد لجنة المكاف�آت والتر�شيحات اجتماعاتها م ّرتين على الأقل في ال�سنة ،وتتم ّثل مهامها الرئي�سة بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات فيما يلي:
1.1التو�صية لمجل�س الإدارة بالتر�شيح لع�ضوية المجل�س وف ًقا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أيّ �شخ�ص �سبق �إدانته بما ُيخ ُّل بال�شرف والأمانة.
2.2المراجعة ال�سنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المنا�سبة لع�ضوية مجل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة لع�ضوية مجل�س الإدارة بما في ذلك
تحديد الوقت الذي يلزم �أن ُيخ�ص�صه الع�ضو لأعمال مجل�س الإدارة.
ُ 3.3مراجعة هيكل مجل�س الإدارة ورفع التو�صيات في �ش�أن التغييرات التي ُيمكن �إجرا�ؤها.
4.4تحديد جوانب ال�ضعف والق ّوة في مجل�س الإدارة ،واقتراح معالجتها بما يتّفق مع م�صلحة ال�شركة.
5.5الت�أ ّكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقالل ّية الأع�ضاء الم�ستقلين ،وعدم وجود �أيّ تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية مجل�س �إدارة �شركة �أُخرى.
6.6و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين ،و ُيراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايير ترتبط بالأداء.
7.7الإ�شراف على خطط مكاف�آت وحوافز ال�شركة والإجراءات وال ُممار�سات ال ُم ِّ
نظمة لها ،بما في ذلك خطط مكاف�آت الإدارة التنفيذ َّية والمكاف�آت الت�شجيع َّية ،و�إعداد تقرير
�سنوي ِّ
يو�ضح ما تقا�ضته الإدارة التنفيذية خالل العام وت�ضمين ذلك في التقرير ال�سنوي الذي يت ُّم ن�شره في ال�صحف المحل ّية بما يتّفق مع القوانين واللوائح المعمول بها.
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7

7تقرير المحا�سب القانوني

لقد ت َّمت مراجعة البيانات المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـ ،البيانات المال ّية المراجعة لل�سنتين
الماليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ،والإي�ضاحات ال ُمرفقة بها والتي َّتم �إدراجها في الن�شرة وفق ًا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعود ّية
للمحا�سبين القانونيين ،وت َّمت مراجعة البيانات المال ّية للفترة الم�شار �إليها �أعاله من قبل مكتب �إرن�ست ويونغ ،وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها المال ّية بال ّريال ال�سعودي� .أنظر
المالحق ( 1و  2و .)3
�إنَّ التقارير ال ُمعدّة من قبل مكتب �إرن�ست ويونغ والمرفقة بن�شرة الإ�صدار هذه تتع ّلق بالمعلومات المال ّية التاريخ ّية لل�شركة فقط .وتجدر الإ�شارة �إلى �أنّ مكتب �إرن�ست ويونغ لم يقم
نوع من الت�أكيد فيما يتع ّلق بالمعلومات ال ُم�شار �إليها ،كما �أنّ تقاريره المرفقة بن�شرة
بفح�ص �أو جمع المعلومات المال ّية ال ُمتو ّقعة وتقييمها ،وبنا ًء عليه ،لم ُيبد المكتب ال ّر�أي �أو �أيّ ٍ
الإ�صدار هذه تتع ّلق بالمعلومات المال ّية التاريخ ّية لل�شركة وال تتع ّلق بالبيانات المال ّية المتو ّقعة وتقييم ال�شركة ويجب �أال تُقر�أ على �أ ّنها تُحقّق هذا الغر�ض .هذا وال يملك مكتب
�إرن�ست ويونغ �أ�سهم ًا �أو م�صلح ًة مهما كان نوعها في ال�شركة ،وقد �أعطى موافقته الخط ّية على ن�شر ا�سمه و�شعاره وتقاريره في ن�شرة الإ�صدار هذه ،كما �أعطى الموافقة الخط ّية
على ا�ستخراج المعلومات المال ّية التاريخ ّية من تلك التقارير وا�ستخدامها في هذه الن�شرة.
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8

8مناق�شة الإدارة وتحليل الأو�ضاع الماليّة ونتائج العمليات

مبني على  -ويجب �أنْ ُيقر�أ مع – القوائم المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدّة من
�إنَّ مناق�شة وتحليل الإدارة للمركز المالي ونتائج عمليات ال�شركة ٌّ
1428/10/16هـ وحتى 1429/12/30هـ ،ال�سنتين المال ّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ،بما في ذلك الإي�ضاحات المرفقة بها والتي َّتم اعتمادها من قبل
الإدارة .لقد ت ّمت مراجعة القوائم المال ّية ال ُم�شار �إليها �أعاله من قبل �إرن�ست ويونغ.
ت�شمل مناق�شة الإدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات بيانات ذات طبيعة م�ستقبل ّية تحتوي على مخاطر وت�ص ّورات غير ُم�ؤ ّكدة ،وقد تختلف النتائج الفعل ّية ب�شكل جوهريّ
عن هذه البيانات ب�سبب ِعدّة عوامل قد َّتم تناولها في الق�سم “ 2عوامل المخاطرة” من هذه الن�شرة.
�إقرار من مجل�س الإدارة
ُيق ُّر مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أنَّ المعلومات المال ّية قد ا�ستخرجت من القوائم المال ّية المراجعة لل�شركة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدة من 1428/10/16هـ وتنتهي في
1429/12/30هـ ،ال�سنتين المال ّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ،دون �إجراء �أيّ تعديل جوهريّ عليها ،و�أنَّ القوائم المال ّية قد َّتم �إعدادها ومراجعتها وفق ًا
لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعود ّية للمحا�سبين القانونيين.
خلف ّية عن ال�شركة
ت� ّأ�س�ست �شركة جبل عمر للتطوير ك�شركة م�ساهمة �سعودية بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 63/وتاريخ  25رم�ضان 1427هـ وقد �صدر القرار الوزاري رقم /253ق
ال�سجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ 1428/11/15هـ الموافق
ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ 1428/10/15هـ الموافق 2007/10/28م ،وتُمار�س ال�شركة ن�شاطها بموجب ّ
2007/11/25م.
يتم ّثل الهدف الرئي�س لل�شركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة ل�ساحة الم�سجد الحرام من الناحية الغرب ّية وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيمية
و�إداراتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي لتطويرها عمراني ًا والقيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح� .إنَّ ال�شركة
ال زالت في مرحلة تطوير م�شروعها الوحيد (جبل عمر) حيث قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخ َّلفات وت�سوية ال�سطح والقطع ال�صخري للم�شروع وتقوم ال�شركة حال ّي ًا
با�ستكمال تجهيز البنية التحت ّية والطرق والكباري والأنفاق وممرات الم�شاة و�أعمال الكهرباء والماء وبد�أت في �إن�شاء مباني الم�شروع.
وفيما يلي ُنقدّم تحلي ًال للأداء المالي لل�شركة.
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8قائمة الدخل
قائمة الدخل (ريال �سعودي)

م�صاريف عموم ّية و�إدار ّية
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
�إيرادات �أخرى
م�صاريف �أخرى
الخ�سارة قبل الزكاة ال�شرعية
الزكاة
�صافي الخ�سارة
عدد الأ�سهم القائمة
خ�سارة ال�سهم  -ريال �سعودي

الفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدّة من
1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ
()24.819.641
()72.602.132
77.126.101
()8.850.030
()29.145.702
()23.407.963
()52.553.665
671.400.000
()0.078

ال�سنة المال ّية المنتهية في
1430/12/30هـ
()27.954.430
4.968.127
()22.986.303
()22.986.303
671.400.000
()0.034

ال�سنة المال ّية المنتهية في
1431/12/30هـ
()37.284.312
257.405

()37.026.907
()37.026.907
671.400.000
()0.055

الم�صدر :القوائم المال ّية المراجعة ل�شركة جبل عمر للتطوير

الرئي�س ْين وهما مجموعة
لم تُحقّق ال�شركة �أ ّية �إيرادات ت�شغيل ّية ُمنذ ت�أ�سي�سها ،فبعد ت�أ�سي�س ال�شركةَّ ،تم توقيع خطابي عزم للبدء بتنفيذ الم�شروع كمرحلة واحدة مع ال ُمقاو َل ْين
َ
بن الدن ال�سعودية (للجهة الجنوب ّية للم�شروع) و�شركة �سعودي �أوجيه (للجهة ال�شمال ّية للم�شروع) وقد انتهت ُمدَّة خطا َب ْي العزم المو َّقعان عند بداية الم�شروع بين ال�شركة وكالًّ
من مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ،وقد ق َّررت �إدارة ال�شركة عدم تمديد خطابي العزم وا�ستبدال ِكال
ال ُمقاو َل ْين (�شركة بن الدن و�شركة �سعودي �أوجيه) نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كما كان ُم َّ
خططا له عند بداية
الم�شروع ولرغبة ال�شركة في الح�صول على عرو�ض �أكثر مالئمة وبما ُيح ِّقق م�صالح م�ساهميها و ُي ِّ
عظم منافعهم ،وقد وقعت ال�شركة ت�سوية نهائية مع �شركة �سعودي �أوجيه وال�شركة
الآن في مرحلة التفاو�ض مع مجموعة بن الدن ال�سعودية على ت�سوية نهائية مماثلة( .راجع الق�سم  “ 16تفا�صيل العقود وخطابات العزم” ).
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وفي تاريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م ،و ّقعت �شركة جبل عمر اتفاق َية مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة كمقاول لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات المباني المرحلة
ن�صت االتفاقية على �أنْ تكون ُمه َّمة المقاول
الأولى من م�شروع تطوير جبل عمر ال ُمط َّلة على �شارع �إبراهيم الخليل و�ستكون ُمدَّة العقد � 24شهر ًا ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم الموقع ،وقد َّ
(المن�صة والبرج )H5
(المن�صة والبرج  )H3 ،H4بالمنطقة  N2و
هو الت�صميم وبناء واختبار واالنتهاء من �إن�شاءات المباني للمرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر والتي ت�شمل
ّ
َّ
بالمنطقة  N3و (المن�صة والأبراج  )H6 ،H7 ،H8 ،H9بالمنطقة  ،S1و (المن�صة والأبراج  )H11 ،H10بالمنطقة  .S2تبلغ قيمة العقد  3.407.400.000ريال �سعودي.
تم ّكنت ال�شركة من تحقيق عوائد ا�ستثمارات بالمرابحة بمبلغ  72.4مليون ريال �سعودي للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدّة من 1428/10/16هـ وحتّى 1429/12/30هـ مقارنة
مع مبلغ  5مليون ريال �سعودي لل�سنة المال ّية المنتهية في 1430/12/30هـ .يعود الفرق في العوائد والبالغ حوالي  67.4مليون ريال �سعودي بين الفترة المال ّية الطويلة المنتهية
في 1429/12/30هـ وال�سنة المال ّية ال ّالحقة المنتهية في 1430/12/30هـ �إلى ارتفاع متو�سط �أر�صدة النقد ّية المتاحة لال�ستثمار بالمرابحة للفترة المال ّية الطويلة ال ُممتدّة من
1428/10/16هـ وحتّى 1429/12/30هـ مقارنة مع متو�سط ر�صيد النقد ّية خالل العام 1430هـ وذلك ب�سبب ا�ستخدام معظم النقد ّية المتاحة لل�شركة في �سداد المبالغ الم�ستحقة
لمقاوليها مقابل تنفيذ �إن�شاءات م�شروع جبل عمر خالل العام 1430هـ .بلغت الإيرادات الأخرى لل�سنة المالية المنتهية في 1431/12/30هـ  257.405ريال �سعودي وتم ّثلت تلك
الخا�صة ب�إعالن ال�شركة في 1431/6/17هـ الموافق 2010/5/31م ورغبتها في ت�أجير �أحد فنادقها فئة
الإيرادات ب�شكل رئي�س في الدخل الذي تحقّق من بيع دفاتر المناق�صات
ّ
خم�س نجوم وال ُمك َّون من البرجين ( H12و � ) H13Aضمن الموقع  S3ت�أجير ًا طويل الأجل ل ُمدّة  20عاما بهدف التعجيل ببدء تحقيق الم�شروع لتدفقات نقد ّية وذلك طبق ًا لكرا�سة
الخا�صة بذلك.
ال�شروط والموا�صفات و ُملحقاتها الفن ّية
ّ
ت�شمل م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س والتي َّتم �إطفا�ؤُها بالكامل في قائمة دخل الفترة المال َّية الطويلة الأولى الممتدَّة من 1428/10/16هـ وحتّى 1429/12/30هـ جميع الم�صروفات
المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة واقتناء و�إ�صدار وبيع ح�ص�ص ر�أ�س مال ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الم�صاريف الأخرى ال ُمتك ّبدة في فترة ما قبل ت�أ�سي�س ال�شركة وهي تتك ّون في معظمها
م ّما يلي:
 رواتب و�أجور =  21مليون ريال �سعودي
 تكاليف االكتتاب العام الأ ّولي =  15مليون ريال �سعودي
 دعاية و�إعالن =  13.5مليون ريال �سعودي
 �أتعاب ا�ست�شار ّية =  9مليون ريال �سعودي
 تطوير جبل عمر =  5مليون ريال �سعودي
الم�صروفات العموم ّية والإدار ّية هي في معظمها رواتب و�أجور� ،أتعاب ا�ست�شارات وتمويل �إ�ضافة �إلى م�صروفات دعاية و�إعالن.
يتم احت�ساب زكاة عن ال�سنتين الماليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ب�سبب وجود وعاء زكوي �سالب ونتيجة لخ�سائر ال�شركة ،في حين َّتم احت�ساب مبلغ
ْلم َّ
فائ�ض في ر�أ�س مال ال�شركة والبالغ 6.714
زكاة قدره  23.4مليون ريال �سعودي للفترة المال َّية الطويلة الأولى ال ُممتدَّة من 1428/10/16هـ وحتّى 1429/12/30هـ ب�سبب وجود ٍ
مليون ريال �سعودي مقابل ر�صيد الموجودات الثابتة لل�شركة والبالغ  5.757م ّما �أدَّى �إلى وجود وعاء زكوي بلغ حوالي  1مليار ريال �سعودي.
ت� َّأ�س�ست �شركة جبل عمر للتطوير ك�شركة م�ساهمة عا ّمة بر�أ�سمال قدره  6.714.000.000ريال �سعودي ك َّون الجزء العيني والمتم ّثل في قيمة �أرا�ضي وعقارات ما مجموعه
 4.118.435.140ريال �سعودي وما ن�سبته حوالي  ،%61.3في حين قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير ب�سداد مبلغ  581.564.860ريال �سعودي وما ن�سبته  %8.7نقد ًا مقابل
أرا�ض لم�ساهمين غائبين لم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والتي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات ،في حين َّتم توفير الجزء النقدي ال ُمك ِّمل لر�أ�س المال والبالغ
قيمة � ٍ
عام �أ ّولي َّتم في الفترة ما بين يوم ال�سبت 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م �إلى يوم االثنين
طرح ٍّ
 2.014.000.000ريال �سعودي وما ن�سبته  %30من ر�أ�س المال من خالل ٍ
1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وبلغت ن�سبة تغطية االكتتاب � %309آنذاكْ � ،أي �أنَّ مجموع المبالغ النقد ّية التي ح�صلت عليها ال�شركة عند الت�أ�سي�س بلغت 2.595.564.860
ريال �سعودي.
تم َّكنت ال�شركة كذلك من تحقيق �إيرادات �أخرى بحوالي  82.4مليون ريال �سعودي ُمنذ ت�أ�سي�سها وحتّى نهاية ال�سنة المالية 1431هـ ونتجت تلك الإيرادات الأخرى في معظمها من
ا�ستثمارات مرابحة للفائ�ض من ر�أ�سمالها في بداية عمر ال�شركة.
تح�صالت االكتتاب العام الأولي
ُم ِّ
تح�صالت االكتتاب العام الأولي ،وفيما يلي تفا�صيل ا�ستخدامات الجزء الأكبر من المبالغ النقد ّية ال ُم ّ
متح�صالت
و�ضحة �أعاله والتي تُم ّثل
ْلم َّ
ّ
يتم اعتماد موازنة ُمحدَّدة ال�ستخدام ُم ّ
الطرح العام الأ ّولي والتي بلغت  2.014مليون ريال �سعودي الجزء الأكبر منها ،يليها المبلغ النقدي الذي �سدّدته �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عن الم�ساهمين الغائبين والبالغ
 581.6مليون ريال �سعودي وهو جزء من ر�أ�س المال المدفوع لل�شركة وذلك كما في 1431/6/30هـ:
 مباني و�إن�شاءات =  1.910مليون ريال �سعودي تتو َّزع كما يلي:
 �أعمال ت�صميم =  173مليون ريال �سعودي
�صب الأ�سا�سات =  67مليون ريال �سعودي
  ّ
 �أعمال خر�سانة =  579مليون ريال �سعودي
 تجهيزات �أول ّية لتهيئة الموقع للأعمال الأ�سا�س ّية =  431مليون ريال �سعودي
 �أعمال البنى التحتية و�إزالة ال�صخور =  389مليون ريال �سعودي
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 نماذج الغرف الفندق ّية ال ُمعدّة ل�شركات الفندقة العالم ّية التي �ست�شغّلها =  1مليون ريال �سعودي
 مواد �أول ّية =  37مليون ريال �سعودي
خا�صة =  76مليون ريال �سعودي
خا�صة لمقاولي الم�شروع مقابل �أعمال ّ
 دفعات ّ
 هام�ش الربح للمقاولين =  157مليون ريال �سعودي
 �أعمال ا�ست�شارات هند�س ّية وت�صاميم =  172مليون ريال �سعودي
 �أتعاب ا�ست�شارات مهن ّية =  94مليون ريال �سعودي
 ت�سوية موقع الم�شروع والقطع ال�صخري =  58مليون ريال �سعودي
 م�صاريف �إدارة و�إ�شراف =  44مليون ريال �سعودي
 �إزالة ُمخ َّلفات الم�شروع =  32مليون ريال �سعودي
 م�صاريف �أُخرى =  40مليون ريال �سعودي
بلغ مجموع المبالغ �أعاله  2.350مليون ريال �سعوديُ ،ي�ضاف لها مبلغ  227مليون ريال �سعودي ُيم ّثل دفعات ُمقدّمة لمقاولين و ُمو ّردين لقاء تطوير وتجهيز موقع م�شروع جبل عمر
والتي يت ُّم ر�سملتها على الم�شروع في الفترات الالحقة ،وبالتّالي ف�إنَّ مجموع ما َّتم �إنفاقه وااللتزام به على الم�شروع هو مبلغ  2.577مليون ريال �سعودي � ْأي �أنَّ معظم المبالغ التي
ب�شكل رئي�س
ا�ستلمتها ال�شركة قد َّتم �إنفاقها على م�شروع جبل عمر وذلك من خالل االتفاق مع عدَّة �أطراف �إ َّما عن طريق توقيع عقود �أو خطابات عزم (نوايا) وقد �شمل ذلك ٍ
ُمقاو َل ْي الم�شروع (مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة) َ
واللذ ْين انتهى خطابي العزم الخا�ص بهما في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م� ،إ�ضافة
�إلى توقيع العديد من عقود وخطابات عزم الخدمات و�شمل ذلك خدمات هند�س ّية ،ت�سويق ّية ،مهن ّية وا�ست�شار ّية .راجع الق�سم ( )16من هذه الن�شرة والذي ُي ّ
أهم تلك العقود
و�ضح � ّ
وخطابات العزم (النوايا).
الم�صدر :تقرير العناية المهن ّية المالي ال ُمعد بوا�سطة �شركة كي بي �إم جي

كذلك �أظهرت القوائم المال َّية لل�شركة كما في 1431/12/30هـ ر�صيد الممتلكات والأثاث والمعدّات بالتكلفة بمبلغ  4.194مليون ريال �سعودي �ش َّكلت قيمة الأر�ض منها 4.179
مليون ريال �سعودي في حين بلغت قيمة الموجودات الأخرى  15مليون ريال �سعودي وهي مبالغ َّتم �إنفاقها من النقد ّية المتو ّفرة لدى ال�شركة.
ت�أخُّ ر المقاولين في التنفيذ ح�سب الجدول ال ُمقدّم منهم عند توقيع االتفاقية ،و كانت تبريرات المقاولين (والتي جاري درا�ستها من قبل ا�ست�شاريي جبل عمر) كما َّتم �إعالنه من
قبل ال�شركة بتاريخ 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م كالتالي :
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الطبيعة ال�صخرية ال�صعبة لأر�ض الم�شروع بمنطقة جبل عمر.
موقع الم�شروع بالمنطقة المركزية المجاورة للحرم وعدم �إمكانية التفجير في كا َّفة الأوقات.
محدود َّية الكم ّية المن�صرفة من المتفجرات والتي كانت � َّ
أقل من تقديرات المقاولين لتنفيذ �أعمال القطع ال�صخري م ّما �أدَّى �إلى الت�أخر فى تنفيذ �أعمال القطع ال�صخري
وبالتالي �أدَّى �إلى ت�أخُّ ر تنفيذ باقي �أعمال الم�شروع.
�صب الخر�سانة في كا ّفة الأوقات لطبيعة موقع الم�شروع بالقرب من الحرم الم ِّكي ال�شريف.
عدم ال�سماح بتنفيذ �أعمال ّ
الأزمة االقت�صاد ّية العالم ّية خالل عام  2008والتي مازال ت�أثيرها م�ستمراً.
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8قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي (ريال �سعودي)
كما في 1429/12/30هـ

كما في 1430/12/30هـ

كما في 1431/12/30هـ

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد ّية والبنود �شبه النقد ّية

945.714.204

27.486.685

المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدّما

1.469.240

1.130.260

101.002.295
7.603.909

مجموع الموجودات المتداولة

947.183.444

28.616.945

108.606.204

الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والأثاث والمعدات

4.189.473.343

4.188.131.990

4.186.165.470

�أعمال ر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ

1.429.304.874

2.484.317.906

مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دُفعات مقدّمة

138.315.793

178.320.396

3.100.953.250
211.751.026

مجموع الموجودات غير المتداولة

5.757.094.010

6.850.770.292

7.498.869.746

مجموع الموجودات

6.704.277.454

6.879.387.237

7.607.475.950

المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقّة الدّفع
تمويل ق�صير الأجل
المطلوبات غير المتداولة
خ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ُم ّ
مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
خ�سائر م ّرحلة
مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

42.697.335

240.612.742

686.938.381
318.329.668

133.784
42.831.119

314.463
240.927.205

774.776
1.006.042.825

6.714.000.000
()52.553.665
6.661.446.335
6.704.277.454

6.714.000.000
()75.539.968
6.638.460.032
6.879.387.237

6.714.000.000
()112.566.875
6.601.433.125
7.607.475.950

الم�صدر :القوائم المال ّية المراجعة ل�شركة جبل عمر للتطوير

تُظهر القوائم المال َّية كما في 1431/12/30هـ �صافي القيمة الدفتر ّية للممتلكات والأثاث والمعدّات (التكلفة مطروح ًا منها ُمج َّمع اال�ستهالك) بمبلغ  4.186مليون ريال �سعودي
�ش ّكلت قيمة �أر�ض الم�شروع منها  4.179مليون ريال �سعودي �أي ما ن�سبته  .%99.8م ّثلت الممتلكات والأثاث والمعدّات ما ن�سبته  %55من �إجمالي قيمة موجودات ال�شركة والبالغة
7.607مليار ريال �سعودي كما في 1431/12/30هـ.
بح�سب البيانات المالية المراجعة لل�سنة المالية المنتهية في 1431/12/30هـ ،فقد بلغت قيمة الأعمال الر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ  3.101مليون ريال �سعودي � ْأي ما ن�سبته حوالي
 %41من �إجمالي قيمة موجودات ال�شركة .ت�شمل الأعمال الر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ كما في 1431/12/30هـ ما يلي:









�أعمال بناء وت�شييد =  2.333مليون ريال �سعودي
ج�سمات =  185مليون ريال �سعودي
ا�ست�شارات هند�س ّية وت�صاميم و ُم ّ
ت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري =  58مليون ريال �سعودي
�أعمال هدم وترحيل المخلفات =  31مليون ريال �سعودي
تكاليف �إدارة والإ�شراف على الم�شروع =  48مليون ريال �سعودي
�أتعاب مهن ّية وخدمات ا�ست�شارات مال ّية =  114مليون ريال �سعودي
تكاليف �أخرى =  61مليون ريال �سعودي
دُفعات ُمقدّمة للموردين والمقاولين =  271مليون ريال �سعودي
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وبالتالي ف�إنّ هذين البندين (الممتلكات والأثاث والمعدات �إ�ضافة �إلى الأعمال الر�أ�سمالية تحت التنفيذ) ُي�ش ّكالن ما مجموعه  %96من �إجمالي موجودات ال�شركة والتي ت�ض ّمنتها
ميزانيتها العموم ّية كما في 1431/12/30هـ.
أ�سا�سي من ر�صيد ت�أمين ُم�سترد ومبالغ ُم�ستحقّة
يتك ّون مبلغ الـ  687مليون ريال �سعودي والظاهر �ضمن ر�صيد دائنون ومبالغ م�ستحقّة الدفع كما في 1431/12/30هـ ب�شكل � ّ
ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير بمبلغ  100مليون ريال �سعودي ،ر�صيد �ضمان ح�سن التنفيذ لمقاولي الم�شروع بمبلغ  101مليون ريال �سعودي �إ�ضافة �إلى ر�صيد الم�صاريف الم�ستحقَّة
ودائنون �آخرون بمبلغ  479مليون ريال �سعودي والذي يت�ضمن المبلغ الم�ستحق ل�شركة �سعودي �أوجيه والخا�ص بالم�ستخل�صات التي ْلم تدفع بعد بقيمة  352.4مليون ريال �سعودي
أ�سا�سي في معظمه من ر�صيد الم�ستخل�صات ال ُم�ستحقّة لمقاولين بمبلغ  185مليون ريال �سعودي
بلغ ذلك الر�صيد  241مليون ريال �سعودي كما في 1430/12/30هـ ويتم ّثل ب�شكل � ّ
�إ�ضافة �إلى ر�صيد �ضمان ُح�سن التنفيذ لمقاولي الم�شروع بمبلغ  49مليون ريال �سعودي.
قامت ال�شركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتفاق َّية ت�سهيالت ائتمان ّية (ج�سر تمويلي) بمبلغ  350مليون ريال �سعودي مع م�صرف الراجحي لتمويل م�شروعها
تح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال �أو من التمويل ال ُمج َّمع الذي �ستح�صل عليه ال�شركة من ِعدّة م�صارف محل ّية �أ ّيهما تح�صل عليه
على �أنْ ّ
يتم �سداد هذا الج�سر من ُم ّ
ال�شركة �أ َّو ًال .وقد قدَّمت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير �ضمان ًا بمبلغ  350مليون ريال �سعودي ُمقابل ذلك الج�سر التمويلي .قامت �شركة جبل عمر ب�سحب حوالي  342.4مليون ريال
و�سيتم �سحب المبلغ المتبقي والبالغ  7.6مليون ريال �سعودي خالل الفترة القادمة .وبح�سب
�سعودي من ذلك الج�سر التمويلي كما في � 25صفر 1432هـ الموافق  29يناير 2011م،
ّ
االتفاق ّية ،ف�إنَّ �سداد ُك َّل دفعة من دفعات التمويل تت ُّم بعد � 6أ�شهر من تاريخ �سحبها.
بنوك �سعود ّية ُمجتمعة خطاب ترتيب لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة  1.350مليون ريال �سعودي ،وتلك البنوك
وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2010/10 /2م ،و َّقعت خم�سة ٍ
هي ( )1م�صرف الراجحي ( )2البنك الأهلي التجاري ( )3بنك الجزيرة ( )4البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) ( )5البنك ال�سعودي الهولندي .يت�ض ّمن الج�سر التمويلي
تح�صالت
والبالغ  1.350مليون ريال �سعودي الج�سر التمويلي الممنوح �سابق ًا من م�صرف الراجحي والبالغ قيمته  350مليون ريال �سعودي وال ُم�شار �إليه �أعاله� .سوف تُ�ستخدم ُم ِّ
من�صات تجار ّية تحتوي على (� )9أبراج فندق ّية و ( )86فيال و�شقّة �سكن ّية ُمط ّلة على �شارع
الج�سر التمويلي في ت�سريع ا�ستكمال بناء المرحلة الأولى من الم�شروع والتي ت�شمل (ّ )4
�إبراهيم الخليل و�شارع �أ ّم القرى و ُيعتبر هذا الج�سر التمويلي الأخير بمثابة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمج َّمع ُمتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالم ّية قد ت�صل قيمته �إلى  5مليار
و�سيتم �سداد هذا الج�سر من التمويل ا ُلمج َّمع وقد �شارفت ال�شركة على االنتهاء من تلبية متطلبات تلك البنوك لإنهاء �صفقة التمويل ال ُمج َّمع.
ريال �سعودي خالل الأ�شهر القادمة،
ّ
وقد َّتم يوم االثنين 1432/5/14هـ الموافق 2011/4/18م �إتمام التوقيع على الم�ستندات القانون َّية المتعلقة بالج�سر التمويلي �أعاله مع الخم�سة بنوك ،علم ًا ب�أنَّ :
 -1مدَّة القر�ض �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمه
ّ -2تم منح القر�ض ب�ضمان �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير
� -3سيت ُّم �سداد القر�ض عن طريق القر�ض المج َّمع الذي يقدر بخم�سة مليارات ريال
�إنَّ هذا الج�سر التمويلي كذلك م�ضمون بكفالة من �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وقد وافقت الجمع َّية العا َّمة العاد َّية الثانية والع�شرون ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير والتي ُعقدت
بتاريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قيام ال�شركة ب�ضمان �شركة جبل عمر للتطوير في الح�صول على قر�ض بحدِّ �أق�صى  1.500مليون ريال �سعودي ولمدَّة 24
�شهر ًا.
تجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ ال�شركة من خالل م�ست�شارها المالي (�شركة الراجحي المال ّية) تلقّت رغبة عددٍ من البنوك ال�سعودية للم�شاركة في التمويل ال ُمج َّمع وذلك بمبالغ تجاوزت 5
مليار ريال �سعودي و�ستكون ُمدَّة التمويل � 10سنوات ت�شمل � 3سنوات ُمهلة للبناء.
ح�صلت ال�شركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�ض بمبلغ  250مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) و�ستقوم ال�شركة ب�سداد هذا القر�ض
من خالل الت�سهيالت ال ُمتو ّقع الح�صول عليها قريب ًا والتي �سبق الإعالن عنها في موقع ال�سوق المالية (تداول) بتاريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كما هو ّ
مو�ضح
�أعاله ،و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�ض ا�ستكمال �إن�شاء جزء من المرحلة الأولى من الم�شروع.
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ّ
التدفقات النقديّة
8تحليل

قائمة التدفقات النقد ّية
(ريال �سعودي)
�أن�شطة ما قبل الت�شغيل
�إجمالي خ�سارة ال�سنة  /الفترة قبل الزكاة
تعديالت للبنود التالية:
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ّ
ا�ستهالك الممتلكات والأثاث والمعدّات
�أرباح من بيع ممتلكات و�أثاث ومعدّات

الفترة المال ّية الطويلة الأولى
الممتدّة من 1428/10/16هـ
وتنتهي في 1429/12/30هـ

ال�سنة المالية المنتهية في
1430/12/30هـ

ال�سنة المالية المنتهية في
1431/12/30هـ

()29.145.702

()22.986.303

()37.026.907

201.029
4.027.198
()24.917.475

180.679
1.896.412
()20.909.212

460.313
2.269.664
()22.425
()34.319.355

التغيرات في الموجودات والمطلوبات
مدينون
دائنون
النقد من ( /الم�ستخدم في) �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
مكاف�أة نهاية الخدمة مدفوعة
زكاة مدفوعة
�صافي النقد من( /الم�ستخدم في) �أن�شطة ما قبل
الت�شغيل
الأن�شطة اال�ستثمار ّية
�شراء ممتلكات و�أثاث ومعدّات
تح�صالت من ا�ستبعاد ممتلكات و�أثاث ومعدّات
ُم ّ
�أعمال ر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم� ّؤ�س�سين  -دفعات مقدّمة
النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمار ّية

()1.469.240
()79.688.681
()106.075.396
()67.245
()106.142.641

338.980
221.315.870
200.745.638
()23.400.463
177.345.175

()6.473.649
446.325.639
405.532.635
405.532.635

()14.236.057
()1.373.105.516
()39.337.740
()1.426.679.313

()555.059
()1.055.013.032
()40.004.603
()1.095.572.694

()348.688
67.969
()616.635.344
()33.430.630
()650.346.693

الأن�شطة التمويل ّية
تمويل ق�صير الأجل
ر�أ�س المال
النقد من الأن�شطة التمويل ّية
(النق�ص) /الزيادة في النقد ّية والبنود �شبه النقد ّية
النقد ّية و البنود �شبه النقد ّية في بداية ال�سنة  /الفترة
النقد ّية و البنود �شبه النقد ّية في نهاية ال�سنة  /الفترة
المعامالت ال ّرئي�سة غير النقد ّية
قيمة �أ�سهم عين ّية لقاء �أرا�ضي
قيمة �أ�سهم عين ّية لقاء تكاليف تطوير الأرا�ضي وم�صاريف
خالل فترة ت�أ�سي�س ال�شركة
دُفعات ُمقدّمة للم� ّؤ�س�سين

2.478.536.158
2.478.536.158

-

318.329.668
318.329.668

945.714.204
945.714.204

()918.227.519
945.714.204
27.486.685

73.515.610
27.486.685
101.002.295

4.179.264.484
56.199.358

-

98.978.053

-
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ن�شرة الإ�صدار
ب�شكل كامل ُيم ِّكنها
كما يظهر من قائمة التدفقات النقد ّية �أعاله ،ف�إ َّنه لي�س لدى ال�شركة �أ َّية تدفقات نقد ّية من �أن�شطة ت�شغيل ّية لأ ّنها لم ت�ستكمل � َّأي جزء من م�شروع جبل عمر ٍ
من تحقيق تدفقات نقد ّية ت�شغيل ّية ،عليه ف�إنَّ المبالغ الرئي�سة التي تُظهرها قائمة التدفقات النقد ّية تتم ّثل في �ضخّ الجزء النقدي من ر�أ�س المال (عن طريق الطرح العام الأ َّولي،
أ�سهم نقد َّية م�صدرة ومودعة من قبل �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير لقاء عقارات لم ي ُقم ُم ّالكها با�ستكمال وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية و�سيتّم التنازل عن تلك
�إ�ضافة �إلى قيمة � ٍ
الأ�سهم �أ ّو ًال ب�أ ّول عند ا�ستكمال وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية) وقد ظهر ذلك الر�صيد �ضمن التدفقات النقد ّية من الأن�شطة التمويل ّية.
البند الرئي�س الآخر والظاهر �ضمن الأن�شطة اال�ستثمار ّية يتم ّثل في �أعمال ر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ وهي تُم ّثل ا ُلم�ستكمل من �إن�شاءات م�شروع جبل عمر( .ف�ض ًال الرجوع لمناق�شة
الإدارة لبند �أعمال ر�أ�سمال ّية تحت التنفيذ في قائمة المركز المالي في � 2-8أعاله).
الم�صدر :القوائم المال ّية المراجعة ل�شركة جبل عمر للتطوير
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8توجُّ ه �أعمال ال�شركة

لم تبد�أ ال�شركة عمل ّياتها الت�شغيل ّية الفعل ّية حتّى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة وهي ب�صدد ا�ستكمال م�شروعها الوحيد (جبل عمر)� .إنَّ الخطط المو�ضوعة من قبل �إدارة ال�شركة تتبلور
أرباح وتمويل جزءٍ من م�شروعاتها الم�ستقبل ّية ذات ّي ًا �إ�ضافة �إلى
حول الإ�سراع في عمل ّية تحقيق الإيرادات والتد ّفقات النقد ّية من الم�شروع الأمر الذي �س ُيم َّكن ال�شركة من تحقيق � ٍ
تمويل متوافق مع ال�شريعة الإ�سالم ّية عن طريق م�صارف وجهات تمويل ّية �أخرى وهو ما ت�سعى ال�شركة له حال ّي ًا.
ب�شكل رئي�س ُمقا ِو َل ْي الم�شروع (مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة) َ
واللذ ْين
قامت ال�شركة بتوقيع عقود وخطابات عزم مع �أطراف عديدة وقد �شمل ذلك ٍ
انتهى خطابي العزم الخا�ص بهما في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م� ،إ�ضافة �إلى توقيع العديد من عقود وخطابات عزم الخدمات و�شمل ذلك خدمات هند�س ّية ،ت�سويق ّية،
مهن ّية وا�ست�شار ّية وخدمات �أخرى .راجع الق�سم ( )16من هذه الن�شرة والذي ُي ّ
أهم تلك العقود وخطابات العزم.
و�ضح � َّ

888

8االلتزامات ال ُمحتملة

فيما عدا:
1.1التزام �شركة جبل عمر للتطوير ب�سداد المبلغ النقدي الذي �ساهمت به �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عن الم�ساهمين الغائبين الذين لم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية
والنظام ّية وذلك ح�سب االتفاق مع وزارة التجارة وال�صناعة في المح�ضر المو َّقع معهم بتاريخ 1428/8/28هـ (�ضمن الم�ستندات المتاحة للفح�ص والمعاينة) ،فعند
ا�ستكمال الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية لأ ّية �صكوك من قبل �أ�صحابها وتقديمها ل�شركة جبل عمر للتطوير ،تقوم �شركة جبل عمر ب�سداد قيمة تلك ال�صكوك ل�شركة م ّكة
وتتم تلك العملية ب�شكل ُمتد ّرج �إذ انخف�ض الر�صيد من  581.6مليون ريال �سعودي عند ت�أ�سي�س ال�شركة ليبلغ  402.5مليون ريال كما
للإن�شاء والتعمير �أو اال�ستحقاق لها ّ
في 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م.
�سيتوجب على ال�شركة �سدادها كنتيجة للت�سوية النهائ ّية المحتملة مع مجموعة بن الدن ال�سعودية بمبلغ  396مليون ريال �سعودي.
2.2المبالغ التي
َّ
3.3المبلغ الذي تو ّزعه ال�شركة على الم�ساهمين العين ّيين الذين لديهم ُ�صكوك ملك ّية ُمكتملة والذين كانوا ُي�ؤجرون عقاراتهم قبل نقل ملكيتها لل�شركة وتد ُّر عليهم �إيراد ًا يوازي
ح�صة ٍّ
كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�سبة ( )%5من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة عن ُك ّل
ما كانت تد ّره عليهم عقاراتهم من �إيرادات ب�شرط �أ ّال تتجاوز ّ
عام وذلك لمدّة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ ت�س ّلم العقار منهم بعد �صدور قرار معالي وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركةُ .يقدّر المبلغ الإجمالي المتبقي والذي
تتوقع �سداده لأولئك الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين العينيين بـ  70مليون ريال �سعودي بواقع  35مليون ريال �سعودي ل ُك ٍّل عام من العامين 1432هـ و 1433هـ.
ف�إ ّنه لي�س لدى ال�شركة �أ َّية التزامات بنك ّية ُمحتملة �أو خطابات �ضمان �أو اعتماد كما في تاريخ �إعداد هذه الن�شرة.
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9ر�أ�س المال والمديونيّة

999

9تطور ر�أ�س المال

وفق ًا للبيانـات المال ّية المراجعة لل�شركـة للفترة المال ّية الطويلة الأولى الممتدّة من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ ،ال�سنتين الماليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ
و 1431/12/30هـ ،ف�إنَّ ر�أ�سمال ال�شركة يجب �أن ُيقر�أ مرتبط ًا بالح�سابات المراجعة كما يلي:

ر�سملة ال�شركة
(ريال �سعودي)
ديون ق�صيرة الأجل
�إجمالي الدّين
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
خ�سائر متراكمة
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
الر�سملة

كما في 1429/12/30هـ
ال يوجد
ال يوجد

كما في 1430/12/30هـ
ال يوجد
ال يوجد

كما في 1431/12/30هـ
170.485.098
170.485.098

6.714.000.000
()52.553.665
6.661.446.335
6.661.446.335

6.714.000.000
()75.539.968
6.638.460.032
6.638.460.032

6.714.000.000

()112.566.875
6.601.433.125
6.601.433.125

الم�صدر :القوائم المال ّية المراجعة ل�شركة جبل عمر للتطوير

ق�سم �إلى � 671.400.000سهم ًا عاد ّي ًا بقيمة ا�سم َّية  10ريال �سعودي
ت�أَ ّ�س�ست �شركة جبل عمر للتطوير ك�شركة م�ساهمة �سعود ّية بر� ٍ
أ�سمال قدره  6.714.000.000ريال �سعودي ُم ّ
لل�سهم ،و ُت�ؤ ّكد ال�شركة �أنَّ ر�أ�سمالها غير م�شمول بحقِّ خيار.
الم�صدر� :إدارة �شركة جبل عمر للتطوير
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9المديونيّة

قامت ال�شركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتفاق َية ت�سهيالت ائتمان ّية (ج�سر تمويلي) بمبلغ  350مليون ريال �سعودي مع م�صرف الراجحي لتمويل م�شروع جبل
متح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال �أو من التمويل ال ُمج َّمع الذي �ستح�صل عليه ال�شركة من ِعدّة م�صارف محل ّية �أ ّيهما تح�صل عليه
يتم �سداد هذا الج�سر من
ِّ
عمر ،على �أنْ َّ
ً
ّ
ال�شركة �أ ّو ًال .وقد قدَّمت �شركة مكة للإن�شاء والتعمير �ضمانا بمبلغ  350مليون ريال �سعودي مقابل ذلك الج�سر التمويلي� .سحبت ال�شركة حوالي  342.4مليون ريال �سعودي من
و�سيتم �سحب المبلغ المتبقي والبالغ  7.6مليون ريال �سعودي خالل الفترة القادمة .وبح�سب االتفاق ّية،
ذلك الج�سر التمويلي كما في � 25صفر 1432هـ الموافق  29يناير 2011م،
ّ
ف�إنَّ �سداد ُك ّل دفعة من دفعات التمويل تت ُّم بعد � 6أ�شهر من تاريخ �سحبها.
بنوك �سعود ّية ُمجتمعه خطاب ترتيب لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة  1.350مليون ريال �سعودي ،وتلك البنوك
وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2010/10 /2م و َّقعت خم�سة ٍ
هي ( )1م�صرف الراجحي ( )2البنك الأهلي التجاري ( )3بنك الجزيرة ( )4البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) ( )5البنك ال�سعودي الهولندي .يت�ض َّمن ذلك المبلغ الج�سر
تح�صالت الج�سر التمويلي في ت�سريع ا�ستكمال بناء
التمويلي الممنوح �سابق ًا من م�صرف الراجحي والبالغ قيمته  350مليون ريال �سعودي والم�شار �إليه �أعاله� .سوف تُ�ستخدم ُم ِّ
من�صات تجار ّية تحتوي على (� )9أبراج فندق ّية و ( )86فيال و�شقَّة �سكن َّية ُمط ّلة على �شارع �إبراهيم الخليل و�شارع �أ ّم القرى و ُيعتبر
المرحلة الأولى من الم�شروع والتي ت�شمل (ّ )4
هذا الج�سر التمويلي الأخير بمثابة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمج َّمع متوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالم ّية قد ت�صل قيمته �إلى  5مليار ريال �سعودي خالل الأ�شهر القادمة،
و�سيت ُّم �سداد هذا الج�سر من التمويل ا ُلمج َّمع .وقد �شارفت ال�شركة على االنتهاء من تلبية متطلبات تلك البنوك لإنهاء �صفقة التمويل ال ُمج َّمع .وقد َّتم يوم االثنين 1432/5/14هـ
الموافق 2011/4/18م �إتمام التوقيع على الم�ستندات القانون َّية المتعلقة بالج�سر التمويلي �أعاله مع الخم�سة بنوك ،علم ًا ب�أنَّ :
 -1مدَّة القر�ض �ستة �أ�شهر من تاريخ ا�ستالمه
ّ -2تم منح القر�ض ب�ضمان �شركة م َّكة للإن�شاء والتعمير
� -3سيت ُّم �سداد القر�ض عن طريق القر�ض المج َّمع الذي يقدر بخم�سة مليارات ريال
�إنَّ هذا الج�سر التمويلي كذلك م�ضمون بكفالة من �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وقد وافقت الجمع َّية العا َّمة العاد َّية الثانية والع�شرون ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير والتي ُعقدت
بتاريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قيام ال�شركة ب�ضمان �شركة جبل عمر للتطوير في الح�صول على قر�ض بحدِّ �أق�صى  1.500مليون ريال �سعودي ولمدَّة 24
�شهر ًا.
تجدر الإ�شارة �إلى �أنَّ ال�شركة من خالل م�ست�شارها المالي (�شركة الراجحي المال ّية) تلقّت رغبة عددٍ من البنوك ال�سعودية للم�شاركة في التمويل ال ُمج ّمع وذلك بمبالغ تجاوزت 5
مليار ريال �سعودي و�ستكون ُمدَّة التمويل � 10سنوات ت�شمل � 3سنوات مهلة للبناء.
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تمويل ُمج ّمع بمبلغ
ي�صل �إلى  5مليار ريال

قر�ض ق�صير الأجل
بمبلغ  250مليون

ج�سر تمويلي من عدَّة
بنوك محل ّية بمبلغ
 1.350مليون ريال
�سعودي ُيتوقع �أن
تح�صل ال�شركة عليه
خالل الفترة الق�صيرة
القادمة

ج�سر تمويلي بمبلغ 350
مليون ريال �سعودي

التمويل

 م�صرف الراجحي
 البنك الأهلي التجاري
 بنك الجزيرة
 م�صرف الإنماء
 البنك ال�سعودي الهولندي
 البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب)
 بنك البالد
مالحظة :هذه القائمة �أ ّول ّية ويمكن
�أن تتغير عند ا�ستكمال الح�صول على
التمويل ال ُمج ّمع

البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب)

 م�صرف الراجحي
 البنك الأهلي التجاري
 بنك الجزيرة
 البنك ال�سعودي الهولندي
 البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب)

م�صرف الراجحي

البنك المانح

لم يتم التوقيع بعد

1432/3/2هـ الموافق
2011/2/5م

َّتم �إتمام التوقيع على
الم�ستندات القانونية
المتعلقة بالج�سر التمويلي
في 1432/5/14هـ
الموافق 2011/4/18م

1431/2/18هـ الموافق
2010/2/2م

تاريخ التوقيع

فيما يلي جدو ًال ِّ
يو�ضح القرو�ض الحال َّية والم�ستقبل َّية ال ُمتو َّقعة:

يتم �سحب �أ ّية مبالغ منه
 لم ّ
  ُيدفع ح�سب ال�شهادات المقدّمة من
مراقب الم�شروع ،تقدّم الم�شروع
والتكاليف المتبقية ال�ستكمال الم�شروع.
 مدّة التمويل � 10سنوات مع فترة �سماح
تبلغ � 3سنوات ل�سداد �أ�صل القر�ض

  �ضمان ُمقدّم من �شركة مكة للإن�شاء
والتعمير بمبلغ  1.5مليار ريال
  حجز جميع ح�سابات ال�شركة في
الم�صرف
  حجز �صكوك ال�شركة وبوال�ص
الت�أمين
  �إيداع �أ�صل �صكوك الملك ّية عند وكيل
الرهن (دائرة ت�سجيل الرهونات
بالمملكة العربية ال�سعود ّية)

�أ َّال تتجاوز ن�سبة التمويل �إلى
القيمة ال�سوق ّية للم�شروع .%50

 يتم فح�ص ُمعدّل تغطية تكاليف التمويل وهو (�صافي الدخل
مق�سوم ًا على الدفعة الم�ستحقة من �أ�صل مبلغ التمويل +ن�سبة التمويل
(المرابحة) ك ّل � 3أ�شهر:
يتم حجز مبلغ في ح�ساب
  �إذا انخف�ض المعدّل عن  1.35م ّرة ّ
احتياطي يعادل دفعتين م�ستحقتين من �أ�صل مبلغ التمويل +ن�سبة
التمويل (المرابحة)
يتم حجز مبلغ في ح�ساب احتياطي
 �إذا انخف�ض المعدّل عن  1.2م ّرةّ ،
يعادل دفعتين م�ستحقتين من �أ�صل مبلغ التمويل +ن�سبة التمويل
(المرابحة)� ،إ�ضافة �إلى منح حق �أولوية الح�صول على �أية تدفقات
نقدية ت�شغيلية تحققها ال�شركة البنوك المانحة

  تجيير متح�صالت الج�سر التمويلي
  ال قرو�ض �أخرى قبل الج�سر التمويلي

  �ضمان �شركة مكة وكذلك تجيير
متح�صالت �ضمان الدفعة المقدمة

 تم ا�ستالمها دفعه واحده ويتم ت�سديدها
من الج�سر التمويلي
  ُمدّة القر�ض �شهرين

 �أ َّال تتجاوز ن�سبة التمويل
�إلى القيمة ال�سوق ّية
للم�شروع %50
 عدم �إلغاء طلب زيادة
ر�أ�س المال

يت ُّم منح هذا الج�سر التمويلي بح�سب ما تلبيه ال�شركة من ال�شروط
الخم�سة الأ�سا�س ّية للموافقة على التمويل المج ّمع وتلك ال�شروط الخم�سة
كالتالي:
الخا�صة بالمواقع التجارية للم�شروع (المح ّالت
 .1ا�ستكمال الدرا�سات
ّ
التجارية)
 .2ا�ستكمال الدرا�سات الخا�صة بالفنادق
 .3تجهيز تقرير مراقب الم�شروع
 .4االتفاق على ال�شروط الأ�سا�سية للتعاقد مع مقاول التنفيذ
 .5ا�ستكمال تجهيز التوقعات المالية الم�ستقبلية للم�شروع
ُيمنح مبلغ التمويل كما يلي:
 6001.1مليون ريال عند توقيع اتفاقية التمويل
 8502.2مليون ريال �إذا حقّقت ال�شركة �شرطين من ال�شروط الخم�سة
�أعاله
 1.1003.3مليون ريال �إذا حقّقت ال�شركة �أربعة من ال�شروط الخم�سة
�أعاله
 1.3504.4مليون ريال �إذا حقّقت ال�شركة كامل ال�شروط الخم�سة �أعاله

  �ضمان ُمقدّم من �شركة مكة للإن�شاء
والتعمير بكامل مبلغ الـ 1.350
مليون ريال
  حجز جميع ح�سابات ال�شركة في
الم�صرف
  حجز �صكوك ال�شركة وبوال�ص
الت�أمين
  الرهن ال�سلبي على موجودات
الم�شروع

 ت�ستخدم دفعه مقدمه
للمقاول مقابل �ضمان
الدفعة المقدمة

يتم �سحب �أ ّية مبالغ منه
 لم ّ
  ُيدفع بح�سب ال�شهادات المقدّمة من
مراقب الم�شروع
  ُيدفع لل�شركة على فترة �ستّة �أ�شهر
 يت ُّم �سداد الج�سر التمويلي الممنوح
من م�صرف الراجحي �أعاله بمبلغ
 350مليون ريال والذي �س ُي�سدّد من
تح�صالت زيادة ر�أ�س المال �أو من
ُم ّ
التمويل المج ّمع �أ ّيهما تح�صل عليه
ال�شركة �أ ّو ًال

  َّتم �سحب  342.4مليون ريال �سعودي
حتى � 25صفر 1432هـ الموافق 29
يناير 2011م
  ُيدفع بح�سب ال�شهادات المقدّمة من
مراقب الم�شروع
�ضم هذا الج�سر التمويلي
 �سوف يت ُّم ّ
�إلى الج�سر التمويلي ال ُمقدَّم من عدَّة
م�صارف محل ّية والبالغ �إجمالي قيمته
 1.350مليون ريال و ُيتوقع منحه خالل
ُمدّة ق�صيرة

 �أ َّال تتجاوز ن�سبة التمويل
�إلى القيمة ال�سوق ّية
للم�شروع %50
 عدم �إلغاء طلب زيادة
ر�أ�س المال حيث �أنَّ �سداد
يتم
مبلغ الج�سر التمويلي ّ
تح�صالت زيادة
من ُم ّ
ر�أ�س المال �أو من التمويل
المج ّمع �أ ّيهما تح�صل عليه
ال�شركة �أ ّو ًال

ا�ستكمال زيادة ر�أ�س المال خالل فترة � 12شهر ًا من تاريخ منح التمويل

  �ضمان ُمقدّم من �شركة مكة للإن�شاء
والتعمير بكامل مبلغ الـ  350مليون
ريال
  حجز جميع ح�سابات ال�شركة في
الم�صرف
  حجز �صكوك ال�شركة وبوال�ص
الت�أمين
  الرهن ال�سلبي على موجودات
الم�شروع

جدول ال�صرف وال�سداد

ال�شروط والأحكام

ا�شتراطات �أ�سا�س ّية

ال�ضمانات المقدّمة

ح�صلت ال�شركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�ض بمبلغ  250مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) و�ستقوم ال�شركة ب�سداد هذا القر�ض من خالل الت�سهيالت ال ُمتو ّقع الح�صول عليها قريب ًا والتي �سبق الإعالن
عنها في موقع ال�سوق المالية (تداول) بتاريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كما هو ّ
مو�ضح �أعاله ،و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�ض ا�ستكمال �إن�شاء جزء من المرحلة الأولى من الم�شروع.
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9هيكل ملكيّة ال�شركة

ُي ِّ
و�ضح الجدول التالي هيكل ملك َّية �شركة جبل عمر للتطوير كما في 1432/3/27هـ الموافق 2011/3/2م للم�ساهمين الذين يملكون  %5ف�أكثر:

الم�ساهمون الذين يملكون � %5أو �أكثر من �أ�سهم ال�شركة
اال�سم
ُم� ّؤ�س�سو جبل عمر (�صكوك �أرا�ضي لم تُفرغ بعد)
�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير
الم�ؤ�س�سة العا ّمة للت�أمينات االجتماع َية
الإجمالي

عدد الأ�سهم
220.910.600
61.768.800
63.783.000
346.642.400

ن�سبة الملك ّية
%32.9
%9.2
%9.5
%51.6

الم�صدر :ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية “تداول”
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10

1العالمات التجاريّة وحقوق الملكيّة الفكريّة

�سجلة في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية �أو في الخارج.
ال يوجد لدى ال�شركة �أ َّي ُة عالمات تجار ّية �أو حقوق ملك ّية فكر ّية ُم ّ
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1ا�ستخدام ُمتح ِّ�صالت االكتتاب

ت� َّأ�س�ست �شركة جبل عمر للتطوير ك�شركة م�ساهمة عا َّمة بر�أ�سمال قدره  6.714.000.000ريال �سعودي ك َّون الجزء العيني والمتم ّثل في قيمة �أرا�ضي وعقارات َّتم نقل ملكيتها
لل�شركة ما مجموعه  4.118.435.140ريال �سعودي وما ن�سبته حوالي  ،%61.3في حين قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير ب�سداد مبلغ  581.564.860ريال �سعودي وما ن�سبته
أرا�ض لم�ساهمين غائبين لم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والتي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات ،في حين َّتم توفير الجزء النقدي ال ُمك ِّمل لر�أ�س
 %8.7نقد ًا مقابل قيمة � ٍ
عام �أ ّولي في الفترة بين 1428/5/23هـ �إلى 1428/6/3هـ وبلغت ن�سبة تغطية
طرح ٍّ
المال والبالغ  2.014.000.000ريال �سعودي وما ن�سبته  %30من ر�أ�س المال من خالل ٍ
االكتتاب � %309آنذاكْ � ،أي �أنَّ مجموع المبالغ النقد ّية التي ح�صلت عليها ال�شركة عند الت�أ�سي�س بلغت  2.595.564.860ريال �سعودي.
تم َّكنت ال�شركة كذلك من تحقيق �إيرادات �أُخرى بحوالي  82.4مليون ريال �سعودي منذ ت�أ�سي�سها وحتّى نهاية ال�سنة المال ّية 1431هـ ونتجت تلك الإيرادات الأخرى في معظمها من
ا�ستثمارات مرابحة للفائ�ض من ر�أ�سمالها في بداية عمر ال�شركة.
المتح�صالت حوالي  2.504.000.000ريال �سعودي بعد خ�صم
تح�صالت ال�شركة من الزيادة الحالية لر�أ�س المال  2.580.000.000ريال �سعودي و�صافي
ّ
�سيبلغ �إجمالي ُم ّ
ّ
متح�صالت االكتتاب في ( )1دعم من الم�ساهمين لتنفيذ �أجزاء
�صافي
ُ�ستخدم
ت
�س
�سعودي.
ريال
مليون
76
حوالي
والبالغة
به
قة
ل
المتع
أخرى
ل
ا
والم�صروفات
ر�سوم االكتتاب
ّ
من المرحلة الأولى بمبلغ  862مليون ريال ( )2تنفيذ جزء من المرحلة الثانية في الموقع  S3بمبلغ  1.292ريال� ،إ�ضافة �إلى (� )3سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�صرف
الراجحي بمبلغ  350مليون ريال وذلك كما يلي:

ال�شرح
الحدود

ال ُمن�شئات
 +الغرف
والأجنحة
الفندق ّية +
ال�شقق ال�سكن ّية
منطقة
الم�شروع

التمويل

المقاول

المرحلة ُ
المرحلة الثانية
الأولى
تُط ُّل من جهتها ال�شرق ّية على �شارع �إبراهيم الخليل وتقع �إلى الغرب من تقع �إلى الجنوب من المرحلة الأولى �أعاله ومال�صقة لها وتُط ُّل من جهتها
�ساحات الحرم الم ّكي ال�شريف وتطل على �شارع �أم القرى من جهتها ال�شرق ّية على �شارع �إبراهيم الخليل
ال�شمال ّية
ت�ض ُّم:
ت�ض ُّم:
من�صة تجار ّية م�شتركة
من�صات تجار ّية
ّ
(ّ )4
ت�ضم:
ت�ضم:
(� )4أبراج فندق ّية ّ
(� )9أبراج فندق ّية ّ
 549غرفة فندق ّية
 2.256غرفة فندق ّية
 44جناح ًا
 658جناح ًا
( )72فيال و�شقّة �سكن ّية
( )86فيال و�شقّة �سكن ّية
ينق�سم الموقع �إلى جزئين:
المن�صة والبرجين ( H3و )H4
 منطقة  N2وت�ضم
ّ
ً
ً
 S3والذي ي�ض ُّم فندقا مك ّونا من البرجين ( H12و )H13A
المن�صة والبرج ()H5
 منطقة  N3وت�ضم
ّ
 S4والذي ي�ض ُّم فندق ًا مك ّون ًا من البرجين (  H13Bو )H13C
المن�صة والأبراج ( H6و  H7و  H8و )H9
 منطقة  S1وت�ضم
ّ
المن�صة والبرجين ( H10و )H11
 منطقة  S2وت�ضم
ّ
 �سيت ُّم تمويلها عن طريق ترتيب تمويل ُمج َّمع من عدّة م�صارف محل ّية � -سيت ُّم تمويل الفندق الذي ي�ض ُّم البرجين ( H12و � )H13Aضمن الموقع
يتم توقيع االتفاقية
تح�صالت
بمبلغ ي�صل �إلى  5مليار ريال �سعودي ( ُيتو ّقع �أنْ ّ
 S3والمن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) عن طريق ُم ِّ
خالل الأ�شهر القليلة القادمة).
االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال وذلك بمبلغ �إجمالي قدره  1.292مليون
�سعودي
ريال
مليون
862
بمبلغ
المرحلة
 �سيدعم م�ساهمو ال�شركة تلك
ريال �سعودي ( 792مليون ريال للبرجين و  500مليون ريال للمن�صة
متح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال
من
يتم ت�أجيره بملحقاته من الخدمات والمداخل
ّ
التجارية) على �أنْ ّ
الرئي�سة و�صاالت اال�ستقبال والغرف الفندق ّية والمطاعم وال�صاالت
والغرف ت�أجير ًا طويل الأجل ل ُمدّة  20عاما
 �سيت ُّم تمويل الفندق الذي ي�ض ُّم البرجين الآخرين ( H13Bو )H13C�ضمن الموقع S4عن طريق المتح�صالت التي �ستتحقق من ت�أجير
الفندق المقام في الموقع  S3والم�شار �إليه �أعاله
و ّق���ع���ت ال�����ش��رك��ة ات��ف��اق��ي��ة م���ع ���ش��رك��ة ن�����س��م��ا و���ش��رك��اه��م ل��ل��م��ق��اوالت � -ستبد�أ ال�شركة بالتفاو�ض مع المقاول لتنفيذ برجي الموقع  S3مع
ال��م��ح��دودة ك��م��ق��اول لتنفيذ �أع��م��ال �إن�����ش��اءات المباني ل��ه��ذه المرحلة
المن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) من المرحلة الثانية حالما
ّ
بقيمة  3.407.400.000ري��ال �سعودي في 1432/1/21ه����ـ الموافق
يتو َّفر مبلغ زيادة ر�أ�س المال.
2010/12/27مَّ .تم تنفيذ جزء من البنية التحتية
والمن�صات من هذه � -ستبد�أ ال�شركة بالتفاو�ض مع المقاول لتنفيذ برجي الموقع  S4من
ّ
المرحلة من ِق َبل ال ُمقاول ْين ال�سابقين (مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة
المرحلة الثانية حالما تتو َّفر دفعات الت�أجير الطويل الأجل والتي
�سعودي �أوجيه المحدودة) وذلك كجزء من �إ�ستراتيجية المرحلة الواحدة
�ستتحقق من الموقع . S3
ّ
والمو�ضحة �أعاله
التي كانت تتبعها ال�شركة في ال�سابق
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ن�شرة الإ�صدار
ال ُمدَّة المتو َّقعة
للتنفيذ
التكلفة
الإجمالية
ومكونات
المرحلة

ُيتوقع �أنْ تنتهي المرحلة الأولى خالل � 24شهر ًا من تاريخ ت�سليم الموقع

ال ُمك ّونات
مباني و�إن�شاءات
من�صات (بوديومات)
َّ
البنية التحت ّية
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صروفات
عا َّمة �أخرى
الإجمالي

مليون ريال �سعودي
1.742
1.279
851
1.250
5.122

ُيتوقع �أنْ ينتهي الموقع  S3من المرحلة الثانية خالل � 24شهر ًا من تاريخ
تو ُّفر مبلغ زيادة ر�أ�س المال

ال ُمك ّونات
مباني و�إن�شاءات
البنية التحت ّية
من�صة تجارية م�شتركة كامل ًة (بوديوم)
ّ
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صاريف
عا ّمة �أُخرى
الإجمالي

مليون ريال �سعودي
693
269
499
459
1.920

 بلغ �إجمالي قيمة ما َّتم تنفيذه على المرحلة الأولى  1.239مليون ريال  بلغ �إجمالي قيمة ما َّتم تنفيذه على المرحلة الثانية  291مليون ريال
�سعودي
�سعودي
التكلفة الجزئية
ومكوِّنات
المرحلة التي
�س ُتنفذ من
متح�صالت
ِّ
االكتتاب

التكلفة
الإجمالية

ال ُمك ّونات
مباني و�إن�شاءات
من�صات (بوديومات)
َّ
البنية التحت ّية
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صروفات
عا َّمة �أخرى
الإجمالي

مليون ريال �سعودي
339
265
128
130
862

تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى حوالي  5.122مليون ريال �سعودي
من�صات تجار ّية وت�سعة �أبراج فندق ّية و�ستة وثمانون فيال
وتتكون من �أربعة ّ
و�شقّة �سكن ّية وتتو َّزع كما يلي:
من�صة والبرجين ( H3و 537 )H4
 تبلغ تكلفة الموقع  N2والذي ي�ض ُّم ّمليون ريال �سعودي
من�صة والبرج ( 499 )H5مليون
 تبلغ تكلفة الموقع  N3والذي ي�ض ُّم ّريال �سعودي
من�صة والأبراج ( H6و  H7و H8و
 تبلغ تكلفة الموقع  S1والذي ي�ض ُّم ّ 1.328 )H9مليون ريال �سعودي
من�صة والبرجين ( H10و )H11
م
ي�ض
 تبلغ تكلفة الموقع  S2والذي ُّ ّ 658مليون ريال �سعودي
 تبلغ تكلفة البنية التحت َّية  851مليون ريال �سعودي تبلغ تكلفة �أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صروفات عا َّمة �أُخرى 1.249مليون ريال �سعودي

ال ُمك ّونات
مباني و�إن�شاءات
البنية التحت ّية
من�صة تجارية م�شتركة كامل ًة (بوديوم)
ّ
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صاريف
عا ّمة �أُخرى
الإجمالي

مليون ريال �سعودي
320
252
500
220
1.292

ت�شمل المرحلة الثانية �إن�شاء �أربعة �أبراج تقام جميعها على من�صة تجار ّية
م�شتركة (بوديوم) وتبلغ تكاليفها الإجمالية  1.920مليون ريال �سعودي
ت�شمل تكاليف الإن�شاء والت�أثيث وتتو ّزع كما يلي:
ً
 تبلغ تكلفة الموقع  S3والذي ي�ض ُّم فندق ًا مك ّونا من البرجين ( H12و 792 )H13Aمليون ريال �سعودي
ً
ً
 تبلغ تكلفة الموقع  S4والذي ي�ض ُّم فندقا مك ّونا من البرجين (  H13Bو 628 )H13Cمليون ريال �سعودي
المن�صة التجارية الم�شتركة (البوديوم) والتي �سيقام عليها
 تبلغ تكلفةّ
الأبراج الأربعة  500مليون ريال �سعودي

متح�صالت الطرح في �سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�صرف الراجحي بقيمة  350مليون ريال حيث �أ ّنه وبح�سب االتفاق ّية بين الم�صرف وال�شركة
�س ُي�ستخدم المتبقّي من
ّ
يتوجب �سداده من ُمتح�صالت االكتتاب في زيادة ر�أ�س المال �أو من التمويل ا ُلمج ّمع �أ ُّيهما تح�صل عليه ال�شركة �أ ّوالً.
ف�إن هذا الج�سر التمويلي ّ
�سيت ُّم �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولو ّية بقيمة ا�سم َّية �إجمال ّية تبلغ  2.580.000.000ريال �سعودي ،حيث �ستت ُّم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  6.714.000.000ريال �سعودي �إلى
 9.294.000.000ريال �سعوديْ � ،أي بزيادة تبلغ .% 38.43
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تح�صالت الطرح � ،إ�ضافة �إلى تكاليف الطرح:
فيما يلي ُملخّ � ًصا ال�ستخدامات ُم ِّ

متح�صالت االكتتاب
ا�ستخدامات
ّ
المك ّونات الرئي�سة
مباني و�إن�شاءات
البنية التحت ّية
من�صة تجارية م�شتركة كامل ًة
ّ
ُ
�أعمال الت�صاميم والأثاث وم�صاريف عا ّمة �أخرى
�إجمالي تكاليف �إن�شاء و تجهيز جزء من المرحلة الثانية
الجزء من زيادة ر�أ�س المال الذي �سيح ّول كدعم من الم�ساهمين لتنفيذ المرحلة الأولى
�سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�صرف الراجحي
ر�سوم االكتتاب والم�صروفات الأخرى المتعلقة به
متح�صالت االكتتاب
�إجمالي ا�ستخدامات
ِّ
تح�صالت االكتتاب
�إجمالي ُم ّ
�إجمالي التمويل المطلوب

التكلفة التقدير ّية (مليون ريال �سعودي)
320
252
500
220
1.292
862
350
76
2.580
2.580
2.580

الم�صدر� :إدارة �شركة جبل عمر للتطوير

تح�صالت االكتتاب ،كما ويجب عليها �أي� ًضا �أنْ تُعلن للجمهور عن تطورات
يجب على ال�شركة �أنْ ُتقدِّ م لهيئة ال�سوق المال َّية وب�شكل ُربع �سنوي تقرير ًا مرحل َّي ًا بتفا�صيل ا�ستخدامات ُم ِّ
تح�صالت االكتتاب
ا�ستخدام ُم ِّ
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�1إقرارات �أع�ضاء مجل�س الإدارة

1112

1بيان عدم �إفال�س �أع�ضاء مجل�س الإدارة والم�صالح المبا�شرة وغير المبا�شرة لهم

ُيعلن �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومدير عام الإدارة المال ّية وال�سكرتير و�أع�ضاء الإدارة العليا في تاريخ هذه الن�شرة الآتي:
ولم يخ�ضعوا لإجراءات
  ُيق ّر �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين و�أمين �س ّر الم�صدر ال ُمحدّدين في ن�شرة الإ�صدار ب�أ ّنهم ْلم ُي�شهروا �إفال�سهم في �أيّ وقت من الأوقات ْ
�إفال�س.
ّ
المو�ضحة في الق�سم « ،»1-6ال تُوجد م�صالح مبا�شرة �أو غير مبا�شرة لأيِّ ع�ض ٍو من �أع�ضاء مجل�س الإدارة وكبار
 عدا عن ملك ّية �أع�ضاء مجل�س الإدارة في �أ�سهم ال�شركة
الخا�صة به.
ال�سر �أو �أيّ من �أقاربهم �أو تابعيهم في �أ�سهم الم�صدر �أو �أدوات الدين
ّ
التنفيذيين و�أمين ّ

1112

1العموالت �أو الخ�صومات �أو �أتعاب الو�ساطة

با�ستثناء ما هو ُم�شار �إليه في الفقرة � 6-12أدناه ،ال تُوجد �أ ّية عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أيّ عو�ض غير نقديّ منحتها ال�شركة �أو �أيّ ُع�ضو في مجموعتها خالل
ال�سنتين ال�سابقتين مبا�شرة لتاريخ تقديم طلب زيادة ر�أ�س المال ،تتع ّلق ب�إ�صدار �أو بيع �أيّ �أوراق مالية ،لأيٍّ من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو �أع�ضاء مجل�س الإدارة المقترحين� ،أو كبار
التنفيذيين� ،أو القائمين بالترويج �أو الخبراء.

1112

1التغييرات الجوهريّة وعدم حدوث انقطاع في الأعمال

�سلبي جوهريّ في الو�ضع المالي والتجاري لل�شركة خالل الفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدَّة من 1428/10/16هـ وحتَّى
  ُيق ُّر مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أ ّنه ال يوجد تغيير ّ
1429/12/30هـ وال�سنتين المال ّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ وال�سابقة لزيادة ر�أ�س المال الحال ّية ،بالإ�ضافة �إلى الفترة منذ نهاية الفترة التي
ي�شملها تقرير المحا�سب القانوني وحتّى تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
  ُيق ّر مجل�س �إدارة ال�شركة �أ ّنه ال تُوجد ن ّية لإجراء �أيّ تغيير جوهريٍّ على طبيعة ن�شاط ال�شركة.
  ُي�ؤ ّكد مجل�س �إدارة ال�شركة �أنَّ �أعمال و�أن�شطة ال�شركة والتي �شملت حتّى الآن تنفيذ �أجزاء من م�شروع جبل عمر حيث �أنّ ال�شركة لم تبد�أ �أن�شطتها الت�شغيل ّية بعد لحين
ا�ستكمال �أجزاء من الم�شروع ْلم تتع َّر�ض لأيّ انقطاع ُيمكن �أنْ ي�ؤ ّثر �أو يكون قد �أ ّثر ت�أثير ًا ملحوظ ًا على الو�ضع المالي خالل الأ�شهر الـ  12الأخيرة التي �سبقت مبا�شر ًة تاريخ
هذه الن�شرة.

1112

1ر�أ�س المال العامل والمديونيّة والرهونات

 يظهر ر�أ�س المال العامل لل�شركة بال�سالب كما في 1431/12/30هـ بمبلغ  897مليون ريال �سعودي .يعود ال�سبب في ذلك �إلى ارتفاع �أر�صدة الدائنون والمبالغ الأخرى
م�ستحقة الدفع �إ�ضافة �إلى التمويل ق�صير الأجل والتي تظهر �ضمن ر�صيد المطلوبات المتداولة لل�شركة ،في حين �أنَّ ر�صيد النقد في البنوك كما في 1431/12/30هـ
هو حوالي  101ماليين ريال �سعودي� .ستعمل ال�شركة با�ستمرار على توفير المبالغ النقد ّية التي تحتاجها ال�ستكمال م�شروعها وفي نف�س الوقت �سداد ُم�ستحقّات مقاوليها
و ُمو ّرديها في الوقت ال ُمح ّدَّد .ولتلبية احتياجات النقد ّية قامت ال�شركة بما يلي:
1.1قامت ال�شركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتفاق َية ت�سهيالت ائتمان َية (ج�سر تمويلي) بمبلغ  350مليون ريال �سعودي مع م�صرف الراجحي (راجع
الفقرة  2-8والتي ت�شرح مناق�شة الإدارة لقائمة المركز المالي).
بنوك �سعود ّية مجتمعين لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة  1.350مليون ريال �سعودي
2.2وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/2م ،قامت ال�شركة بتوقيع التزام خم�سة ٍ
وقد َّتم �إتمام التوقيع على الم�ستندات القانون َّية المتع ِّلقة بالج�سر التمويلي مع الخم�سة بنوك �أعاله يوم االثنين 1432/5/14هـ الموافق 2011/4/18م و ُيعتبر هذا الج�سر
و�سيتم �سداد
التمويلي بمثابة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمج َّمع ُمتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالم ّية قد ت�صل قيمته �إلى  5مليار ريال �سعودي خالل الأ�شهر القادمة،
ّ
هذا الج�سر من التمويل ا ُلمج َّمع (راجع الفقرة  2-8والتي ت�شرح مناق�شة الإدارة لقائمة المركز المالي).
3.3ح�صلت ال�شركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�ض بمبلغ  250مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي البريطاني (�ساب) و�ستقوم ال�شركة ب�سداد هذا
القر�ض من خالل الت�سهيالت ال ُمتو ّقع الح�صول عليها ً والتي �سبق الإعالن عنها ً في موقع ال�سوق المالية (تداول) بتاريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كما هو
مو�ضح �أعاله ،و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�ض ا�ستكمال �إن�شاء �أجزاء من المرحلة الأولى من الم�شروع.
4.4كذلك �أو�صى مجل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�سمالها بمبلغ  2.580مليون ريال �سعودي لتوا�صل ا�ستكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر.
 وفيما عدا ذلكُ ،ي�ؤ ّكد �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�أ ّنه ال تُوجد لل�شركة �أيّ �أدوات دين �أو قرو�ض م�ضمونة �أو غير م�ضمونة حتّى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،و ُيق ّرون كذلك ب�أ ّنه ال
توجد على ال�شركة �أيّ رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتها.
متح�صالت االكتتاب من زيادة ر�أ�س المال وكذلك الح�صول على التمويل البنكي بح�سب ما هو مق َّرر ،ف�إ َّنه �سيكون لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل كاف
 عليه ف�إنه وبعد تو ُّفر
ِّ
لفترة الـ � 12شهر ًا القادمة.
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1112

�1إقرار عن المعلومات الماليّة

ُيق ّر مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أنَّ المعلومات المال َّية قد ا�ستخرجت من القوائم المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدة من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ،
ال�سنتين المال ّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ،بما في ذلك الإي�ضاحات ال ُمرفقة بها ،والتي َّتم اعتمادها من قبل الإدارة .لقد ت َّمت مراجعة القوائم
وتم �إعدادها ومراجعتها وفق ًا لمعايير المحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعود ّية للمحا�سبين القانونيين.
المال ّية الم�شار �إليها �أعاله من قبل �إرن�ست ويونغ ّ
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�1إقرارات �أخرى

�إ�ضافة للإقرارات �أعالهُ ،يق ُّر �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أي� ًضا ب�أ َّنه:








ال تُوجد �أيُّ �صالحية تُعطي �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حقَّ الت�صويت على عقد �أو اقتراح تكون له فيه م�صلحة جوهرية.
ال تُوجد �أيّ �صالحية تُعطي �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حقَّ الت�صويت على مكاف�آت تُمنح لهم.
ال تُوجد �أيُّ �صالحيات تجيز لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيين حقَّ االقترا�ض من ال�شركة.
وافقت الجمع ّية العا ّمة العاد ّية والتي ُعقدت بتاريخ 1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16م على الأعمال والعقود التي ت َّمت بين �شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية
لال�ست�شارات الهند�س ّية والذي يملكه ع�ضو مجل�س الإدارة المهند�س� /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي طبق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركاتَّ .تم التعاقد مع مكتب الأبنية
لال�ست�شارات الهند�س ّية خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث �أنَّ العر�ض المقدَّم من مكتب الأبنية والبالغ قيمته  27.5مليون ريال �سعودي كان �أق ّل العرو�ض
المطروحة على ال�شركة �آنذاك (ف�ض ًال راجع“تعامالت �أطراف ذات عالقة” �ضمن الق�سم “ 16ملخ�ص ب�أهم العقود وخطابات العزم” للمزيد من التفا�صيل) وفيما
تن�صان على
عدا العقد المذكور �سالف ًاُ ،يق ّر �أع�ضاء مجل�س الإدارة بااللتزام التّام ب�أحكام المادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات والمادّة ( )69من نظام ال�شركات ا ّللتان ّ
تتم لح�ساب ال�شركة �إ ّال بترخي�ص من الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ُيجدّد
�أ ّنه «ال يجوز �أن يكون لع�ضو مجل�س الإدارة �أ ُّية م�صلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في الأعمال والعقود التي ّ
ك َّل �سنة ،وعلى ع�ضو مجل�س الإدارة �أن ُيبلغ المجل�س بما له من م�صلحة �شخ�ص ّية في الأعمال والعقود التي تت ُّم لح�ساب ال�شركة ،و ُيثبت هذا التبليغ في مح�ضر االجتماع،
وال يجوز للع�ضو ذي الم�صلحة اال�شتراك في الت�صويت على القرار الذي ي�صدر في هذا ال�ش�أن ،ويبلغ رئي�س مجل�س الإدارة الجمع ّية العا ّمة العاد ّية عند انعقادها بالأعمال
والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة م�صلحة �شخ�ص ّية فيها ،و ُيرفَقُ بهذا التبليغ تقرير خا�ص من مراقب الح�سابات».
تن�ص على �أ ّنه «ال يجوز لع�ضو مجل�س الإدارة ،بغير ترخي�ص من الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ُيجدّد َّ
كل �سنة،
كما ُيق ُّر المجل�س بااللتزام بالمادّة ( )70من نظام ال�شركات التي ُّ
�أنْ ي�شترك في �أيّ عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أنْ يتَّجر في �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إ ّال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو �أن تعتبر العمليات التي با�شرها
تن�ص المادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات على �أ ّنه ال يجوز لل�شركة �أن تُقدّم قرو� ًضا نقد ّية من �أيِّ نوع لأع�ضاء مجل�س الإدارة.
لح�سابه الخا�ص قد �أُجريت لح�سابها ،وكما ّ
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التعهد بتغطية االكتتاب
ّ 1

متعهد التغطية الرئي�س
ال ّراجحي المال ّية
ال ّريا�ض ،طريق الملك فهد
�ص.ب ،5561 :الريا�ض  ,11432المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-1-211-9453 :
فاك�س+966-1-211-9299 :
الموقع االلكترونيwww.alrajhi-capital.com :
ُمتعهدو التغطية الم�شاركون
الجزيرة كابيتال
جدّة ,طريق المدينة ,مركز الم�ساعد ّية التجاري
�ص.ب ،6277 :جدّة  ,21442المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-2-669-2669 :
فاك�س+966-2-661-8279 :
الموقع االلكترونيwww.aljaziracapital.com.sa:
�شركة البالد لال�ستثمار
ال ّريا�ض ,طريق الملك عبداهلل ,حي الورود
�ص.ب ،140 :ال ّريا�ض  ,11411المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-1-203-9888 :
فاك�س+966-1-203-9899 :
الموقع االلكترونيwww.albiladinvest.com :
�شركة الإنماء لال�ستثمار
الإدارة العا ّمة ,ال ّريا�ض ,طريق الملك فهد
�ص.ب ،66333 :ال ّريا�ض  ,11576المملكة العرب ّية ال�سعود ّية
هاتف+966-1-218-5999 :
فاك�س+966-1-218-5900 :
الموقع االلكترونيwww.alinmainvestment.com :
عدد �أ�سهم حقوق الأولو ّية� 258.000.000 :سهم ًا
�سعر الطرح 10 :ريال �سعودي
ُملخَّ �ص ترتيبات التع ّهد بتغطية االكتتاب
ب ُموجب ال�شروط والتعليمات الواردة في اتفاق َية التع ّهد بتغطية االكتتاب بين �شركة جبل عمر للتطوير و ُمتعهدي تغطية االكتتاب:
يتم بيع الأ�سهم المطروحة لالكتتاب عقب نهاية فترة االكتتاب للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين �أو ل ُمتعهدي تغطية
تتع ّهد �شركة جبل عمر للتطوير ل ُمتع ّهدي تغطية االكتتاب ب�أنْ َّ
يتم االكتتاب بها �أو تخ�صي�صها للم�ساهمين والم ّالك الم�ستح ِّقين.
االكتتاب �أنف�سهم في حالة وجود � َّأي �أ�سهم جديدة ْلم َّ
يتم االكتتاب بها من �إجمالي عدد الأ�سهم المطروحة في تاريخ التخ�صي�ص ،وذلك ب�سعر االكتتاب.
يتع َّهد ُمتعهدو تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أنْ يكتتبوا بالأ�سهم التي ْلم َّ
الر�سوم والم�صروفات
ً
تدفع �شركة جبل عمر للتطوير لمتع ّهدي تغطية االكتتاب ر�سوم تغطية على �أ�سا�س �إجمالي العوائد من طرح االكتتاب ،والتي �سيت ُّم دفعها لمتع ّهدي التغطية وفقا لح�ص�ص تغطية
االكتتاب ال ُمتّفق عليها .كما �ستقوم �شركة جبل عمر للتطوير بدفع الر�سوم والتكاليف والم�صروفات المتع ّلقة بطرح االكتتاب �إلى متعهدي تغطية االكتتاب.
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�1سيا�سة توزيع الأرباح

حال ّي ًا وخالل فترة تنفيذ م�شروع جبل عمرُ ،يو َّزع مبلغ ثابت على �أ�صحاب الح�ص�ص العين ّية العقار ّية  -والذين كانوا ُي�ؤجرون عقاراتهم قبل نقل ملكيتها لل�شركة وتد ُّر عليهم �إيراد ًا
ح�صة ٍّ
كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�سبة ( )%5من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة عن
يوازي ما كانت تد ّره عليهم عقاراتهم من �إيرادات ب�شرط �أ ّال تتجاوز ّ
ُك ّل عام وذلك كتعوي�ض من ال�شركة عن خ�سارتهم لإيرادات عقاراتهم والتي ت ّمت �إزالتها لتنفيذ الم�شروع ،وذلك لمدّة ال تتجاوز خم�س �سنوات من تاريخ ت�س ّلم العقار منهم بعد
�صدور قرار معالي وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و ُي�ستر ّد هذا المبلغ من الأرباح ال ُم�ستحقة لأ�صحاب الح�ص�ص العين ّية في حال تحقّقها� .أ ّما في حالة عدم تحقّق �أرباح
تن�ص على �أ ّنه يجوز �أنْ ُي َن َّ�ص في نظام ال�شركة على توزيع مبلغ ثابت على الم�ساهمين ال يجاوز  %5من ر�أ�س المال وذلك
فتط ّبق �أحكام المادّة ( )106من نظام ال�شركات والتي ُّ
ل ُمدّة ال تزيد على (� )5سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وفي حالة عدم وجود �أرباح �صافية تكفي لدفع المبلغ المذكورُ ،يعتبر ما قب�ضه الم�ساهمون من م�صروفات ت�أ�سي�س ال�شركة
و ُيخ�صم من �أ ّول �أرباح بالطريقة التي ُيع ّينها نظام ال�شركة .وبح�سب االتفاق فيما بين �أولئك الم�ساهمين العينيين وال�شركة ،ف�إ ّنه ُيحظر على �أولئك الم�ساهمين والذين ا�ستلموا
الجدد لتلك الأ�سهم من الح�صول على
�أرباح ًا نقدية بيع �أ�سهمهم �إ ّال �إذا قاموا ب�سداد جميع توزيعات الأرباح التي ا�ستلموها من ال�شركة في الما�ضي وبذلك يتم َّكن الم�شترون ُ
توزيعات �أرباحها في الم�ستقبل.
بلغ �إجمالي قيمة المبالغ ال ُم�سدّدة من قبل ال�شركة للم�ساهمين ال ُم�ؤ�س�سين العينيين منذ بد�أ ت�س ّلم ال�شركة لتلك العقارات من �أ�صحابها وهدمها في العام 1426هـ وحتّى نهاية العام
المالي 1431هـ ما مجموعه  211.751.026ريال �سعودي ،كما تُقدّر ال�شركة المبلغ الإجمالي المتبقي والذي تتوقع �سداده لأولئك الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين العينيين بـ  70مليون ريال
�سعودي بواقع  35مليون ريال �سعودي ل ُك ٍّل عام من العامين 1432هـ و 1433هـ� .إنَّ تلك المبالغ تُدفع للم�ساهمين العين ّيين الذين لديهم ُ�صكوك ملك ّية ُمكتملة �سواء �أكانوا م�ساهمين
يتم �سداد �أ ْو اال�ستحقاق لأ ّية
عين َّيين مكتملين ُنقلت ملك َّية عقاراتهم با�سم ال�شركة �أو م�ساهمين عين َّيين جزئيين ال زالت �صكوكهم تحت الإفراغ لدى كتابة العدل ،عليه ف�إ ّنه ْلم َّ
توزيعات �أرباح لمن لي�س لديهم �صكوك ملك ّية ُمكتملة وي�شمل ذلك ال ُم ّالك العين ُّيون الغائبون الذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نقد ًا نيابة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�شركة.
أرباح ب�صف ٍة ُم�ستمر ٍة لرفع قيمة ا�ستثمار الم�ساهمين في ال�شركة وذلك
فور انتهاء تنفيذ م�شروع جبل عمر وبدء العمل ّيات الت�شغيل ّية بال�شركة ،تعتزم ال�شركة تب ّني �سيا�سة توزيع � ٍ
بما يتنا�سب مع �أرباح ال�شركة وو�ضعها المالي و�أو�ضاع ال�سوق والمناخ االقت�صادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفر�ص اال�ستثمار ّية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار،
و�سيتم توزيع �أرباح الأ�سهم بال ّريال ال�سعودي .وعلى الرغم من رغبة �شركة
واالحتياجات من النقد ور�أ�س المال ،وتو ُّقعات الأعمال ،وكذلك االعتبارات القانون ّية والنظام ّية الأخرى
ّ
ً
أرباح �سنوية على الأ�سهم ،كما ال ُتقدِّ م ت�أكيد ًا حول المبلغ
�
�
دفع
ا
ي
فعل
�سيتم
أيّ
جبل عمر للتطوير في توزيع �أرباح الأ�سهم لم�ساهميها �سنو ّي ًا� ،إ ّال �أنَّ ال�شركة ال تُقدّم � َّأي ت�أكيدٍ �أ ّنه ّ ّ
ٍ
�سيتم دفعه في �أيّ �سنة مع ّينة.
الذي ّ
تُوزع الأرباح ال�سنو ّية ال�صافية لل�شركة بعد خ�صم جميع الم�صروفات العا ّمة والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة ال�شرعية على الوجه التالي:
ُ 1.1يج ّنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمع ّية العا ّمة العاد ّية وقف هذا التخ�صي�ص متى ما بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س المال.
ُ 2.2يوزع من الباقي بعد ذلك دُفعة �أُولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع.
ح�صة �إ�ضاف ّية في الأرباح.
خ�ص�ص بعد ما تقدّم في الفقرتين ( 1و  )2من هذه المادّة ُمكاف�أة ال تزيد عن ( )%10لمجل�س الإدارة و يو ّزع الباقي على الم�ساهمين بو�صفه ّ
ُ 3.3ي ّ
�سيا�سة توزيع الأرباح في ال�سنوات الما�ضية:
ح�صة ٍّ
كل منهم في ذلك المبلغ ما
فيما عدا المبالغ التي �سدّدتها ال�شركة لأ�صحاب الح�ص�ص العين ّية العقار ّية تُوازي ما كانت تد ّره عليهم عقاراتهم من �إيرادات وب�شرط �أ ّال تتجاوز ّ
يعادل ن�سبة ( )%5من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة عن ُك ّل عام والتي َّتم تو�ضيحها في الفقرتين (�أ) و (ب) �أعالهْ ،لم ت ُقم ال�شركة بتوزيع �أ ّية �أرباح ُمنذ ت�أ�سي�سها
ب�سبب عدم وجود �أ ّية �أرباح من �أن�شطة ت�شغيل ّية.
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1الدعاوى الق�ضائية
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1الخالف ال ُمتعلّق ب�شركة جدوى لال�ستثمار:

خا�صة بترتيب تمويل مبلغ
وقعت �شركة جبل عمر اتفاقية مع �شركة جدوى لال�ستثمار بتاريخ 1429/7/2هـ الموافق 2008/7/5م وذلك بغر�ض تقديم ا�ست�شارات مال ّية ّ
ً
 12.400.000.000ريال �سعودي ،وفي تاريخ 1430/5/4هـ الموافق 2009/4/29م� ،أعلنت �شركة جبل عمر �أنها قد �أنهت التعاقد مع �شركة جدوى لال�ستثمار اعتبارا من
1430/5/2هـ الموافق 2009/4/27م لعدم تم ُّكن �شركة جدوى من ت�أمين التمويل في المواعيد التي التزمت بها.
�أقامت �شركة جبل عمر دعوى �ضد �شركة جدوى لال�ستثمار في ديوان المظالم في منطقة م ّكة المكرمة و�أقامت �شركة جدوى �أي� ًضا دعوى �ضد �شركة جبل عمر و�صدر في هاتين
الدعوتين حكم ًا بعدم االخت�صا�ص ،تقدّمت �شركة جبل عمر بدعوى �ضد �شركة جدوى لدى لجنة الأوراق المال ّية وتقدّمت �أي�ضا �شركة جدوى بدعوى ق�ضائية لدى نف�س اللجنة،
وتطالب �شركة جبل عمر �شركة جدوى ب�إعادة �أتعاب مجموعها  3مليون ريال كانت �شركة جدوى قد ا�ستلمتها كجزء من اتفاقية توفير التمويل ،كما تطالب �شركة جبل عمر كذلك
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار ذات ال�صلة والبالغة  20مليون ريال نتيجة �إخفاق جدوى في ت�أمين التمويل المتفق عليه وباعتبار العقد في حكم المنتهي ،ولم ي�صدر �أيُّ حكم حتَّى تاريخه.

1115

1ق�ضايا ُمقامة �ضدّ �شركة جبل عمر للتطوير:

هُ ناك ق�ضايا مرفوعة �ض ّد ال�شركة من اثنين من الم�ساهمين ( ُم ّالك الأرا�ضي) كما يلي:

1.1رفع �أح ُد الم�ساهمين ق�ضية ُيطالب فيها ب�إعادة تقدير قيمة عقاره ال ُمثبتة في عقد الت�أ�سي�س والبالغة  8.279.070ريال �سعودي.
 2.2رفع ُم�ساهم �آخر ق�ضيتين ُيطالب في الأولى ب�إعادة تقدير قيمة عقاره ب�سبب عدم قبوله لتقدير اللجنة المخت�صة والمثبتة في عقد الت�أ�سي�س بمبلغ  1.331.240ريال �سعودي
ويطالب في الثانية بتعوي�ض عن الأ�ضرار التي لحقت بمنزله بالجهة المجاورة للم�شروع نظر ًا لإدعائه بت�ض ّرره من عدم ت�أجيره المنزل للحجاج لمدّة ثالثة �أعوام ب�سبب
الخا�صة بالقطع ال�صخري بالم�شروع ويطالب بمبلغ  505.000ريال كتعوي�ض.
التفجيرات
ّ
ح�ضر محامي ال�شركة عدّة جل�سات وقد طلب ناظر الق�ضية في الجل�سة الأخيرة من ال ُمدّعيان �أنْ يقوما بتحرير دعواهما لأ ّنها غير وا�ضحة وتتعار�ض الطلبات بين ا�ستعادة
العقارات و�إعادة التقدير ووعد المدّعيان بتقديم ذلك في الجل�سة القادمة.
وفيما عدا الق�ضايا المذكورة �أعالهُ ،ي�ؤ ِّكد مجل�س �إدارة ال�شركة ب�أنَّ ال�شركة لي�ست طرف ًا في �أيّ دعوى ق�ضائية �أو ُمطالبة �أو تحكيم �أو �إجراءات �إدار ّية مجتمعة �أو منفردة قائمة �أو
ُمهدّد ب�إقامتها من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر جوهري ًا على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها المالي.
لقد ّتم تقييم جميع العقارات التي �ساهم بها �أ�صحابها عين ًا من قبل اللجنة الحكوم ّية لتقدير العقارات المو ّقعة والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة برقم
وتم تنفيذ �إن�شاءات في ُمعظم �أجزاءه ،كما �أنّ الم�ساهمين العينيين في ال�شركة قد و ّقعوا
(/1102هـ) وتاريخ 1425/12/27هـ وقد �أُزيلت جميع تلك العقارات منْ موقع الم�شروع َّ
على النظام الأ�سا�سي لل�شركة ولي�س ب�إمكانهم الرجوع عن ُم�ساهماتهم.
الم َّ
الك العين ِّيين من غير المكتملين
الر�أي القانوني حول �أحق ّية اكتتاب ُ
ّ
و�ضح تقرير الم�ست�شار القانوني لالكتتاب (يمكن للم�ستثمر االطالع على التقرير �ضمن الم�ستندات المتاحة للفح�ص والمعاينة) �أحق َّية االكتتاب لل ُم ّالك العينيين في �أ�سهم حقوق
الأولو ّية كما يلي:
المالّك العين ُّييون الجزئ ُّييون
�أ ّو ًالُ :
اعتبر التقرير الم ّالك العين ُّيون الجزئ ُّييون هم ُم�ساهمون في ر�أ�س مال �شركة جبل عمر للتطوير ولك َّنهم ْلم يتم َّكنوا بعد منْ نقل ملك َّية عقاراتهم �إلى ال�شركة ب�سبب م�سائل فن َّية
�ساهم عيني ُمكتمل ويح ُّق لهم ممار�سة حقوقهم في االكتتاب في
تعتر�ض ُ�صكوك ملك َّياتهم لتلك العقارات ويحمل �أولئك الم ّالك �أ�سهم ًا جزئ َّية ويتمتَّعون بحقوق والتزامات � َّأي ُم ٍ
الم�سجلين للأ�سهم الجزئ َّية.
�أ�سهم حقوق الأولو َّية ب�صفتهم المالكين
َّ
ثان ّي ًا :المالّك العين ُّييون الغائبون
اعتبر التقرير ب�أ َّنه ال يح ُّق لل ُم ّالك العينيين الغائبين الذين ال يحملون ُ�صكوك الملك َّية التي تثبت حقَّهم في تلك العقارات  -والذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم
نقد ًا عند ت�أ�سي�س ال�شركة – االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولوية.
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ّ 1
ملخ�ص ب�أهمّ العقود وخطابات العزم

ُيمكن ت�صنيف العقود وخطابات العزم التي �أبرمتها ال�شركة �إلى ق�سمين ( )1خطابات عزم ُمقاولين و ( )2عقود/خطابات عزم خدمات.
�أو ًال :خطابات عزم وعقود مع المقاولين
عند بداية الم�شروعَّ ،تم تق�سيم �أن�شطة تطوير منطقة جبل عمر بين اثنين من المقاولين الرئي�سين هما ( )1مجموعة بن الدن ال�سعودية ( )SBGو (� )2شركة �سعودي �أُوجيه
المحدودة( )SOLوذلك لتنفيذ الم�شروع كمرحلة واحدة .قامت �شركة �سعودي �أُوجيه المحدودة با�ستخدام اثنين من المقاولين من الباطن هما� :شركة �إيه بي بي للمقاوالت
المحدودة( )ABBو�شركة مقاوالت الم�شروعات الكهربائ ّية المدن ّية (�سبكو)( )CEPCOلتنفيذ مجموعة ُمع ّينة من الأعمال التي تندرج في �إطار �أن�شطة العمل ال ُم�سندة �إلى
�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة.
لقد انتهت ُمدَّة خطابي العزم المو َّقعان بين ال�شركة وك ًّال من مجموعة بن الدن ال�سعودية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ،وقد ق ّررت
�إدارة ال�شركة عدم تمديد الخطابين وا�ستبدال المقاول ْين (�شركة بن الدن و�شركة �سعودي �أوجيه) نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع على مراحل ولي�س
كمرحلة واحدة كما كان في الما�ضي.
وقعت ال�شركة بتاريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتفاقية ت�سوية ومخال�صة نهائية مع �شركة �سعودي �أوجيه تق�ضي بقيام �شركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحقات �شركة
�سعودي �أوجيه عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها في الم�شروع وقدرها  588.827.891ريال �سعودي منها مبلغ  352.427.891ريال �سعودي ّتم اال�ستحقاق له وت�سجيله �ضمن
البيانات المالية كالتزام على ال�شركة ،في حين �ستقوم ال�شركة ب�إثبات مبلغ المخال�صة المتبقي وقدره  236.400.000ريال �سعودي كالتزام على ال�شركة �ضمن بند دائنون ومبالغ
م�ستحقة الدفع ،في مقابل قيام �شركة �سعودي �أوجيه بت�سليم منطقة عملها بم�شروع جبل عمر (الجزء ال�شمالي) بالكامل ل�شركة جبل عمر للتطوير.
تتفاو�ض ال�شركة حال ّي ًا مع مجموعة بن الدن ال�سعودية على ت�سوية نهائية مماثلة و ُتقدِّ ر �إدارة ال�شركة القيمة الإجمال ّية لاللتزامات المحتملة التي �ستن�ش�أ مقابل تلك الت�سوية مع
المجموعة بـ  396مليون ريال �سعودي
في تاريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م ،و ّقعت �شركة جبل عمر اتفاقية مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة كمقاول لتنفيذ �أعمال �إن�شاءات المباني للمرحلة
الأولى من م�شروع تطوير جبل عمر ال ُمطلة على �شارع �إبراهيم الخليل ،وفي يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م� ،أعلنت ال�شركة توقيعها اتفاقية مع �شركة الإتحاد
الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) لتقوم بالإ�شراف الفني على تنفيذ �أعمال المرحلة الأولى بم�شروعها بمكة المكرمة وذلك بد ًال من اال�ست�شاري ال�سابق للم�شروع �شركة ديوي
العالمية ،و�ستكون ال�شركة م�سئولة عن الإ�شراف عن �أعمال المقاول �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة والم�شار �إليها �أعاله وذلك ا�ستناد ًا على �إ�ستراتيجية الم�شروع
المعلنة على موقع ال�سوق المالية ال�سعودية «تداول» يوم 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م.
وفيما يلي نبذة مخت�صرة عن �أهم العقود
� -1شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة
و ّقعت �شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة بتاريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م كمقاول لتنفيذ �إن�شاءات المباني للمرحلة
الأولى من الم�شروع كما يلي:
  ُمدّة العقد (� )24شهر ًا ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم الموقع
(المن�صة والأبراج )H3 ,H4
ن�صت االتفاقية على �أن تكون ُمه ّمة المقاول هو الت�صميم وبناء واختبار واالنتهاء من المرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر والتي ت�شمل
ّ
  ّ
(المن�صة والبرج  )H5بالمنطقة  N3و (المن�صة والأبراج  )H6 ,H7 ,H8 ,H9بالمنطقة  ،S1و (المن�صة والأبراج  )H11 ,H10بالمنطقة .S2
بالمنطقة  N2و
ّ
 تبلغ قيمة العقد  3.407.400.000ريال �سعودي
ولم تقم ال�شركة بتجديده)
 -2مجموعة بن الدن ال�سعودية (انتهى خطاب العزم بتاريخ � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ْ
الجنوبي من م�شروع جبل
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في خطاب عزم بتاريخ 1428/12/05هـ الموافق 2007/12/15م مع مجموعة بن الدن ال�سعود ّية لت�صميم وبناء الجزء
ّ
عمر.
  ُمدّة العقد (� )48شهر ًا (� )36شهر ًا لتنفيذ �أعمال البناء و (� )12شهر ًا ال�ستكمال بناء نفق �إبراهيم الخليل.
ن�ص في هذا الخطاب على �أ ّية �آل ّيات لإنهاء �أو تجديد العقد.
 لم ُي ّ
 ال تُوجد �أحكام للتنازل �أو الإحالة ،ولك ّنه يجوز لمجموعة بن الدن ال�سعود ّية التعاقد من الباطن لتنفيذ �أيٍّ من الأعمال ال ُمتعاقد عليها.
مالحظة :انتهت ُمدّة خطاب العزم المو َّقع مع مجموعة بن الدن ال�سعودية في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ،وقد ق ّررت �إدارة ال�شركة عدم تمديد الخطاب وا�ستبدال
المقاول نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كما كان في الما�ضي.
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ن�شرة الإ�صدار
ولم تقم ال�شركة بتجديده)
� -3شركة �سعودي �أُوجيه المحدودة (انتهى خطاب العزم بتاريخ � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ْ
ال�شمالي من م�شروع
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في خطاب عزم بتاريخ 1428/12/05هـ الموافق 2007/12/15م مع �شركة �سعودي �أوجيه المحدودة لت�صميم وبناء الجزء
ّ
جبل عمر.
  مدّة العقد � 36شهرا لتنفيذ �أعمال البناء.
ن�ص في هذا الخطاب على �أ ّية �آل ّيات لإنهاء �أو تجديد العقد.
  لم ُي ّ
 ال تُوجد �أحكام للتنازل �أو الإحالة ،ولك ّنه يجوز ل�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة التعاقد من الباطن لتنفيذ �أيٍّ من الأعمال ال ُمتعاقد عليها.
ُمالحظة :انتهت ُمدّة خطاب العزم المو َّقع مع �شركة �سعودي �أوجيه المحدودة في � 4صفر 1432هـ الموافق  8يناير 2011م ،وقد ق ّررت �إدارة ال�شركة عدم تمديد الخطاب وا�ستبدال
المقاول نظر ًا لتغيير �إ�ستراتيجية ال�شركة لتقوم بتنفيذ الم�شروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كما كان في الما�ضي.
� -4شركة ايه بي بي للمقاوالت المحدودة
دخلت �شركة �سعودي �أُوجيه المحدودة في اتفاق ّية تعاقد من الباطن بتاريخ 2009/4/25م مع �شركة �إيه بي بي للمقاوالت المحدودة( )ABBلأداء �أعمال ُمع ّينة (بما في ذلك
�إدارة الم�شروع ،الت�صميم والت�صنيع ،الهند�سة ،االختبار والتخزين والتركيب ،التكامل �إ�ضافة �إلى التجهيز للخدمة والت�سليم) فيما يتع ّلق ّ
بمحطة فرع ّية للكهرباء.
 لم ُيحدّد �أجل للعقد.
 ل�شركة �سعودي �أُوجيه المحدودة الحقّ في تعليق العمل في �أيٍّ وقت ،كما يجوز لها �إنهاء العقد في �أيٍّ وقت تراه ُمالئم ًا .
8

� -5شركة مقاوالت الم�شروعات الكهربائ ّية المدنية CEPCO

دخلت �شركة �سعودي �أُوجيه المحدودة في اتفاق ّية تعاقد من الباطن بتاريخ 2009/4/5م مع �شركة مقاوالت الم�شروعات الكهربائ ّية المدن ّية  CEPCOلأداء الأعمال المطلوبة
لتنفيذ عقد لتمديد كابالت الطاقة والألياف الب�صر ّية.
  ُمدّة التنفيذ � 20شهر ًا ال�ستيفاء ُمتطلبات �شهادة الإنجاز الفني ،و � 22شهر ًا ل�شهادة اال�ستالم االبتدائي و � 25شهر ًا ل�شهادة اال�ستالم النهائي.
ن�ص في هذه االتفاقية على �أ ّية �آل ّيات لإنهائها �أو تجديدها .9
 لم ُي ّ
ثاني ًا :عقود  /خطابات عزم خدمات
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في عددٍ من العقود وخطابات العزم لتنفيذ ُمختلف الخدمات فيما يتع ّلق بم�شروع تطوير جبل عمر .فيما يلي ملخّ � ًصا لتلك العقود وخطابات العزم:
 -1كورديروي الدولية المحدودة Corderoy

دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في خطاب عزم بتاريخ 2008/12/3م مع �شركة كورديروي العالم ّية المحدودة ( )Corderoyوذلك لمدّة � 3سنوات بمبلغ  42.956.600ريال
يعتمد على الأعداد الفعلية للموظفين ّتم بمقت�ضاه تعيين كورديروي لتقدير تكاليف م�شروع تطوير جبل عمر .وكانت مجموعة بن الدن ال�سعود ّية و�شركة �سعودي �أوجيه المحدودة
�أي�ضا �أطراف ًا في هذا العقد.
�صلى وما يرتبط بها من �أعمال البنية التحت ّية ،والمنطقة الجنوبية التي ُ
 ي�شمل نطاق الأعمال المنطقة ال�شمال ّية التي ُ
من�صات
ت�ض ُّم ّ
ت�ض ُّم ّ
من�صات لعدد  16برج ًا وعدد (ُ )1م ّ
لعدد  24برج ًا ،نفق الطريق الدائري الأ ّول ونفق �إبراهيم الخليل وما يرتبط به من �أعمال البنية التحت ّية .مالحظة( :يبلغ العدد الحالي للأبراج  36برج ًا فندق ّي ًا)
 تنطبق خدمات تقدير التكلفة على عنا�صر الت�صميم والبناء لتطوير م�شروع جبل عمر ،بما في ذلك تحديد تكلفة الت�صميم ،والدفعات المرحل ّية (الم�ستخل�صات) وغيرها
ال�صلة بالت�صميم وكذلك الم�شاركة الن�شطة في �أن�شطة هند�سة القيمة التي بد�أت في تنفيذها �شركة جبل عمر ،ومقاولو الت�صميم والبناء
من الم�ستحقات �أو المطالبات ذات ّ
�أو �أيِّ طرف ثالث �آخر.
 يت�ض ّمن نطاق الخدمات ما يلي:
�	.1إعداد تقديرات تكلفة �أعمال البناء باال�ستناد �إلى ّ
خطة رئي�سة ( )Master Planوو�ضع ميزان ّية تقدير ّية �شاملة لتكاليف الإن�شاء.
 .2تقديم الم�شورة ب�ش�أن تكلفة التخطيط و�إدارة ميزان ّية الم�شروع.
ً
ف�صلة حول توافر الت�صميم التخطيطي الذي ينبغي تنقيحه تدريج ّيا مع تطور �أعمال الت�صميم.
�	.3إعداد تقديرات ُم ّ
 .4فح�ص عرو�ض الأ�سعار ال ُمقدّمة من ُمقاولي الباطن والمو ّردين �إلى المقاول حول التغييرات والأ�سعار الجديدة غير المدرجة في جداول الكم ّيات ال ُم�س ّعرة.
 .5الم�شاركة في �أن�شطة هند�سة القيمة للتحقّق من فعال ّية التكلفة.
ُ .6مراجعة الأ�سعار من قبل ا�ست�شاريين ُمخت�صين يت ُّم تكليفهم ب�أداء هذه الخدمات من قبل المقاول حيث يق�صد من هذه الخدمات �أن تُ�ش ّكل جزء ًا من تكلفة الم�شروع.
 .7القيام ،ح�سب الحاجة ،بتحديث بيانات جداول الكم ّيات ووثائق المناق�صة الأخرى التي �سبق �إعدادها بخ�صو�ص �أعمال البنية التحت ّية والمباني ،والتحقّق من جداول
الكم ّيات غير الم�س ّعرة ،و�أ�سعار الوحدات ،وجداول الأ�سعار ،و�أعمال التهيئة لأ ّية �أجزاء �أخرى غير مج ّهزة �أو غير مكتملة ا�ستعداد ًا لت�سعيرها من جانب المقاول.
8
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لن تن�ش�أ �أ ّية التزامات على �شركة جبل عمر ب�سبب عدم ا�ستمرارية ال�شركة بالعمل في الموقع ذلك �أنّ االتفاقية وقعت بين مقاول الباطن و�شركة �سعودي �أوجيه مبا�شرة.
لن تن�ش�أ �أ ّية التزامات على �شركة جبل عمر ب�سبب عدم ا�ستمرارية ال�شركة بالعمل في الموقع ذلك �أنّ االتفاقية وقعت بين مقاول الباطن و�شركة �سعودي �أوجيه مبا�شرة.
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�	.8إجراء تقييم من قبل المقاول لأ�سعار الوحدات ،جدول الأ�سعار ،جدول الكم ّيات� ،أعمال التهيئة ،وثائق بدء العمل ،تفا�صيل �أ�سعار الوحدات ،التكاليف غير المبا�شرة،
�صحة وقبول بيانات العر�ض المقدّم من المقاول.
تفا�صيل بنود ال�سعر المقطوع وما �شابه ذلك للت�أكد من ّ
 .9تقديم عر�ض ُم�ستقل لأ�سعار الوحدات ،جدول الأ�سعار والتفا�صيل ذات ال�صلة والن�سخ االحتياط ّية ح�سب االقت�ضاء لتكون مرجع ًا ل�صاحب العمل والمقاول ،باال�ستناد
�إلى �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة في م ّكة المك ّرمة.
الخا�صة بالم�شروع� ،أو في حال عدم
التو�صل لها بين �صاحب العمل والمقاول حول جميع الأمور المتع ّلقة بالتكاليف والأ�سعار
ّ
 .10الت�صرف على �أ�سا�س االتفاق ّية التي ّتم ّ
وجود اتفاق من هذا القبيل ،البت ب�ش�أن جميع الم�سائل المتع ّلقة بتكلفة الم�شروع لتحديد �أ�سعار الوحدات ،وجدول الأ�سعار ،وال�سعر ال ُمقدَّر للعقد ،والتغييرات.
الخا�صة بالتغيرات في التكلفة عند حدوث تق ّلبات في عنا�صر التكلفة الرئي�سة.
 .11مراجعة الت�سويات
ّ
 .12تقييم التغيرات التي تطر�أ على العقد وتقديم الم�شورة ب�ش�أن قيمة هذه التغييرات.
ّ
 .13م�ساعدة المهند�س في تحديد الكم ّيات الفعل ّية وقيمة العمل الذي قام به المقاول لكل �شهادة �سداد م�ؤ ّقتة ( ُم�ستخل�ص).
التو�صل �إلى ال�سعر النهائي للعقد.
 .14تقديم الم�ساعدة ال ّالزمة للمهند�س في �إعادة قيا�س الأعمال وذلك بهدف ّ
 .15الت�صرف ب�صفة هيئة تحكيم ُم�ستق ّلة ب�ش�أن الم�سائل ال ُمتع ّلقة بالتكلفة والت�سعير والهام�ش التي قد ت�صبح مو�ضوع خالف بين المقاول و�صاحب العمل.
 .16توفير فريق من المخت�صين في تقدير التكاليف بما في ذلك �أفراد م�سلمون ليتم ّكنوا من الدخول للموقع في م ّكة المك ّرمة.
الزمني ال�شامل لم�شروع تطوير جبل عمر.
 تتوافق ُمدّة العقد مع الجدول
ّ
 يجوز ل�شركة جبل عمر للتطوير �إنهاء العقد وذلك بتوجيه �إ�شعا ٍر قبل  14يوم ًا كما و�أ ّنه ال يجوز التنازل عن العقد �أو �إحالته دون موافقة خط ّية م�سبقة على ذلك من �شركة
جبل عمر للتطوير.
 -2مجموعة �إكوينوك�س لل�ضيافة
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في خطاب عزم بتاريخ 2009/1/27م مع مجموعة �إكيونوك�س لل�ضيافة لتقديم الخدمات اال�ست�شار ّية لم�شروع تطوير جبل عمر ودورها هو التفاو�ض
مع �شركات الفندقة العالم ّية وتن�سيق الت�صاميم بما يتواءم مع متطلبات تلك ال�شركات العالم ّية ال ُم�ش ِّغلة.






 ُحدّدت ُمدّة العقد بـ (� )24شهر ًا كحدٍّ �أق�صى.
يجوز ل�شركة جبل عمر للتطوير �إنهاء العقد بتوجيه �إ�شعار قبل  60يوم ًا .كما يجوز �أن تقوم �إكوينوك�س ب�إنهاء العقد في حال عدم التزام �شركة جبل عمر للتطوير ب�أيّ من
�أحكام العقد.
ال يجوز ل�شركة �إكوينوك�س الدخول في �أيّ م�شروع �آخر في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية.
عند االنتهاء من مدة العقد ،يتم تمديد العقد تلقائي ًا لمدة � 3أ�شهر في حالة عدم االنتهاء من توقيع العقود مع ال�شركات الم�شغلة للفنادق  ،وينتهي العقد في حالة رغب �أحد
الطرفين في �إنهائه �أو في حالة توقيع عقد جديد.
تبلغ قيمة العقد  12مليون ريال �سعودي وتم دفع مبلغ  4.5مليون حتى تاريخه.

� -3سوكوتيك الدولية SOCOTEC

دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في خطاب عزم بتاريخ 2008/5/20م مع �شركة �سوكوتيك الدولية( )SOCOTECلتقديم خدمات ا�ست�شارية للمراجعة التقن ّية وانتهت ُمدّة
وتم تمديدها �إلى 2011/2/28م لتقديم الخدمات اال�ست�شار ّية لم�شروع تطوير جبل عمر بمبلغ �إجمالي  4.479.562ريال �سعودي.
االتفاقية َّ
  ّتم تكليف �سوكوتيك بالمراجعة التقن ّية لم�شروع جبل عمر و�أن يكون ذلك بالتن�سيق مع �شركة جبل عمر للتطوير وال ُمهند�س و ُمقاول الت�صميم والبناء �إ�ضافة �إلى ُمقدّر
التكاليف وغيرهم من اال�ست�شاريين الذين تع ّينهم �شركة جبل عمر للتطوير م ّما �سيتط ّلب �إن�شاء مكتب ات�صال ُمج ّه ٍز ح�سب الأ�صول ب�أفرادٍ عاملين في المملكة طوال فترة
الت�صميم .و�ست ّ
ُغطي الخدمات ال ُمقدّمة كامل نطاق �أن�شطة الأعمال الهند�س ّية والمدن ّية والإن�شائ ّية والميكانيك ّية والكهربائ ّية.
 خالل مرحلة الت�صميم� ،ستكون �سوكوتيك  SOCOTECم�سئولة ع ّما يلي:
ُ 1.1مراجعة المفهوم  /الت�صميم الأ ّولي الذي يت ُّم �إعداده من جانب �أيٍّ من الم�ص ّممين (ال ُمع ّينين من قبل �شركة جبل عمر للتطوير و ُمقاول الت�صميم والبناء) ل�ضمان
االلتزام بالمعايير ال ُمحدّدة وب�أ�صول ممار�سة المهنة.
ُ 2.2مراجعة واعتماد ح�سابات ال ُم ّ
خططات والت�صاميم التي �أعدّها المقاول في المرحلة المالئمة للعطاءات ال ُمقدّمة من قبل ال ُم�ص ّممين.
ّ
والمخططات والموا�صفات وغيرها من الوثائق التقن ّية التي ُيعدّها المقاول في مرحلة التنفيذ.
ُ 3.3مراجعة واعتماد الت�صاميم
4.4الت�أ ّكد ب�أنّ الت�صميم الأ ّولي ال ُمعتمد من قبل �شركة جبل عمر للتطوير يت ُّم االلتزام به في كامل عمل ّية و�ضع الت�صاميم.
ُ 5.5مراجعة جميع ال ُم ّ
خططات والموا�صفات والوثائق الأخرى ذات العالقة بالت�سل�سل و�إلى م�ستوىً من التف�صيل بحيث يكون بالإمكان بناء هذا الم�شروع على �أ�سا�س
الم�سار ال�سريع.
6.6القيام ب�أيٍّ واجبات �أخرى �ضمن حدود �إمكان ّيات �سوكوتيك فيما يتع ّلق بتنفيذ و�إنجاز الم�شروع وفق ًا لتعليمات �شركة جبل عمر للتطوير.
 �أثناء مرحلة التنفيذ ،وفي حال وجود تغييرات �أو تح�سينات في الت�صميم الجديد ،ف�إ ّنه يجب على �سوكوتيك مراجعة ُم ّ
خططات الت�صميم والموا�صفات وجميع الوثائق ذات
يتم التعوي�ض عن تلك الخدمات وفق ًا لذلك.
ال�صلة وذلك عند االقت�ضاء وبطلب من �شركة جبل عمر للتطوير ،ويجب �أن ّ

�شركة جبل عمر للتطوير 59

ن�شرة الإ�صدار
  ّتم تحديد تاريخ �إنجاز العقد في 2010/4/14م.
ّ
 يجوز ل�شركة جبل عمر للتطوير �إنهاء �أو تعليق العقد في �أيِّ وقت وذلك بتوجيه �إ�شعار خطي قبل � 3أ�شهر.
(تم �إنهاء االتفاقية وتعيين �شركة الإتحاد الهند�سي (خطيب وعلمي) بد ًال من ديوي)
� -4شركة ديوي اال�ست�شارية الدول ّية المحدودة ّ Diwi
�أبرمت �شركة جبل عمر للتطوير خطاب عزم لتوفير خدمات الإ�شراف لم�شروع تطوير جبل عمر بتاريخ 2008/7/31م مع �شركة ديوي اال�ست�شار ّية الدول ّية المحدودة  DIWIوذلك
بمبلغ  182.000.000ريال �سعودي.
�إنّ نطاق الخدمات ال ُمحدّدة في هذه االتفاقية يتك ّون من ( )1خطاب عزم ( )2العر�ض ال ُمقترح من قبل ديوي برفقة الخطاب الم�ؤرخ في 2008/4/25م ( )3طلب �شركة جبل
عمر للتطوير تقديم العر�ض بموجب الخطاب رقم  29/321وتاريخ 1429/3/23هـ والملحق رقم  29/356وتاريخ 1429/4/6هـ و ( )4توفير نظام �أكونيك�س «� »Aconexأو ما
ف�ص ًال
يعادله من �أنظمة �إدارة الوثائق ومراقبة الموقع ال ُمعتمدة لال�ستخدام غير المحدود من جميع ال�شركات ذات ال�صلة بم�شروع جبل عمر� ،إنّ خطاب العزم يت�ض َّمن و�صف ًا ُم ّ
لنطاق العمل على النحو المب ّين �أدناه.
من�صة
  َّتم تعيين ديوي ُم�ست�شار �إ�شراف لغر�ض تقديم خدمات اال�ست�شارات المهن ّية فيما يتع ّلق بم�شروع جبل عمر .وي�شتمل نطاق الأعمال على المنطقة ال�شمال ّية التي ّ
ت�ضم ّ 8
من�صات الأبراج ،ونفق الطريق الدائري الأ ّول
من�صات الأبراج وعدد واحد م�ص ّلى و�أعمال البنية التحت ّية المرتبطة بها ،والمنطقة الجنوب ّية التي ّ
من�ص ًة من ّ
ت�ضم ّ 11
من ّ
ونفق �إبراهيم الخليل و�أعمال البنية التحت ّية المرتبطة بها والأعمال المتنوعة الأخرى المق ّرر تنفيذها في الم�ستقبل.
 ديوي هي الم�س�ؤولة عن الإ�شراف العام في الموقع بما في ذلك جميع �أن�شطة الإ�شراف على �أعمال البناء و�إدارة العقد من حيث الإ�شراف ،واختبار وفح�ص المواد والم�صنع ّية،
ُن�سق �أن�شطة عملها مع �شركة جبل
وقيا�س العمل المنجز و�إ�صدار �شهادات للمقاول فيما يتعلق بتفوي�ض ال�سلطة من قبل �شركة جبل عمر للتطوير .ومن ال ُمتو ّقع من ديوي �أن ت ّ
عمر للتطوير ،وفريق �إدارة الم�شروع ،ومقاول الت�صميم والبناء ومقدّر التكاليف وغيرهم من الخبراء اال�ست�شاريين المعينين من قبل �شركة جبل عمر للتطوير خالل ُمدّة
تنفيذ هذا الم�شروع.
 لدى ديوي العديد من االلتزامات المحدّدة بموجب نطاق العمل الم�سند �إليها ،بما في ذلك ،على �سبيل المثال ال الح�صر ما يلي:
 .1فح�ص واختبار جميع المواد والم�صنع ّية ل�ضمان �أن تكون الأعمال المنجزة ُمطابقة للموا�صفات و�إ�صدار �إ�شعارات للمقاول ب�ش�أن �أيّ عيوب �أو نواق�ص.
ُ .2م�ساعدة �شركة جبل عمر للتطوير في االت�صال مع جميع ال�سلطات والهيئات الحكوم ّية الم�سئولة عن قطاع الخدمات.
 .3تي�سير تن�سيق الأن�شطة مع المقاولين الآخرين �أو الهيئات الت�شريع ّية في المنطقة.
 .4االحتفاظ في الموقع ب�سج ّل ُي ِّ
و�ضح تقدّم �سير العمل وا�ستخدام اليد العاملة والمعدّات والمواد.
 .5توفير المعلومات والدعم ال ّالزم لم�ساعدة �شركة جبل عمر للتطوير في تقييم وت�سوية المطالبات ال ُمقدّمة من المقاول.
�	.6إ�صدار �شهادات الإنجاز و�شهادات الت�سليم و�شهادات اال�ستالم النهائية.
 .7الم�ساعدة في �إنفاذ خطط المراقبة للم�شروع في مجاالت ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة بما في ذلك حفظ �سجالت �إح�صاءات ال�سالمة الرئي�سة والتو�صية باتخاذ
الإجراءات المنا�سبة لمعالجة �أيّ �أمور من هذا القبيل.
� .8ضمان قيام المقاول بتنفيذ ّ
الخطة المعتمدة لمراقبة الجودة في الم�شروع من خالل تنفيذ عمليات التفتي�ش ال ُمق ّررة وغير ال ُمق ّررة.
�صحة م�صوغاتها.
 .9تقييم المطالبات ال ُمقدّمة بخ�صو�ص التقدَّم في �سير العمل والتحقّق من ّ
�	.10إدارة �سج ّالت الموقع.
 .11م�ساعدة �شركة جبل عمر للتطوير ومدير الم�شروع في تحديث �إ�ستراتيج ّية البناء المنفّذة.
 .12التفتي�ش على عملية الت�صنيع من جانب المقاول خارج الموقع.
 .13ح�ضور االجتماعات المختلفة (االجتماعات المتع ّلقة بالتقدّم في �سير العمل).
 وقد �أُ�ستبعد �صراحة من نطاق العمل �أ ّية التزامات تتع ّلق بالت�صميم والإنتاج ووثائق الت�صميم الإ�ضاف ّية المطلوبة للأعمال ،و�أ ّية ُمالحظات حول الت�صاميم �أو الوثائق الفن ّية
ال ُمقدّمة من قبل الم�صممين �أو خبراء ا�ست�شاريين �آخرين.
 تق ّرر �أن تبد�أ ديوي العمل خالل � 6أ�سابيع من تاريخ التوقيع على خطاب العزم المبرم بتاريخ 2008/7/7م ولمدّة � 36شهراً.
 يجــوز لأيّ من الطرفين �إنهــاء العقد من خالل توجيه �إ�شعار خطي بذلك قبل  56يوم ًا.
  ال ُي�سمح ب�إحالة �أو تغيير العقد بدون موافقة ُمتبادلة على ذلك بين الطرفين.
التجميعي ال ُمق ّرر لقطاع المرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر بخ�صو�ص القرار عاليه ،فقد �أفادت البنوك بوجود تعار�ض في
مُالحظة :بعد مراجعة البنوك الم�شاركة في التمويل
ّ
الم�صالح في حال �إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى ا�ست�شاري �أعمال الإ�شراف على التنفيذ وهو �شركة ديوي العالم ّية ،وعليه فقد قامت ال�شركة وبعد التن�سيق مع البنوك ال ُمم ّولة
ب�إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى �شركة هيل العالم ّية وذلك اعتبار ًا من تاريخ خطاب التعيين ال�صادر بتاريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م ل ُمدّة ثالث �سنوات على �أن
تبد�أ مبا�شرة الأعمال خالل  14يوم من خطاب التعيين وعليه وبتاريخ 1431/9/13هـ الموافق 2010/8/23م �أعلنت ال�شركة عن تعيين �شركة هيل العالم ّية للقيام ب�أعمال �إدارة
الم�شروع وذلك بعد الرجوع �إلى قرار مجل�س �إدارة ال�شركة بتعيين �شركة ديوي العالم ّية لال�ست�شارات الهند�س ّية للقيام ب�أعمال �إدارة الم�شروع بد ًال من مكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية في جل�ستها التا�سعة ع�شرة والم�شار �إليها �أعاله.
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�شركة جبل عمر للتطوير

مالحظة :في يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م� ،أعلنت ال�شركة توقيعها اتفاقية مع �شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) لتقوم بالإ�شراف الفني
على تنفيذ �أعمال المرحلة الأولى للم�شروع وذلك بد ًال من اال�ست�شاري ال�سابق للم�شروع �شركة ديوي العالمية وذلك ب�سبب الم�شاكل المالية التي تعاني منها �شركة ديوي العالمية.
 تم دفع مبلغ  90مليون ريال لديوي ويوجد لها م�ستحقات بمبلغ  15مليون ريال وقد �أعلنت ال�شركة �إفال�سها م�ؤخر ًا.
� -5شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي)
وقعت �شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية مع �شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) بتاريخ 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م لتقوم بالإ�شراف الفني على تنفيذ
�أعمال المرحلة الأولى للم�شروع كما يلي:
  ُمدّة العقد (� )24شهر ًا ابتدا ًء من تاريخ توقيع العقد.
ن�صت االتفاقية على �أن تكون ال�شركة م�سئولة عن الإ�شراف على �أعمال المقاول �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة والم�شار �إليها �أعاله.
  ّ
  تبلغ قيمة العقد  85.632.000ريال �سعودي.
� -6شركة هيل الدول ّية المتحدة Hill International (Middle East) Limited

وتم توقيع خطاب التعيين (العقد) بتاريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م مع �شركة هيل
�أبرمت �شركة جبل عمر للتطوير اتفاق َية لتوفير اال�ست�شارات في �إدارة الم�شروع ّ
الدول ّية المتحدة ( فرع ال�شرق الأو�سط) .Hill International (Middle East) Limited
�إنّ نطاق الخدمات ال ُمحدّدة في هذه االتفاق ّية ي�شمل تقديم الخدمات التالية:







خدمات ا�ست�شارية في المجاالت الهند�س ّية والتوريدات والإن�شاءات ولما بعد مرحلة البناء.
ّ
�إدارة و الإ�شراف على الت�صاميم والإن�شاءات في الموقع لتنفيذ الم�شروع ح�سب ما هو ُمخطط له و�ضمن الميزان ّية ال ُمقدّرة وبالجودة المطلوبة.
�إعداد وتطوير و مراقبة خطط �إدارة وتنفيذ الم�شروع.
�إعداد وتطوير ومراقبة جميع �إجراءات مراقبة الم�شروع.
 ُمدّة العقد � 36شهر ًا
قيمة العقد  69.810.000ريال �سعودي.

 -7ديفي�س النغدون �إ�س� .إيه� .إل Davis Langdon SAL

�أبرمت �شركة جبل عمر للتطوير باال�شتراك مع �شركة الراجحي الم�صرف ّية لال�ستثمار اتفاق ّية خدمات ا�ست�شارية بتاريخ 2010/3/31م لتقديم خدمات المراقبة على �أعمال
المقاوالت عن طريق �شركة ديفي�س النغدون ،مراجعون “.”DLA








الهدف من تلك االتفاقية هو مراجعة ومراقبة مختلف �أوجه �أداء المقاول.
يتك ّون نطاق الخدمات لهذه االتفاق ّية من ( )1مراجعة وثائق الم�شروع فيما يتع ّلق بتقييم طلبات ال�صرف التالية ل�صدور �شهادات الموافقة ذات العالقة ( )2تقديم تقرير
�صحة الفواتير (ب) تقييم جودة �أعمال
حول جميع طلبات ال�صرف خالل � 10أيام عمل من تاريخ تلك الطلبات ولغاية تقريرين اثنين في ال�شهر بحيث ت�شمل ما يلي (�أ) ّ
البناء (ج) �إبداء ال ّر�أي في عملية ُمراقبة التقدّم في �سير العمل ا�ستناد ًا �إلى الأُطر الزمن ّية ال ُمحدّدة للمقاولين ال�ستكمال بناء الأبراج ( )3لإ�صدار �شهادة م�صادقة وفقا
توجه به الجهة المقر�ضة) بمراجعة الفواتير التي ت�صل قيمتها �إلى 50
التو�صل �إليها في (� )2أعاله ( )4القيام خالل  60يوم ًا (�أو �أق�صر من ذلك ح�سب ما ّ
للنتائج التي ّتم ّ
مليون ريال �سعودي بموجب اتفاق َية الج�سر التمويلي.
ي�ستحق دفع ر�سوم المراجعة بموجب هذه االتفاق ّية خالل  30يوما ً من تاريخ ا�ستالم الفاتورة ،وتحت�سب على �أ�سا�س �أنّ �ساعات العمل هي بواقع � 40ساعة في الأ�سبوع ،بمعدّل
�سعر �ساعة كما يلي ( 250 )1دوالر ًا �أمريكي للمدير ( 150 )2دوالر ًا �أمريكي لكبير مراقبي الجودة ( 125 )3دوالر ًا �أمريكي ل ُمراقب الجودة ( 125 )4دوالر ًا �أمريكي
لمهند�س التخطيط ( 80)5دوالر ًا �أمريكي لم�ساعد مراقب الجودة.
تُحدّد ديفي�س النغدون م�س�ؤوليتها عن التعوي�ض بمبلغ مليون ( )1.000.000جنيه �إ�سترليني ول ُمدّة �سنتين اعتبار ًا من تاريخ انتهاء ُمدّة هذه االتفاق ّية.
يح ُّق ل�شركة جبل عمر للتطوير تعليق �أو �إنهاء االتفاق ّية في �أيّ وقت وذلك بتوجيه �إ�شعار بالإنهاء ُمدّته ثالثون ( )30يوم ًا .وفي حال تعليق العمل باالتفاق ّية ،ف�إ ّنه يتع ّين على
�شركة جبل عمر للتطوير توجيه �إ�شعا ٍر بوجوب ا�ستئناف العمل بموجب العقد خالل ثالثين ( )30يوم ًا من انق�ضاء �ستّة �أ�شهر من التعليق ،و�إ ّال ف�إنّ االتفاق ّية �سوف تُعتبر في
حكم ال ُمنتهية تلقائ ّي ًا.

� -8شركة �سقيفة ال�صفا المحدودة
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في اتفاقيتين مع �شركة �سقفية ال�صفا المحدودة وذلك كما يلي:
1.1بتاريخ 1430/08/25هـ الموافق 2009/8/16م لتوفير خدمات اال�ست�شارات والإدارة.
 يت�أ ّلف نطاق الخدمات من تقديم الم�شورة و�إعداد جميع الوثائق ال�ضرور ّية فيما يتعلق بالمجاالت التالية ( )1تحديد الم�ساحات المتاحة للإيجار وتقديم الم�شورة ب�ش�أن ُمدّة
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ن�شرة الإ�صدار
الإيجار ( )2و�ضع الإر�شادات حول الح ّد الأدنى من المعايير الواجب تو ّفرها في العمالء ال ُم�ستهدفين والتع ّرف على العمالء ال ُمحتملين وفق ًا لذلك ( )3توحيد عقود الإيجار
لجزء من �أو لجميع الأبراج �سوا ًء �سكن ّية �أو تجار ّية من حيث قيمة العقد ،العطاءات المال ّية ،والجوانب القانون ّية والجوانب الأخرى ذات ال�صلة ( )4و�ضع المعايير والطرق
وحدة لعقود الت�أجير طويلة الأجل ( )6تقديم ال ُمقترحات ل�شركة جبل عمر للتطوير حول
التي يتع ّين على العمالء المحتملين بها تقديم عطاءاتهم ( )5اقتراح �صيغة ُم ّ
االلتزامات التعاقد ّية المترتّبة على عقود الإيجار طويلة الأجل ( )7و�ضع الطرق ال�صحيحة لتقييم عرو�ض الأ�سعار و�آل ّية لموا�صلة الوفاء بااللتزامات التعاقد ّية (� )8إعداد
مظاريف مختومة تحتوي على عطاءات الإيجار عن طريق المزاد لكا ّفة الفنادق ،الأبراج ال�سكن ّية والمراكز التجار ّية بحيث ُيقدّم ُك ُّل عطاءٍ في ظرف منف�صل.
 يجب على ُمقدّم الخدمة عدم التعاقد من الباطن على �أيّ من االلتزامات المذكورة �أعاله دون الح�صول على موافقة خط ّية بذلك من قبل �شركة جبل عمر للتطوير.
 تبلغ ُمدّة العقد � 3شهور.
 تبلغ القيمة التعاقد ّية  350.000ريال �سعودي.
 يخ�ضع ُمز ّود الخدمة لفترة �سلطة تقدير ّية ُمدّتها خم�س �سنوات بعد انتهاء العقد.
 2.2بتاريخ 1430/08/25هـ الموافق 2009/8/16م لتقديم خدمات اال�ست�شارات والإدارة:
 الغر�ض من هذا العقد هو �إدارة عمل ّية ت�أجير البرجين الفندقيين رقم ( H12و  )H13Aالكائنين في الموقع  S3الذي ُيط ّل على طريق �إبراهيم الخليل .يت�ض ّمن نطاق
الخدمات (� )1إطالق حملة ت�سويق للم�شروع على ال ُم�ستويين المح ّلي والعالمي (� )2إعداد قائمة بالم�ستثمرين المحتملين قبل مرحلة تقديم العطاءات للم�شروع ( )3دعوة
الم�ستثمرين الذين �سبق ت�أهيلهم ( )4تحديد ُمهلة للم�ستثمرين لتقديم ُمقترحاتهم في مظاريف مختومة ( )5معالجة اال�ستف�سارات الواردة من الم�ستثمرين الم�شاركين
في الم�شروع والتن�سيق مع �شركة جبل عمر للتطوير لل ّرد على تلك اال�ستف�سارات ( )6تلقّي عرو�ض كاملة من الم�ستثمرين الم�شاركين في مظاريف مختومة وبرفقها �شيكات
م�صرف ّية بقيمة  50مليون ريال �سعودي تُح َّرر با�سم �شركة جبل عمر للتطوير مقابل ت�سليم ك ّل م�ستثمر من الم�ستثمرين �إي� ً
صاال بذلك ،ومن ّثم تقديم جميع الوثائق التي ّتم
جمعها ل�شركة جبل عمر للتطوير و ( )7و�ضع جدول مواعيد لجميع الم�ستثمرين الختيار �أف�ضل ُمقدّم عطاء.
يتم تق�سيم قيمة العقد على النحو التالي ( 2.160.000 )1ريال �سعودي ُمقابل ر�سوم الت�سويق ( ٪ 0.5 )2من �إجمالي قيمة الإيجار ر�سوم و�ساطة ،منها مبلغ 1.000.000
  ّ
َّ
يتم خ�صمه عند �إنهاء العقد وذلك من ر�سوم الت�سويق ( )3مبلغ �إ�ضافي وقدره  100.000ريال ُيدفع كل �شهر.
خ�ص�ص للتعوي�ض عن الأجور والنفقات الأخرى بحيث ّ
ريال ُي َّ
  ُحدّدت ُمدّة العقد ب�ستّة (� )6أ�شهر ميالد ّية.
 -9مالينيوم للفنادق والمنتجعات Millennium Hotels & Resorts

و ّقعت ال�شركة مع مالينيوم للفنادق والمنتجعات على “خطاب عزم” بتاريخ 2009/11/29م لتقديم خدمات �إدارة الفنادق والخدمات الفن ّية.






يتلخَّ �ص مو�ضوع خطاب العزم في و�ضع �شروط �أ�سا�س ّية التفاق ّية �إدارة فنادق وخدمات فن ّية ُمقترحة.
ي�شمل نطاق الخدمات الفنادق التالية ( ( )1كوبثورن ،للمبنى (الواقع في �( PR1أ) و (ب) و (ج)) بعدد ُ 834مفتاح )2( ،مالينيوم ،للمبنى رقم ( SR9و  )SR10بعدد
 766مفتاح.
ال ُمدّة المن�صو�ص عليها في خطاب العزم هي  15عام ًا مع �إمكانية التجديد لفترتين ُمدّة ُك ٍّل منهما � 5سنوات.
يبلغ الر�سم الإجمالي التفاق ّية الخدمات الفن ّية (“ 400.000 )”TSAدوالر �أمريكي.
�سيت ُّم تخ�صي�ص مزيد من الر�سوم ال�سنو ّية المن�صو�ص عليها بن�سب مئو ّية متنوعة �إ�ستناد ًا �إلى �إجمالي الإيرادات من الفنادق.

 -10بي�ست و�سترن انترنا�شيونال المحدودة Best Western International Limited

و ّقعت ال�شركة مع �شركة بي�ست و�سترن انترنا�شيونال المحدودة على “خطاب عزم” بتاريخ 2009/11/24م لتقديم خدمات �إدارة الفنادق والخدمات الفن ّية.






يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب العزم في و�ضع �شروط �أ�سا�س ّية ُمقترحة التفاق ّية �إدارة فنادق واتفاق ّية خدمات فن ّية.
ي�شمل نطاق الخدمات الفنادق التالية ( )1بي�ست و�سترن ،المبنى رقم ( )SR5بعدد  305مفتاح ،و ( )2بي�ست و�سترن بريميير ،المبنى رقم ( )SR6بعدد  336مفتاح.
الر�سم ال�شامل التفاقية الخدمات الفن ّية (“ )”TSAيبلغ  450.000دوالر ًا �أمريك ّي ًا.
�سيتم تخ�صي�ص مزيد من الر�سوم ال�سنو ّية المن�صو�ص عليها بن�سب مئو ّية متنوعة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي الإيرادات من الفنادق.
 ّ
ال ُمدّة المن�صو�ص عليها في خطاب العزم هي  20عام ًا قابلة للتجديد على فترتين اثنتين ُمدّة ٍّ
كل منهما � 5سنوات.

 -11مجموعة فنادق ريزيدور ( - )RHGفندق رادي�سون بلو
و ّقعت ال�شركة مع مجموعة فنادق ريزيدور على “خطاب عزم” (“ )”LOIبتاريخ 2009/11/30م لإدارة الفنادق وتقديم الم�ساعدة الفن ّية ال ّالزمة.
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الخا�صة باتفاقية ُمقترحة لإدارة الفنادق ال ُم�ص ّنفة ذات العالمة التجار ّية.
يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب �إبداء االهتمام في تحديد ال�شروط التجار ّية والأحكام
ّ
ي�شمل نطاق الخدمات على الإدارة والخدمة الفن ّية الم�ص ّنفة لخدمة الفنادق ذات العالمة التجار ّية رادي�سون بلو ،المبنى رقم بعدد  337مفتاح.
يبلغ ُمجمل ر�سم الخدمات الفن ّية (“ 200.000 )”TSAدوالر ًا �أمريكي ًاُ ،يدفع على �أق�ساط.
الفترة ال ُمحدّدة لهذا الخطاب هي  20عام ًا مع خيار التمديد لفترتين اثنتين ُمدّة ُك ِّل منهما � 5سنوات.
�سيت ُّم تخ�صي�ص مزيد من الر�سوم ال�سنو ّية المن�صو�ص عليها بن�سب مئو ّية متن ّوعة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي الإيرادات من الفنادق.
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 -12هيلتون العالمية Hilton International

و ّقعت ال�شركة مع هيلتون العالم ّية على “خطاب تفاهم” ( )LOUبتاريخ  7دي�سمبر 2009مـ لتقديم خدمات �إدارة الفنادق.







يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب التفاهم في تحديد ال�شروط والأحكام ل ُك ّل اتفاق ّية ترغب الدخول فيها.
 ُمدّة خطاب التفاهم � 3أ�شهر �أو عند الدخول في اتفاق ّيات الإدارة المتعلقة بجميع الفنادق المقترحة.
ي�شمل نطاق الخدمات الفنادق التالية ( )1كونراد ،المباني ذات الأرقام  H10( .و )H11بعدد  540مفتاح ًا ( )2هيلتون -فندق م�ؤتمرات ،المبنى رقم ( )H5بعدد 435
مفتاح ًا ( )3هيلتون � -أجنحة  ،المباني ذات الأرقام ( H6و  ) H7بعدد  528مفتاح ًا ( )4هيلتون البرج رقم  ،1مبنى رقم ( )a - H1بعدد  1122مفتاح ًا ( )5هيلتون البرج
رقم  ، 2مبنى رقم ( )H2بعدد  1122مفتاح ًا ( )6دبل تريي من هيلتون ،المباني ذات الأرقام ( H1-bو  )H1-cبعدد  744مفتاح ًا.
ر�سم خدمات تطوير عا ّمة بمبلغ �إجمالي وقدره  1.000.000دوالر ًا �أمريكي ًا.
ر�سوم �سنو ّية �أخرى �سيت ُّم تخ�صي�صها وفق ن�سب مئوية ُمق ّررة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي �إيرادات الفنادق.

� -13أكور لل�ضيافة (الإمارات العرب ّية المتّحدة)
و ّقعت ال�شركة مع �أكور لل�ضيافة على “خطاب عزم “ (“ )”LOIلإدارة الفنادق والم�ساعدة الفنية بتاريخ 2009/12/21مـ.
Accor Hospitality

 يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب العزم في ت�شغيل �أربعة عقارات مملوكة ل�شركة جبل عمر للتطوير في م ّكة المك ّرمة تحت العالمات التجار ّية �سوفيتيل ( ،)Sofitelبولمان
( ،)Pullmanنوفيتيل ( ،)Novotelو�آيب�س (.)Ibis
  ُيعتزم �أن يتبع خطاب العزم اتفاق ّية �إدارة وعقد ُم�ساعدة فن ّية.
  ُر�سوم �سنو ّية �أخرى �سيت ُّم تخ�صي�صها وفق ن�سب مئو ّية ُمق ّررة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي �إيرادات الفنادق.
 -14ماريوت Marriott

و ّقعت ال�شركة مع ماريوت على «خطاب عزم « بتاريخ 2010/1/20م لتقديم خدمات �إدارة الفنادق.





يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب العزم هذا في تقديم الأحكام الرئي�سة لبناء الفنادق والإدارة وتقديم الخدمات الفن ّية و�سل�سلة الخدمات الأخرى.
ي�شتمل نطاق العمل على الفنادق التالية ( )1جي دبليو ماريوت بعدد  651مفتاح ًا ( )2فندق ماريوت بعدد  436مفتاح ًا و ( )3كورت يارد ب�إدارة فندق ماريوت بعدد 506
مفتاح ًا.
ر�سم اتفاق ّية الخدمات الفن ّية (“� )”TSAسيكون بمبلغ  750.000دوالر ًا �أمريكي ًا.
�سيتم تخ�صي�صها وفق ن�سب مئوية ُمق ّررة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي �إيرادات الفنادق.
 ُر�سوم �سنو ّية �أخرى ّ

 -15مجموعة فنادق انتركونتيننتال (“)”IHG
�أ�صدرت مجموعة �إنتركونتيننتال «خطاب عزم « بتاريخ 2010/1/12م لإدارة الفنادق وتقديم الخدمات الفن ّية و�سل�سلة من الخدمات.





يتلخّ �ص مو�ضوع خطاب العزم في و�ضع الأحكام التجار ّية الرئي�سة التفاقية �إدارة الفنادق والخدمات الفن ّية.
ً
ي�شمل نطاق �إدارة الفنادق والخدمات الفنادق التالية فقط ( )1كراون بالزا ،المبنى رقم ( )SR4بعدد  350مفتاحا و ( )2هوليداي �إن ،المبنى رقم ( )H14Aبعدد 400
مفتاح ًا.
الر�سم ال�شامل التفاق ّية الخدمات الفن ّية (“ )”TSAيكون بمبلغ  450.000دوالر ًا �أمريكي ًا.
 ُر�سوم �سنو ّية �أخرى �سيت ُّم تخ�صي�صها وفق ن�سب مئوية ُمق ّررة ا�ستناد ًا �إلى �إجمالي �إيرادات الفنادق.

 -16مجموعة فنادق انتركونتيننتال (“ – )”IHGهوليدي �إن مكة المكرمة()H14A
دخلت ال�شركة مع مجموعة فنادق هوليدى �إن في اتفاق ّية خدمات فن ّية “ ”TSAبتاريخ 2010/4/4م مع فندق هوليدى �إن ت�شمل عقود الإدارة.





يتلخّ �ص مو�ضوع اتفاق ّية الخدمات الفن ّية في تزويد �شركة جبل عمر للتطوير بالخدمات والعالمات التجار ّية بالتعاون مع فريق العاملين في الفنادق واال�ست�شاريين
والمقاولين ،بخ�صو�ص المبنى رقم ( )H14Aبعدد  400مفتاح ًا.
ي�شمل نطاق الخدمات ما يلي ( )1و�ضع �إر�شادات ت�صميم العالمة التجار ّية وتزويد �شركة جبل عمر للتطوير بمعايير العالمات التجار ّية ومعايير المنتجات ذات ال�صلة
بالعالمة التجار ّية بحيث تقوم مجموعة فنادق �إنتركونتيننتال في وقت الحق بو�ضع العالمة التجار ّية على تلك الفنادق بمج ّرد الموافقة عليها وفق ًا لتقرير الممتلكات.
يكون لمجموعة فنادق �إنتركونتيننتال الحقّ الح�صري في الموافقة �أو عدم الموافقة على الم�شروع من حيث حمل الفنادق للعالمة التجار ّية لمجموعة فنادق �إنتركونتيننتال
لأيّ �سبب من الأ�سباب.
باال�ستناد �إلى خطاب العزم الذي تت�ض ّمنه اتفاق َية الخدمات الفن ّية وكذلك اتفاق ّية �إدارة الفنادق (« ،)»HMAف�إ ّنه يجوز �إنهاء اتفاق َية الخدمات الفن ّية في حال �إخفاق
الأطراف في �إبرام وت�سليم اتفاق ّية �إدارة الفنادق خالل  90يوم ًا من تاريخ اتفاق َية الخدمات الفن ّية هذه ،مع �إمكان ّية تمديد هذه الفترة باالتفاق الم�شترك فترتين �إ�ضافيتين
ُمدّة ٍّ
كل منهما  45يوم ًا.
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 -17مجموعة فنادق انتركونتيننتال («مجموعة فنادق �إنتركونتيننتال»)  --فندق كراون بالزا مكة المكرمة ()SR4
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير مع مجموعة فنادق �إنتركونتننتال في اتفاق ّية خدمات فن ّية “ ”TSAبتاريخ 2010/4/4م لتقديم الخدمات الفن ّية لفنادق كراون بالزا ت�شمل
عقود الإدارة.





يتلخّ �ص مو�ضوع اتفاق َية الخدمات الفن ّية في تزويد �شركة جبل عمر للتطوير بالخدمات الفن ّية والعالمات التجار ّية بالتعاون مع فريق العاملين في الفندق واال�ست�شاريين
والمقاولين ،بخ�صو�ص مبنى كراون بالزا رقم( )SR4بعدد  350مفتاح ًا.
ي�شمل نطاق الخدمات و�ضع �إر�شادات ت�صميم العالمة التجار ّية وتزويد �شركة جبل عمر للتطوير بمعايير العالمات التجار ّية ومعايير المنتجات ذات ال�صلة بالعالمة
التجار ّية ،بحيث تقوم مجموعة فنادق �إنتركونتيننتال في وقت الحق بو�ضع العالمة التجار ّية على تلك الفنادق بمج ّرد الموافقة عليها وفق ًا لتقرير الممتلكات.
يكون لمجموعة فنادق �إنتركونتيننتال الحقّ الح�صري في الموافقة �أو عدم الموافقة على الم�شروع من حيث حمل الفنادق للعالمة التجار ّية لمجموعة فنادق �إنتركونتيننتال
لأيّ �سبب من الأ�سباب.
باال�ستناد �إلى خطاب العزم الذي تت�ض ّمنه اتفاق َية الخدمات الفن ّية وكذلك اتفاق ّية �إدارة الفنادق(« ، )»HMAف�إ ّنه يجوز �إنهاء اتفاقية الخدمات الفن ّية هذه في حال �إخفاق
الأطراف في �إبرام وت�سليم اتفاق ّية �إدارة الفنادق خالل  90يوم ًا من تاريخ اتفاق ّية الخدمات الفن ّية هذه ،مع �إمكان ّية تمديد هذه الفترة باالتفاق لم�شترك لفترتين �إ�ضافيتين
ُمدّة ٍّ
كل منهما  45يوم ًا.

 -18الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية:
�أبرمت �شركة جبل عمر للتطوير عقد ًا لتوفير خدمات الدعم الف ّني لم�شروع تطوير جبل عمر وفق ًا لخطاب القبول الم�ؤ ّرخ في 2008/7/10م وذلك مع مكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية.
 تبد�أ �أبنية في تنفيذ العمل اعتبار ًا من تاريخ خطاب القبول و ُمدّة العقد � 3سنوات ،بما يتّفق مع ال ُمدّة ال ُمق ّررة للم�شروع.
 يكون ل�شركة جبل عمر للتطوير الحقّ في �إنهاء العقد في حال ق ّررت �أ ّنه لم يعد هناك حاجة لذلك ،ويجوز ل�شركة جبل عمر للتطوير �أي� ًضا تعديل العقد ح�سب الحاجة ،وفق
تقديرها وبما يتالءم مع �أهداف الم�شروع.
 ال يجوز �إحالة �أو تغيير العقد بدون االتفاق ال ُم�شترك بين الطرفين.
مالحظة :اجتمع مجل�س �إدارة �شركة جبل عمر للتطوير في جل�سته التا�سعة ع�شر م�ساء يوم الأربعاء 1431/06/12هـ الموافق 2010/05/26م وق َّرر �أ ّنه وبنا ًء على طلب البنوك
الم�شاركة في التمويل ال ُمج َّمع ال ُمق ّرر للمرحلة الأولى بمبلغ ي�صل �إلى  5مليارات ريال �سعودي والذي يقوم به الم�ست�شار المالي (الراجحي المالية) وهو �أنْ تكون �شركة �إدارة
الم�شروع �شركة �إدارة عالم ّية معروفة ،فقد ق ّرر المجل�س تعيين «�شركة ديوي العالم ّية لال�ست�شارات الهند�س ّية» وهي �شركة �ألمانية للقيام ب�أعمال �إدارة الم�شروع بد ًال من مكتب
ن�سق ًا لأعمال
الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية َّ
(تم �إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى �شركة هيل الحق ًا) ،مع ا�ستمرار المهند�س � /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي ع�ضو مجل�س الإدارة ُم ّ
الت�صميم الداخلي للفنادق بالم�شروع وذلك اعتبارا من 1431/07/01هـ كجزء من العقد الذي َّتم توقيعه مع مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س َّية.
وافقت الجمع ّية العا ّمة العاد ّية والتي ُعقدت بتاريخ 1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16م على الأعمال والعقود التي ت ّمت بين �شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية والذي يملكه ع�ضو مجل�س الإدارة المهند�س� /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي طبق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركاتّ .تم التعاقد مع مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية
خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث �أنّ العر�ض المقدّم من مكتب الأبنية والبالغ قيمته  27.5مليون ريال �سعودي كان �أق ّل العرو�ض المطروحة على ال�شركة �آنذاك.
اتفاقيات الت�أمين
الخا�صة
تقع م�سئولية ت�أمين موجودات ال�شركة في مواقع العمل على عاتق ُمقاو ِلي الم�شروع ك ًّال ح�سب المواقع المخ�ص�صة له ،في حين تقوم ال�شركة بالت�أمين على موجوداتها
ّ
الأخرى كال�سيارات عن طريق ال�شركة مبا�شرة.
ُعقود خدمات �أع�ضاء مجل�س الإدارة والمدير العام
ُيوجد عقد عمل بين المدير العام لل�شركة وبين ال�شركة ،وب�شكل عام تت�ض ّمن عقود ُموظفي ال�شركة والمدير العام االلتزامات والحقوق التعاقد ّية �شاملة تفا�صيل الأجر ال�شهري،
بدل ال�سكن ،بدل االنتداب ،الت�أمين والإجازات ال�سنو ّية.
الم�ست�أجرة من قبل ال�شركة
العقارات ُ
لمبنى ُمك ّون من ( )9طوابق ويقع في منطقة
دخلت �شركة جبل عمر للتطوير في عقد ت�أجير عقاري مع ُم�ؤ�س�سة �صالح الثن َّيان بتاريخ 1431/03/14هـ الموافق  28فبراير2010م ً
الحفاير وهو ُمال�صق لموقع الم�شروع من �أق�صى جهته الغرب ّية على �شارع �أُم القرىُ .
ي�ض ُّم المبنى مكاتب ل�شركة جبل عمر في دور واحد وذلك للإ�شراف على تنفيذ الم�شروع
ومراقبته ،بينما ت�ستغ ُّل �شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي) الطوابق الثمانية الأخرى منذ تاريخ توقيع اتفاقيتها مع �شركة جبل عمر لتو ّلي الإ�شراف الف ّني على
تنفيذ �أعمال المرحلة الأولى للم�شروع في 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م وحتّى تاريخه .كان اال�ست�شاري ال�سابق للم�شروع � -شركة ديوي العالمية  -ي�ستغ ّل تلك الأدوار
يتم �إنهاء عقده وا�ستبداله ب�شركة خطيب وعلمي كما هو ّ
مو�ضح �أعاله ،وتقوم �شركة جبل عمر ب�سداد كامل مبلغ الإيجارُ .حدّدت ُمدَّة العقد الإيجاري
الثمانية في ال�سابق قبل �أنْ َّ
ً
ً
وجه �أحد الطرفين �إ�شعارا خط ًّيا للطرف الآخر بعدم رغبته
ب�سنتين هجريتين تبد�آن في 1431/03/21هـ وتنتهيان في 1433/03/20هـ ،تُجدّد ال ُمدّة تلقائيا ل ُمدّة ُمماثلة ما لم ُي ِّ
في التجديد وذلك قبل (� )3أ�شهر من تاريخ انتهاء العقد .تبلغ القيمة الإجمال ّية لعقد الإيجار  3.200.000ريال �سعودي بواقع  1.600.000ريال �سعودي �سنو ًّيا بالإ�ضافة �إلى
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وديعة ت�أمين ُم�ستردّة بمبلغ  20.000ريال �سعودي .في حال قيام �شركة جبل عمر للتطوير ب�إنهاء العقد من طرف واحد ،ف�إ ّنه يجب دفع كامل قيمة الإيجار� .أ ّما في حالة الإنهاء
الإلزامي للعقد ،ف�إ ّنه يتع ّين على �شركة جبل عمر للتطوير دفع مقابل �شغل المباني حتّى تاريخ الإنهاء ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم تعوي�ض بمبلغ وقدره  100.000ريال �سعودي .يح ُكم
ويتم ح ّل النزاعات عن طريق الجهات الق�ضائ ّية في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية.
القانون ال�سعودي عقد الإيجار المذكورّ ،
تعامالت الأطراف ذات العالقة
وافقت الجمع ّية العا ّمة العاد ّية والتي ُعقدت بتاريخ  1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16م على الأعمال والعقود التي ت ّمت بين �شركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية لال�ست�شارات
الهند�س ّية والذي يملكه ع�ضو مجل�س الإدارة المهند�س� /أن�س مح ّمد �صالح �صيرفي طبق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركاتّ .تم التعاقد مع مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية
خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث �أنّ العر�ض المقدّم من مكتب الأبنية والبالغ قيمته  27.5مليون ريال �سعودي كان �أق ّل العرو�ض المطروحة على ال�شركة �آنذاك.
وفي تاريخ 1431/9/13هـ الموافق 2010/8/23م� ،أعلنت ال�شركة عن تعيين �شركة هيل العالم ّية للقيام ب�أعمال �إدارة الم�شروع وذلك بعد الرجوع �إلى قرار مجل�س �إدارة ال�شركة
بتعيين �شركة ديوي العالم ّية لال�ست�شارات الهند�س ّية للقيام ب�أعمال �إدارة الم�شروع بد ًال من مكتب الأبنية لال�ست�شارات الهند�س ّية وذلك في جل�ستها التا�سعة ع�شر م�ساء يوم الأربعاء
الموافق 1431/06/12هـ والمعلن عنه في 1431/6/15هـ وبعد مراجعة مجل�س البنوك الم�شاركة في التمويل التجميعي المق ّرر لقطاع المرحلة الأولى من م�شروع جبل عمر
بخ�صو�ص القرار عاليه ،فقد �أفادت البنوك بوجود تعار�ض في الم�صالح في حال �إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى ا�ست�شاري �أعمال الإ�شراف على التنفيذ �شركة ديوي العالم ّية
وعليه فقد قامت �شركة جبل عمر للتطوير وبعد التن�سيق مع مجل�س البنوك ال ُمم ّولة ب�إ�سناد �أعمال �إدارة الم�شروع �إلى �شركة هيل العالم ّية وذلك اعتبار ًا من تاريخ خطاب التعيين
ال�صادر بتاريخ 1431/9/6هـ لمدّة ثالث �سنوات على �أن تبد�أ مبا�شرة الأعمال خالل  14يوم ًا من خطاب التعيين .وبا�ستثناء هذا التعامل المذكور �أعالهُ ،ي�ؤ ّكد �أع�ضاء مجل�س
الإدارة ب�أنّ ال�شركة ال ترتبط ب�أ ّية عقود �أو ترتيبات مع �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أو المدير العام� ،أو الإدارة العليا �أو �أيّ من �أقاربهم فيما يتع ّلق ب�أعمال ال�شركة .هذا ،و ُي�ؤ ّكد �أع�ضاء
مجل�س الإدارة التزام ال�شركة ب�أحكام المادتين  69و 70من نظام ال�شركات والمادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات (ف�ض ًال �أنظر ق�سم «�إقرارات �أع�ضاء مجل�س الإدارة»).
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1و�صف الأ�سهم

ر�أ�س المال
ق�سم �إلى � 671.400.000سهم ًا مت�ساوية القيمة وتبلغ قيمة ك ّل �سهم ع�شرة ( )10ريال �سعودي وجميعها
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ُمنذ ت�أ�سي�سها  6.714.000.000ريال �سعودي ُم ّ
�أ�سهم عاد ّية �صدرت مقابل (�أ) �أ�صول عينية و (ب) قيمة نقد ّية.
اكتتب الم� ّؤ�س�سون في عددٍ من �أ�سهم ال�شركة تبلغ � 470.000.000سهم ًا على النحو التالي:
� )411.843.514( .1سهم ًا عين ّي ًا قيمتها ( )4.118.435.140ريال �سعودي مقابل �أرا�ض وعقارات ّتم تقويمها بمعرفة اللجنة الحكوم ّية لتقدير العقارات المو ّقعة والمعتمدة
من الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة برقم (/1102هـ) وتاريخ 1425/12/27هـ.
� )58.156.486( .2سهم ًا نقدي ًا قيمتها ( )581.564.860ريال �سعودي (قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير ب�سداد ذلك المبلغ نقد ًا نياب ًة عن �أ�صحاب عقارات لم يقوموا
با�ستكمال الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات ويعتبر هذا المبلغ جزء ًا من ر�أ�س مال �شركة جبل عمر المدفوع( ،يمكن الرجوع لخطاب مراجع
ح�سابات ال�شركة �ضمن الم�ستندات المتاحة للفح�ص والمعاينة) ،ويتناق�ص هذا الر�صيد ُك َّلما اكتملت الإجراءات القانون ّية لأ�صحاب تلك ال�صكوك)ُ .يم ّثل هذا ُم�ساهمة
ُ�سجل هذه الأ�سهم ب�أ�سمائهم بعد ا�ستكمال وثائقهم ال�شرع ّية
ُم ّالك عقارات في الموقع ّتم تقويمها طبق ًا لتقدير اللجنة الم�ش ّكلة الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة ،و�سوف ت ّ
والنظام ّية بحيث ال يتجاوز ا�ستكمال تلك الوثائق ُمدّة � 3سنوات ،ويلتزم مجل�س �إدارة ال�شركة بعر�ض المتبقي من الأ�سهم النقد ّية الم�شار �إليها على الجمع ّية العا ّمة العاد ّية
لل�شركة وتو�صياته في �ش�أنها ،بما ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة والأنظمة ذات العالقة.10
 .3باقي �أ�سهم ر�أ�س المال والبالغ عددها � 201.400.000سهم ًا نقد ّي ًا قيمتها ( )2.014.000.000ريال �سعودي ّتم طرحها لالكتتاب العام في الفترة ما بين 1428/5/23هـ
الموافق 2007/6/9م �إلى 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وت ّمت تغطيتها بالكامل.
ُك ّل �أ�سهم ال�شركة هي �أ�سهم عاد ّية وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أق ّل من قيمتها اال�سم ّية و�إ ّنما يجوز �أنْ ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة الأخيرة ُي�ضاف فرق القيمة �إلى
االحتياطي النظامي ولو بلغ حدّه الأق�صى ،وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�شركة ف�إذا تم ّلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال
خت�صة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولين بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملك ّية ال�سهم.
الحقوق ال ُم ّ
زيادة ر�أ�س المال
أ�سهم جديدة
يجوز للجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،بعد التث ّبت من الجدوى االقت�صاد ّية وبعد موافقة الجهات
ّ
المخت�صة� ،أنْ تُق ّرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة م ّرة �أو ِعدّة م ّرات ب�إ�صدار � ٍ
بالقيمة اال�سم َية نف�سها للأ�سهم الأ�صل ّية ،ب�شرط �أن يكون ر�أ�س المال الأ�صلي قد دُفع ب�أكمله ،وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ونظام الهيئة .ويع ّين القرار طريقة زيادة ر�أ�س
تتم تغطية االكتتاب في الأ�سهم المطروحة ُكل ّي ًا من قبل الم�ساهمين
المال ،ويكون للم�ساهمين الأ�صليين يوم �إغالق الجمع ّية �أولو ّية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقد ّية .و�إذا لم ّ
المق ّيدين في تاريخ الأحق ّية� ،ستو ّزع الأ�سهم المتبقية على الم�ساهمين المق ّيدين في تاريخ الأحق ّية والذين طلبوا �شراء عدد �أكثر من ن�صيبهم وفق مبد�أ الن�سبة والتنا�سب.
تخفي�ض ر�أ�س المال
يجوز بقرار من الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،بنا ًء على �أ�سباب مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق المال ّية ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن
حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،وال ي�صدر القرار �إ ّال بعد تالوة تقرير مراجعي الح�سابات عن الأ�سباب ال ُموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه
االلتزامات وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ويب ّين القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنين �إلى
يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يوم ّية تُو ّزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�شركة ،ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين
�إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستّين (ً )60
وقدّم �إلى ال�شركة ُم�ستنداته في الميعاد المذكور ،وجب على ال�شركة �أنْ ُت�ؤدّي �إليه دينه �إذا كان ح ًّ
اال �أو �أنْ تُقدم �ضما ًنا كاف ًيا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
ُحقوق الم�ساهمين
�سهم حامله ح ّق ًا ُمت�ساوي ًا في �أ�صول ال�شركة و�أرباحها� ،إ�ضافة �إلى حقّه في الح�ضور والت�صويت خالل الجمع ّيات العا ّمة �إذا كان يملك ما ال يقل عن (� )20سه ًما (فيما
ُيعطي ك َّل ٍ
ّ
عدا الم�ساهمين الذين اكتتبت �شركة مكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم).
الجمع ّيات العا ّمة للم�ساهمين
ّ
�صحيحا تمثل جميع الم�ساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئي�س لل�شركة.
الجمع ّية العا ّمة ال ُمك ّونة تكوين ًا
ً

وتم الت�صويت على التمديد ل ُم ّالك العقارات في الموقع والذين لم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والذين اكتتبت نيابة عنهم
 10مالحظة :عُ قدت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الثانية لل�شركة يوم االثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م َّ
�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير بح�صة نقدية وذلك ل ُمدّة �س ّنة �إ�ضاف ّية �أخرى لحين ت�سوية �أو�ضاعهم .وبح�سب تقرير الم�ست�شار القانوني ،ف�إنَّ فترة الثالث �سنوات الم�شار �إليها �أعاله بد�أت من تاريخ انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة في 1428/9/17هـ
وانتهت في 1431/9/16هـ.
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تكون الجمع ّيات العا ّمة للم�ساهمين �إ ّما عاد ّية �أو غير عاد ّية ،فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،تخت�ص الجمع ّية العا ّمة العاد ّية بجميع الأمور المتع ّلقة
بال�شركة وتنعقد م ّرة على الأقل في ال�سنة خالل الأ�شهر ال�ستّة ( )6التالية النتهاء ال�سنة المال ّية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عا ّمة عاد ّية �أخرى ُك ّلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
نظاما ،ولها �أنْ ت�صدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�صا�ص الجمع ّية العا ّمة
تخت�ص الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها ً
ّ
العاد ّية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع ال ُمق ّررة للجمع ّية الأخيرة.
اجتماع
�صحيحا �إ َّال �إذا ح�ضره ُم�ساهمون ُيم ّثلون ن�صف ر�أ�س المال على الأقل .ف�إذا لم يتو ّفر هذا الن�صاب في االجتماع ُو ّجهت الدعوة �إلى
وال يكون اجتماع الجمع ّية العا ّمة العاد ّية
ً
ٍ
�صحيحا �أ ًيا كان عـدد الأ�سهـم ال ُمم ّثلة فيه.
يوما التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة المن�صو�ص عليها �أعاله و ُيعتبر االجتماع الثاني
ثانٍ ُيعقد خالل الثالثين (ً )30
ً
�صحيحا �إ ّال �إذا ح�ضره ُم�ساهمون يم ّثلون ن�صف ر�أ�س المال على الأقل.ف�إذا لم يتوفر هذا الن�صاب في االجتماع الأ ّول ُو ّجهت الدعوة
وال يكون اجتماع الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية
ً
�صحيحا �إذا ح�ضره عد ٌد من الم�ساهمين يم ّثل  %25من ر�أ�س المال على الأقل.
يوما التالية لالجتماع ال�سابق ويكون االجتماع الثاني
�إلى اجتماع ثانٍ ُيعقد خالل الثالثين (ً )30
ً
ير�أ�س الجمع ّية العا ّمة رئي�س مجل�س الإدارة� ،أو الع�ضو المنتدب �أو من ينوب عنه في حالة غيابه ،و ُيع ّين الرئي�س �سكرتي ًرا لالجتماع وجام ًعا للأ�صوات و ُيح ّرر باجتماع الجمع ّية
َم ْح�ضر يت�ض ّمن �أ�سماء الم�ساهمين الحا�ضرين �أو المم ّثلين وعدد الأ�سهم التي في حيازتهم بالأ�صالة �أو الوكالة وعدد الأ�صوات المق ّررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات
التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتُد ّون المحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب ك ّل اجتماع في �سجل خا�ص ُيو ّقعه رئي�س الجمع ّية
و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
الن�شر
تن�شر الدعوة النعقاد الجمع ّية العا ّمة في الجريدة الر�سم ّية و�صحيفة يوم ّية تُو ّزع في المدينة التي يوجد فيها مركز ال�شركة الرئي�س قبل الموعد ا ُلمحدّد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين
المخت�صة خالل ال ُمدّة ال ُمحدّدة للن�شر.
( )25يوم ًا على الأقل .وت�شمل الدعوة على جدول الأعمال وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الجهات
ّ
الدعوة لالنعقاد
تنعقد الجمع ّيات العا ّمة للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة ،وعلى مجل�س الإدارة �أنْ يدعو الجمع ّية العا ّمة العاد ّية �إذا طلب ذلك مراقب الح�سابات� ،أو عدد من الم�ساهمين
يمثلون  %5على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة.
ُحقوق الت�صويت
ِّ
�ساهم يحوز ع�شرين (� )20سه ًما على الأقل (فيما عدا الم�ساهمين الذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم نقد ًا) حقّ ح�ضور الجمع ّية العا ّمة ،بالأ�صالة �أو
لكل ُم ٍ
النيابة ،وللم�ساهم �أن ُيو ِّكل عنه كتابة م�ساه ًما �آخر من غير �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة في ح�ضور الجمع ّية العا ّمة .وتح�سب الأ�صوات في الجمع ّيات العا ّمة العاد ّية
�سهم ُمم ّثل في االجتماع.
وغير العاد ّية على �أ�سا�س ٍ
�صوت واحد لك ّل ٍ
ت�صدر قرارات الجمع ّية العا ّمة العاد ّية بالأغلب ّية المطلقة للأ�سهم ال ُمم ّثلة في االجتماع .كما ت�صدر قرارات الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ب�أغلب ّية ثلثي الأ�سهم ال ُمم ّثلة في االجتماع
�إ ّال �إذا كان القرار ُمتعل ًقا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س المال �أو ب�إطالة ُمدّة ال�شركة �أو ِّ
بحل ال�شركة قبل انق�ضاء ال ُمدّة ال ُمحدّدة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دمجها في
�صحيحا �إ ّال �إذا �صدر ب�أغلب ّية  %75من الأ�سهم ال ُمم ّثلة في االجتماع.
�شركة �أو ُم�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون القرار
ً
ل ُك ِّل ُم�ساهم حقَّ مناق�شة المو�ضوعات المدرجة في جدول �أعمال الجمع ّيات العا ّمة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء مجل�س الإدارة ومراقب الح�سابات ،و ُيجيب مجل�س الإدارة
�أو مراقب الح�سابات على �أ�سئلة الم�ساهمين بالقدر الذي ال ُيع ّر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى الم�ساهم �أنَّ الر ّد على �س�ؤاله غير مقنع �أحتكم �إلى الجمع ّية ويكون قرار
الجمع ّية في هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
ُمدّ ة ال�شركة

ُم ّدة ال�شركة (� )99سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز �إطالة ُمدّة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمع ّية العا ّمة غري
العاد ّية قبل انتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل.
ُحقوق توزيع الأرباح
تُو ّزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة بعد خ�صم جميع الم�صروفات العا ّمة والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة ال�شرع ّية على الوجه التالي:

ُ 1.1يج ّنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمع ّية العا ّمة العاد ّية وقف هذا التخ�صي�ص متى ما بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س المال.
ُ 2.يو ّزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع.
ح�صة �إ�ضاف ّية في
خ�ص�ص بعد ما تقدّم في الفقرتين ( 1و  )2من هذه المادة مكاف�أة ال تزيد عن ( )%10لمجل�س الإدارة و ُيو ّزع الباقي على الم�ساهمين بو�صفه ّ
ُ 3.ي ّ
الأرباح.
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ُيو ّزع مبلغ ثابت على �أ�صحاب الح�ص�ص العين ّية العقار ّية – والذين كانوا ُي�ؤجرون عقاراتهم قبل نقل ملكيتها لل�شركة وتدر عليهم �إيراد ًا  -يوازي ما كانت تُدره عليهم عقاراتهم
ح�صة ٍّ
كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�سبة ( )%5من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة عن ك ّل عام ،وذلك ل ُمدّة ال تتجاوز خم�س
من �إيرادات ب�شرط �أ ّال تتجاوز ّ
�سنوات من تاريخ ت�س ّلم العقار منهم بعد �صدور قرار معالي وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،و ُي�ستر ّد هذا المبلغ من الأرباح الم�ستحقّة لأ�صحاب الح�ص�ص العين ّية في حال
ن�ص في نظام ال�شركة على توزيع مبلغ ثابت على الم�ساهمين
تن�ص على �أ ّنه يجوز �أن ُي ّ
تحقّقها� .أ ّما في حالة عدم تحقّق �أرباح فتطبق �أحكام المادة ( )106من نظام ال�شركات والتي ّ
ال يجاوز  %5من ر�أ�س المال وذلك ل ُمدّة ال تزيد على خم�س �سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وفي حالة عدم وجود �أرباح �صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قب�ضه
الم�ساهمون من م�صروفات ت�أ�سي�س ال�شركة ويخ�صم من �أ ّول �أرباح بالطريقة التي يع ّينها نظام ال�شركة .بلغ �إجمالي قيمة المبالغ ال ُم�سدّدة من قبل ال�شركة للم�ساهمين ال ُم�ؤ�س�سين
منذ بد�أ ت�س ّلم ال�شركة لتلك العقارات من �أ�صحابها وهدمها في العام 1426هـ وحتّى نهاية العام المالي 1431هـ  211.751.026ريال �سعودي ،كما تُقدّر ال�شركة المبلغ الإجمالي
المتبقي والذي تتوقع �سداده لأولئك الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين العينيين بـ  70مليون ريال �سعودي بـواقع  35مليون ريال �سعودي ل ُك ٍّل عام من العامين 1432هـ و 1433هـ� .إنَّ تلك
المبالغ تُدفع للم�ساهمين العينيين الذين لديهم ُ�صكوك ملكية ُمكتملة �سواء �أكانوا م�ساهمين عين َّيين مكتملين ُنقلت ملك َّية عقاراتهم با�سم ال�شركة �أو م�ساهمين عين َّيين جزئيين
يتم �سداد �أو اال�ستحقاق لأ ّية توزيعات �أرباح لمن لي�س لديهم �صكوك ملك َّية مكتملة وي�شمل ذلك ال ُم ّالك العين ُّييون
ال زالت �صكوكهم تحت الإفراغ لدى كتابة العدل ،عليه ف�إ َّنه لم َّ
الغائبون الذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نقد ًا نيابة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�شركة .وبح�سب االتفاق فيما بين �أولئك الم�ساهمين العينيين وال�شركة ،ف�إ َّنه ُيحظر على �أولئك
الجدد لتلك
الم�ساهمين والذين ا�ستلموا �أرباح ًا نقدية بيع �أ�سهمهم �إ َّال �إذا قاموا ب�سداد جميع توزيعات الأرباح التي ا�ستلموها من ال�شركة في الما�ضي وبذلك يتم َّكن الم�شترون ُ
الأ�سهم من الح�صول على توزيعات �أرباحها في الم�ستقبل.
حلّ ال�شركة وت�صفيتها
م�صف �أو �أكثر ،وتُحدّد
عند انتهاء ُمدّة ال�شركة �أو في حالة ح ّلها قبل الأجل ال ُمحدَّد ،تُق ّرر الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين
ٍ
يتم تعيين ال ُم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
�صالحيتهم و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أنْ َّ
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات ال ُم�ص ِّفين.
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ُ 1م َّ
لخ�ص النظام الأ�سا�سي

في ما يلي ُملخّ � ًصا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،بالإ�ضافة للحقوق الواردة في النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إنَّ للم�ساهمين حقوق ًا وعليهم التزامات ب ُموجب نظام ال�شركات:
�إ�سم ال�شركة
�شركة جبل عمر للتطوير
�أغرا�ض ال�شركة
تتم ّثل �أغرا�ض ال�شركة في مزاولة الأن�شطة التالية:
 تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة ل�ساحة الم�سجد الحرام من الناحية الغرب ّية.
 امتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيم ّية و�إدارتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي لتطويرها عمراني ًا.
الخا�صة بها.
 القيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح
ّ
ُمدّ ة ال�شركة
ُمدّة ال�شركة (� )99سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ال ُمعلن بت�أ�سي�سها ويجوز دائم ًا �إطالة ُمدّة ال�شركة بقرار تُ�صدره الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية
قبل انتهاء ُمدّة ال�شركة ب�سنة واحدة على الأقل.
ر�أ�س المال
ق�سم �إلى � 671.400.000سهم ًا مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة اال�سم َية لك ّل منها ( )10ريال �سعودي وجميعها �أ�سهم
ُحدّد ر�أ�س مال ال�شركة بمبلغ  6.714.000.000ريال �سعودي ُم ّ
عين ّية ونقد ّية عاد ّية.
عدد من �أ�سهم ال�شركة تبلغ � 470.000.000سهم ًا على النحو التالي:
�أو ًال :اكتتب الم� ّؤ�س�سون في ٍ
� )411.843.514( .1سهم ًا عيني ًا قيمتها ( )4.118.435.140ريال �سعودي مقابل �أرا�ض وعقارات ّتم تقويمها بمعرفة اللجنة الحكوم ّية لتقدير العقارات ال ُمو ّقعة والمعتمدة
من الهيئة العليا لتطوير منطقة م ّكة المك ّرمة برقم (/1102هـ) وتاريخ 1425/12/27هـ.
� )58.156.486( .2سهم ًا نقدي ًا قيمتها ( )581.564.860ريال �سعودي (قامت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير ب�سداد ذلك المبلغ نقد ًا نيابة عن �أ�صحاب عقارات لم يقوموا
با�ستكمال الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات ويتناق�ص هذا الر�صيد ك ّلما اكتملت الإجراءات القانون ّية لأ�صحاب تلك ال�صكوك ويعتبر هذا
المبلغ جزء ًا من ر�أ�س مال �شركة جبل عمر المدفوع)( .يمكن الرجوع لخطاب مراجع ح�سابات ال�شركة �ضمن الم�ستندات المتاحة للفح�ص والمعاينة)ُ .يم ّثل هذا م�ساهمة
م ّالك عقارات في الموقع ّتم تقويمها طبق ًا لتقدير اللجنة الم�شكلة الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة ،و�سوف ت�سجل هذه الأ�سهم ب�أ�سمائهم بعد ا�ستكمال وثائقهم ال�شرع ّية
والنظام ّية بحيث ال يتجاوز ا�ستكمال تلك الوثائق ُمدّة (� )3سنوات ،ويلتزم مجل�س �إدارة ال�شركة بعر�ض المتبقي من الأ�سهم النقد ّية الم�شار �إليها على الجمع ّية العا ّمة العاد ّية
لل�شركة وتو�صياته في �ش�أنها ،بما ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة والأنظمة ذات العالقة.11
ووفق ًا لتقرير العناية المهن ّية المالي الذي �أعدته �شركة كي بي �إ م جي ،فقد �إنخف�ض الر�صيد �أعاله من  581.6مليون ريال �سعودي عند ت�أ�سي�س ال�شركة �إلى  405.8مليون ريال
وتم
�سعودي كما في 1431/6/30هـ � ْأي بانخفا�ض قدره حوالي  176مليون ريال �سعودي وما ن�سبته حوالي  ،%30حيث ا�ستكمل بع�ض ُم ّالك العقارات وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية ّ
تحويل ح�ص�صهم النقد ّية المدفوعة من قبل �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير �إلى ح�ص�ص عين ّية خالل الفترة الما�ضية .وتقوم �شركة جبل عمر ب�سداد الفرق �أو ًال ب�أول �إلى �شركة م ّكة
للإن�شاء والتعمير ،وتلتزم �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير بما تُق ّره الجمع ّية العا ّمة ل�شركة جبل عمر حيالها .بلغ ذلك الر�صيد  402.5مليون ريال كما في 1432/2/21هـ الموافق
2011/1/25م.
تم طرحها لالكتتاب العام في الفترة
ثاني ًا :باقي �أ�سهم ر�أ�س المال والبالغ عددها � 201.400.000سهم ًا نقدي ًا قيمتها ( )2.014.000.000ريال �سعودي َّ
بين 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م �إلى 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وت َّمت تغطيتها بالكامل.
الأ�سهم
ُك ّل �أ�سهم ال�شركة هي �أ�سهم عاد ّية وال يجوز �أنْ ت�صدر الأ�سهم ب�أق َّل من قيمتها اال�سم َّية و�إ ّنما يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة الأخيرة ُي�ضاف فرق القيمة �إلى
االحتياطي النظامي ولو بلغ حدّه الأق�صى ،وال�سهم غير قابل للتجزئة في مواجهة ال�شركة ف�إذا تم ّلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم في ا�ستعمال
خت�صة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولين بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملك ّية ال�سهم.
الحقوق ال ُم ّ
 11عُ قدت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الثانية لل�شركة يوم االثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م و�ص ّوتت بالتمديد ل ُم ّالك العقارات في الموقع والذين لم ي�ستكملوا وثائقهم ال�شرع ّية والنظام ّية والذين اكتتبت نيابة عنهم �شركة م ّكة للإن�شاء
بح�صة نقدية وذلك ل ُمدّة �س ّنة �إ�ضاف ّية �أخرى لحين ت�سوية �أو�ضاعهم .وبح�سب تقرير الم�ست�شار القانوني ،ف�إنَّ فترة الثالث �سنوات الم�شار �إليها �أعاله بد�أت من تاريخ انعقاد الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة في 1428/9/17هـ وانتهت في
والتعمير ّ
1431/9/16هـ.
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ن�شرة الإ�صدار
تداول الأ�سهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد موافقة هيئة ال�سوق المال ّية على �إدراجها في �سوق الأ�سهم مع مراعاة ما يلي:
 .1ال ُم� ّؤ�س�سون الذين يملكون � %5أو �أكثر من ر�أ�س مال ال�شركة فتبلغ فترة الحظر على تداول �أ�سهمهم خم�س �سنوات من تاريخ بدء تداول الأ�سهم.
�	.2أ ّما الم�ؤ�س�سون الذين يملكون من � 500.001سهم �إلى �أقل من  %5من ر�أ�س مال ال�شركة ف�ستكون فترة الحظر على تداول �أ�سهمهم �سنتين مال ّيتين ال تق ّل ك ّل منهما عن اثني
ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.
 .3و�أ ّما الم�ؤ�س�سون الذين يملكون � 500.000سهم ف�أقل فال تنطبق عليهم فترات الحظر المذكورة �سابق ًا.
 .4وال تنطبق فترات الحظر المذكورة عاليه على تنازل �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير �إلى ُك ّل من ي�ستكمل وثائقه ال�شرع ّية والنظام ّية من �أ�صحاب العقارات التي تُم ّثل قيمة
الح�صة النقدية ل�شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير وقيمتها  581.564.860ريال �سعودي طبق ًا للفقرة  2من البند الأول من المادة الثامنة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة
عقاراتهم ّ
وفي هذه الحالة يخ�ضع �صاحب العقار �إلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبق ًا لقيمة عقاره.
 .5ت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به الم� ّؤ�س�سون في حالة زيادة ر�أ�س المال قبل انق�ضاء فترة الحظر ،وذلك بالن�سبة �إلى المدّة المتبقية من هذه الفترة ،وذلك تم�شي ًا مع
تعليمات هيئة ال�سوق المال ّية.
ُيراعى في تداول الأ�سهم المملوكة للأوقاف �أو الأربطة جميع القواعد والتعليمات ال�شرع ّية ال�سارية فيما يتعلق بالت�ص ّرف في الملك ّيات العقار ّية الموقوفة و ُي� ّؤ�شر على الأ�سهم
ال ُمم ّثلة لها بذلك.
زيادة ر�أ�س المال
خت�صة� ،أنْ تُق ّرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة م ّرة �أو ِعدّة م ّرات ب�إ�صدار �أ�سهم
يجوز للجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية وبعد التث ّبت من الجدوى االقت�صادية ،وبعد موافقة الجهات ال ُم ّ
جديدة بنف�س القيمة اال�سم ّية للأ�سهم الأ�صل ّية ب�شرط �أنْ يكون ر�أ�س المال قد دُفع كام ًال و�أنْ يراعى ما يق�ضي به نظام ال�شركات .و ُيع ّين القرار طريقة زيادة ر�أ�س المال ،ويكون
�سجل  -وعن قرار زيادة
للم�ساهمين الأ�صل ّيين �أولو ّية االكتتاب في الأ�سهم الجديدة النقد ّية ،ويعلن ه�ؤالء ب�أولو ّيتهم  -بالن�شر في جريدة يوم ّية �أو ب�إبالغهم بو�ساطة البريد ال ُم ّ
ر�أ�س المال و�شروط االكتتاب ،و ُيبدي ُك َّل ُم�ساهم رغبته في ا�ستعمال حقّه في الأولو ّية خالل ( )15يوم ًا من تاريخ الن�شر الم�شار �إليه ،وتُو ّزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�ساهمين
الأ�صليين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صل ّية ب�شرط �أ ّال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة ،و ُيو ّزع الباقي من الأ�سهم الجديدة على
الم�ساهمين الأ�صليين الذين طلبوا �أكثر من ن�صيبهم بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم �أ�صل ّية على �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم الجديدة.
تخفي�ض ر�أ�س المال
المخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد على
يجوز بقرار من الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بنا ًء على �أ�سباب مقبولة ،وبعد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة والجهات
ّ
حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إ ّال بعد تالوة تقرير مراقب الح�سابات عن الأ�سباب ال ُموجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض في هذه
االلتزامات ،وبمراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ،ويب ّين القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س المال على حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنين �إلى
�إبداء اعترا�ضاتهم عليه خالل �ستّين ( )60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض في جريدة يوم ّية تُوزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا اعتر�ض �أحد الدائنين
وقدّم �إلى ال�شركة م�ستنداته في الميعاد المذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدّي �إليه دينه �إذا كان ح ًّ
اال �أو �أنْ ُتقدِّ م �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
تكوين مجل�س الإدارة
يتولى �إدارة ال�شركة مجل�س �إدارة م�ؤلف من �أحد ع�شر ( )11ع�ضو ًا تُع ّينهم الجمع ّية العا ّمة العاد ّية ل ُمدّة ال تزيد على (� )3سنوات وتكون مكاف�آتهم و�صالحياتهم بح�سب ما هو
من�صو�ص عليه في هذا النظام.
�أ�سهم ال�ضمان
يجب �أن يكون ع�ضو مجل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تق ّل قيمتها اال�سم ّية عن  10.000ريال �سعودي وتُودع هذه الأ�سهم خالل ثالثين ( )30يوم ًا من تاريخ تعيين
ُخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤول ّية �أع�ضاء مجل�س الإدارة وتظ ّل غير قابلة للتداول �إلى �أنْ تنق�ضي
الع�ضو في �أحد البنوك التي ُيع ّينها وزير التجارة وال�صناعة لهذا الغر�ض ،وت ّ
ال ُمدّة ال ُمحدّدة ل�سماع دعوى الم�س�ؤول ّية المن�صو�ص عليها في المادّة ال�ساد�سة وال�سبعين ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن ُيف�صل في الدعوى المذكورة �إنْ ُوجدت.
ُ�شغور الع�ضوية
تنتهي ع�ضو ّية المجل�س بانتهاء مدّته �أو بانتهاء �صالح ّية الع�ضو لها وفق ًا للأنظمة والتعليمات ذات العالقة .و�إنْ �شغر مركز �أحد �أع�ضاء المجل�س جاز للمجل�س �أن ُيع ّين م�ؤقت ًا ع�ضو ًا
في المركز ال�شاغر على �أن ُيعر�ض هذا التعيين على الجمع ّية العا ّمة العاد ّية في �أ ّول اجتماع لها و ُيكمل الع�ضو الجديد ُمدّة �سلفه ،و�إذا َّ
قل عدد �أع�ضاء مجل�س الإدارة عن الن�صاب
ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمع ّية العا ّمة العاد ّية في �أقرب وقت ُممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�ضاء ،ويجوز لمجل�س الإدارة اعتبار ع�ضو المجل�س ُم�ستقي ًال �إذا
الالزم ّ
تغ ّيب دون �سبب مقبول عن ح�ضور �ستّة اجتماعات متوالية للمجل�س.
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�صالحيات مجل�س الإدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات المق ّررة للجمع ّية العا ّمة:
�أ -يكون لمجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات في �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها والت�ص ّرف في �أ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها ،وله الحقّ في ال�شراء و قبول ودفع الثمن وال ّرهن
ّ
وفك ال ّرهن والبيع والإفراغ وقب�ض الثمن وت�سليم ال ُمث ّمن ،على �أن يت�ض َّمن مح�ضر مجل�س الإدارة وحيث ّيات قراره للت�صرف في �أ�صول ال�شركة وممتلكاتها وعقاراتها ومراعاة
ال�شروط التالية:
�	.1أن ُيحدّد المجل�س في قرار البيع الأ�سباب الداعية �إليه.
�	.2أن يكون البيع ُمقارب ًا لثمن المثل.
�	.3أن يكون البيع حا�ضر ًا �إ ّال في حاالت ال�ضرورة ،وب�ضمانات كافية.
�	.4أ ّال يترتب على ذلك الت�ص ّرف تو ّقف بع�ض ن�شاطات ال�شركة �أو تحمليها التزامات �أخرى ،كما يجوز لمج�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق وم� ّؤ�س�سات التمويل الحكومي
مهما بلغت ُمدّتها ،والقرو�ض التجار ّية التي ال تُجاوز �آجالها نهاية مدّة ال�شركة ،مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات:
�	.1أ ّال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة المال ّية لل�شركة عن ( )%100من ر�أ�س مال ال�شركة.
مالحظة ( :)1وافقت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الأولى لم�ساهمي ال�شركة والمنعقدة يوم الأربعاء 1430/6/24هـ الموافق 2009/6/17م على تعديل البند ()1
من الفقرة ( )4من المادة ال�سابعة ع�شر (�أ) من النظام الأ�سا�سي لل�شركة لت�صبح على النحو التالي (�أ ّال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة
المال ّية لل�شركة عن ( )%100من ر�أ�س مال ال�شركة) حيث كانت تلك الن�سبة  %50في ال�سابق.
مالحظة (ُ :)2عقدت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الثانية لل�شركة يوم االثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م ،وذلك لتعديل البند ( )1من الفقرة ()4
تن�ص على (�أ ّال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة المال ّية لل�شركة عن
من المادة ال�سابعة ع�شرة (�أ) من النظام الأ�سا�سي لل�شركة والتي ّ
 %100من ر�أ�س مال ال�شركة) لت�صبح بعد التعديل (�أ ّال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة المال ّية لل�شركة عن  %300من ر�أ�س مال ال�شركة).
�	.2أنْ ُيحدّد مجل�س الإدارة في قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيف ّية �سداده.
�	.3أنْ ُيراعى في �شروط القر�ض وال�ضمانات ال ُمقدّمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العا ّمة للدائنين ،كما يكون لمجل�س الإدارة حقّ ال�صلح والتنازل
والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�سم ال�شركة ونيابة عنها ،وله �أي�ض ًا القيام بجميع الأعمال والت�صرفات التي من �ش�أنها تحقيق �أغرا�ض ال�شركة.
ب -يجوز لل�شركة بقرار من مجل�س الإدارة – وفيما ال يخالف �أحكام هذا النظام �إ�صدار ال�سندات (�صكوك) بال�صيغ ال�شرعية (وافقت الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية الأولى
لم�ساهمي ال�شركة والمنعقدة يوم الأربعاء 1430/6/24هـ الموافق 2009/6/17م على �إ�ضافة مادة للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وفق ًا للتالي (يجوز لل�شركة بقرا ٍر من مجل�س
بال�صيغ ال�شرع ّية).
الإدارة  -وفيما ال يخالف �أحكام هذا النظام �إ�صدار ال�سندات (�صكوك) ّ
ج -يكون لمجل�س �إدارة ال�شركة – وفي الحاالت التي ُيقدّرها  -حقَّ �إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم طبق ًا لما ُيحقّق م�صلحتها ،على �أنْ يت�ض ّمن مح�ضر مجل�س الإدارة
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
�	.1أنْ يكون الإبراء بعد ُم�ضي �سن ٍة كامل ٍة على ن�شوء الدين كح ّد �أدنى.
�	.2أن يكون الإبراء لمبلغ ( )500.000ريال �سعودي كحدٍّ �أق�صى ِّ
لكل عام للمدين الواحد.
 .3الإبراء ح ٌّق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
مع مراعاة االخت�صا�صات ال ُمق ّررة للجمع ّية العا ّمة ،يكون لمجل�س الإدارة �أو�سع ال�صالحيات في �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها ،ويجوز لمجل�س الإدارة االقترا�ض من ال�صناديق
وم�ؤ�س�سات التمويل الحكومي �أو البنوك لآجال تزيد عن ثالث �سنوات ورهن بع�ض �أ�صول ال�شركة �ضمان ًا لتلك القرو�ض �أو بيع عقاراتها �أو �إبراء مدينيها من �إلتزاماتهم ،وله �ضمن
هذه ال�صالحيات �أن ُيف ِّو�ض واحد ًا �أو �أكثر من �أع�ضائه �أو غيرهم لمبا�شرة هذه ال�صالحيات.
مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة
تتك َّون ُمكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة من الن�سبة المن�صو�ص عليها في المادة الثامنة ع�شرة ( )18من النظام الأ�سا�سي والتي ال تزيد عن  %10من �صافي الأرباح ،وفي حدود ما
ن�ص عليه في �أنظمة وقرارات �أو تعليمات �أخرى ُمك ّملة له ،ف�ض ًال عن بدل ح�ضور اجتماعات مجل�س الإدارة تُحدّده الجمع ّية العا ّمة العاد ّية طبقا
ن�ص عليه نظام ال�شركات� ،أو ما َّ
َّ
لأحكام المادّة  74من نظام ال�شركات.
رئي�س مجل�س الإدارة والع�ضو المنتدب
ً
ً
ُيع ِّين مجل�س الإدارة من بين �أع�ضائه رئي�س ًا ،ويجوز له �أنْ ُيع ِّين من بين �أع�ضائه ُع�ضوا منتدبا ،وال يجوز �أنْ يجمع ع�ضو واحد بين مركز رئي�س المجل�س ومركز الع�ضو المنتدب.
ُيع ّين مجل�س الإدارة �سكرتير ًا من بين �أع�ضائه �أو من غيرهم .ال يكون اجتماع المجل�س �صحيح ًا �إ َّال �إذا ح�ضره �أ�صالة (� )8أع�ضاء على الأقل.
الجمع ّية العا ّمة للم�ساهمين
تنعقد الجمع ّيات العا ّمة للم�ساهمين بدعوة من مجل�س الإدارة .تن�شر الدعوة للجمع ّية قبل الميعاد ال ُمحدّد بـ  25يوم ًا على الأقل.
ُوجه الدعوة الجتماع ثان
ال يكون اجتماع الجمع ّية العا ّمة �صحيح ًا �إ ّال �إذا ح�ضره م�ساهمون يمثلون  %50من ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوافر هذا الن�صاب في االجتماع الأول ت ّ
خالل الـ  30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،ويع ّد االجتماع الثاني �صحيح ًا �أ ّي ًا كان عدد الأ�سهم المم ّثلة فيه.
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ن�شرة الإ�صدار
تخت�ص الجمع ّية العا ّمة العاد ّية بجميع الأمور
تخت�ص الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظام ًا .وفيما عدا ذلك
ّ
المتع ّلقة بال�شركة.
ُوجه الدعوة
ال يكون اجتماع الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية �صحيح ًا �إ ّال �إذا ح�ضره م�ساهمون يم ّثلون  %50من ر�أ�س المال على الأقل ،ف�إذا لم يتوافر هذا الن�صاب في االجتماع الأ ّول ت ّ
الجتماع ثان خالل الـ  30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،و ُيع ّد االجتماع الثاني �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد م�ساهمين ُيم ّثل  %25من ر�أ�س المال على الأقل.
ت�صدر قرارات الجمع ّية العا ّمة العاد ّية بالأغلب ّية المطلقة للأ�سهم المم ّثلة فيها.
ت�صدر قرارات الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ب�أغلب ّية ثلثي الأ�سهم المم ّثلة في االجتماع �إ ّال �إذا كان القرار متع ّلق ًا ب�أحد الأمور التالية:
�أ .زيادة ر�أ�س المال �أو تخفي�ضه.
ب�	.إطالة ُمدّة ال�شركة.
ُ
ج .ح ّلها قبل ال ُمدّة ال ُمحدّدة في نظامها الأ�سا�سي �أو باندماجها في �شركة �أو في ُم�ؤ�س�سة �أخرى.
وفي �أيّ من هذه الحاالت ،ال يكون القرار �صحيح ًا �إ ّال �إذا �صدر ب�أغلبية  %75من الأ�سهم ال ُمم ّثلة في االجتماع.
ير�أ�س اجتماع الجمع ّية العا ّمة رئي�س مجل�س الإدارة �أو الع�ضو المنتدب �أو من ينوب عنه في حال غيابه .و ُيع ّين الرئي�س �سكرتير ًا وجامع ًا للأ�صوات لالجتماع .و ُيح ّرر باجتماع
الجمع ّية مح�ضر يت�ضـ ّمن �أ�سمــاء الم�ساهمين الحا�ضـرين� ،أو المم ّثلين ،وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالوكالة ،وعـدد الأ�صوات المق ّررة لها ،والقرارات التي
اتخذت ،وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها ،وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت في االجتماع ،وتُد ّون المحا�ضر ب�صفة ُمنتظمة عقب ِّ
كل اجتماع وتُحفظ في �سج ّل
خا�ص ُيو ّقعه رئي�س الجمع ّية و�سكرتيرها وجامع الأ�صوات.
حقوق الم�ساهمين
ين�ص عليه نظام ال�شركات ال�سعودي والنظام الأ�سا�سي لل�شركة):
يعطي ك َّل �سهم حامله الحقوق التالية (في جميع الحاالت ،في حدود ما ّ
�أ .ا�ستالم ن�صيبه من الأرباح الم�ستحقّة لأ�سهمه (�أي الأرباح التي يعلن توزيعها).
ن�سبي من فائ�ض الت�صفية واالحتياطيات (بعد �سداد التزامات ال�شركة).
ب .في حالة ت�صفية ال�شركة ،ا�ستالم ّ
الح�صة التي ت�ستحق له على �أ�سا�س ّ
ج .ح�ضور اجتماعات الجمع ّية العا ّمة العاد ّية وغير العاد ّية لل�شركة والم�شاركة والت�صويت فيها ،على �أن يكون مالك ًا لـ � 20سهم ًا على الأقل ،علم ًا ب�أنّ ك ّل �سهم يمنح حامله �صوتاً
واحد ًا.
ال�سنة المال ّية
تُع ُّد ال�شركة قوائمها المال ّية وفقا للتقويم الهجري .تبد�أ ال�سنة المال ّية لل�شركة من �أول مح ّرم وتنتهي في نهاية ذو الحجة من ك ّل �سنة.
توزيع الأرباح
توزع الأرباح ال�سنوية ال�صافية لل�شركة بعد خ�صم جميع الم�صروفات العموم ّية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة ال�شرعية على الوجه التالي:
ُ .1يج ّنب  %10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمع ّية العا ّمة العاد ّية وقف هذا التخ�صي�ص متى ما بلغ االحتياطي المذكور ن�صف ر�أ�س المال.
ُ .2يو ّزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمين تعادل ( )%5من ر�أ�س المال المدفوع.
ح�صة �إ�ضاف ّية في الأرباح
خ�ص�ص بعد ما تقدّم في الفقرتين ( 1و  )2من هذه المادّة مكاف�أة ال تزيد عن ( )%10لمجل�س الإدارة و يو ّزع الباقي على الم�ساهمين بو�صفه ّ
ُ .3ي ّ
مع مراعاة ما ي�صدر في هذا الخ�صو�ص من قرارات �أو تعليمات.
كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�سبة ()%5
ح�صة ٍ
ُيو ّزع مبلغ ثابت على �أ�صحاب الح�ص�ص العين ّية العقار ّية يوازي ما كانت تد ّره عليهم عقاراتهم من �إيرادات ب�شرط �أ ّال تتجاوز ّ
من قيمة ح�ص�صهم العين ّية في ر�أ�س مال ال�شركة عن ُك ِّل عام ،وذلك ل ُمدّة ال تتجاوز � 5سنوات من تاريخ ت�س ّلم العقار منهم بعد �صدور قرار معالي وزير التجارة ب�إعالن ت�أ�سي�س
ال�شركة ،و ُي�ستر ّد هذا المبلغ من الأرباح الم�ستحقّة لأ�صحاب الح�ص�ص العين ّية في حال تحقّقها� .أما في حالة عدم تحقّق �أرباح فتط ّبق �أحكام المادّة ( )106من نظام ال�شركات
ن�ص في نظام ال�شركة على توزيع مبلغ ثابت على الم�ساهمين ال يجاوز  %5من ر�أ�س المال وذلك ل ُمدّة ال تزيد على خم�س �سنوات من تاريخ ت�أ�سي�س
تن�ص على �أ ّنه يجوز �أن ُي ّ
والتي ّ
ال�شركة .وفي حالة عدم وجود �أرباح �صافية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر ما قب�ضه الم�ساهمون من م�صروفات ت�أ�سي�س ال�شركة و ُيخ�صم من �أ ّول �أرباح بالطريقة التي يع ّينها
نظام ال�شركة.
وبح�سب االتفاق فيما بين �أولئك الم�ساهمين العينيين وال�شركة ،ف�إ ّنه ُيحظر على �أولئك الم�ساهمين والذين ا�ستلموا �أرباح ًا نقدية بيع �أ�سهمهم �إ ّال �إذا قاموا ب�سداد جميع توزيعات
الجدد لتلك الأ�سهم من الح�صول على توزيعات �أرباحها في الم�ستقبل� .إنَّ تلك المبالغ تُدفع فقط
الأرباح التي ا�ستلموها من ال�شركة في الما�ضي وبذلك يتم ّكن الم�شترون ُ
يتم �سداد �أو اال�ستحقاق لأ ّية توزيعات �أرباح لمن لي�س لديهم �صكوك ملكية مكتملة وي�شمل ذلك ال ُم ّالك العين ُّيون
للم�ساهمين الذين لديهم ُ�صكوك ملكية ُمكتملة ،عليه ف�إ ّنه ْلم َّ
الغائبون الذين اكتتبت �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير نقد ًا نيابة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�شركة.
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حلّ ال�شركة وت�صفيتها
م�صف �أو �أكثر ،وتُحدّد �صالحيتهم
عند انتهاء ُمدّة ال�شركة �أو ح ّلها قبل الأجل ال ُمحدّد ،تقرر الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بنا ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيين
ٍ
يتم تعيين الم�صفي ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
و�أتعابهم ،وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستم ّر مجل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أنْ َّ
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات الم�صفّين.
المنازعات
ل ُك ِّل م�ساهم الحقَّ في رفع دعوى الم�س�ؤول ّية ال ُمق ّررة لل�شركة على �أع�ضاء مجل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن الخط�أ الذي �صدر منهم �إلحاق �ضرر خا�ص به ،ب�شرط �أنْ يكون حقّ ال�شركة
في رفعها ما زال قائم ًا .ويجب على الم�ساهم �أنْ ُيخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
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ن�شرة �لإ�شد�ر
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يجب على جميع الم�س�همين والم ّالك ال ُم�ستحقّين قراءة تعليم�ت الكتت�ب بعن�ية ت� ّمة قبل ا�ستكم�ل تعبئة نموذج طلب الكتت�ب ،حيث اأنَّ التوقيع على نموذج طلب الكتت�ب بمث�بة
اإقرار بالقبول والموافقة على ُ�شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.
اإنَّ التوقيع على طلب الكتت�ب وتقديمه للجه�ت ال ُم�ستلمة ُيم ّثل اتف�ق َّية ُملزمة بين ال�سركة وال ُم�س�هم اأو الم�لك الم�ستحق .ويمكن للم�س�همين والم ّالك الم�ستحقّين الح�سول على
ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتت�ب من الجه�ت ال ُم�ستلمة الت�لية:

�لجهات �لم�ستلمة

1214

�لكتتاب في �أ�شهم حقوق �لأولويّة

ب ُموجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيت ُّم طرح � 258.000.000سهم ً� لالكتت�ب في اأ�سهم حقوق اأولو ّية يكون حقّ �سرائه� للم�س�همين وا ُلم ّالك ال ُم�ستح ِّقين كم� في نه�ية تداول يوم انعق�د
الجمع ّية الع� ّمة غير الع�د ّية التي ُعقدت يوم ال�سبت في ت�ريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م“( ،ت�ريخ الأحق ّية”).
ّ
و�سح تقرير الم�ست�س�ر الق�نوني لالكتت�ب (يمكن للم�ستثمر الطالع على التقرير �سمن الم�ستندات المت�حة للفح�س والمع�ينة) اأحق َّية الكتت�ب لل ُم ّالك العينيين في اأ�سهم حقوق
الأولو ّية كم� يلي:
الم َّ
الك العين ُّييون الجزئ ُّييون
اأ ّو ًالُ :
اعتبر التقرير الم ّالك العين ُّييون الجزئ ُّييون هم ُم�س�همون في راأ�س م�ل �سركة جبل عمر للتطوير ولك َّنهم ْلم يتم َّكنوا بعد من نقل ملك َّية عق�راتهم اإلى ال�سركة ب�سبب م�س�ئل فن َّية
�س�هم عيني ُمكتمل ويح ُّق لهم مم�ر�سة حقوقهم في الكتت�ب في
تعتر�س ُ�سكوك ملك َّي�تهم لتلك العق�رات ويحمل اأولئك الم ّالك اأ�سهم ً� جزئ َّية ويتمتَّعون بحقوق والتزام�ت ا َّأي ُم ٍ
الم�سجلين لالأ�سهم الجزئ َّية ولهم الحق ب�لت�سرف في اأ�سهم الزي�دة تلك ب�لبيع اأو غيره ،وفي ح�ل اختي�ر اأولئك الم ّالك عدم مم�ر�سة حقّ
اأ�سهم حقوق الأولو َّية ب�سفتهم الم�لكين
َّ
الأولو ّية الخ��س بهم وذلك بعدم الم�س�ركة في الكتت�ب في تلك الأ�سهم كل ّي ً� اأو جزئي� ،ف�سيكون لهم الحق في الح�سول على مبلغ التعوي�س النقدي ،اإنْ وجد ،والذي �سيتحقق من
بيع تلك الأ�سهم غير ال ُمك َتت َْب به� للم�س�همين وال ُم ّالك الآخرين الم�ستحقين والذين اكتتبوا في تلك الأ�سهم.
ثان ّي ًا :المالّك العين ُّييون الغائبون
اعتبر التقرير ب�أ َّنه ل يح ُّق لل ُم ّالك العينيين الغ�ئبين الذين ل يحملون ُ�سكوك الملك َّية التي تثبت حقَّهم في تلك العق�رات  -والذين اكتتبت �سركة م ّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم
نقد ًا عند ت�أ�سي�س ال�سركة – الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوية ،وي�ستحق ال ُم ّالك العينيين الغ�ئبين مبلغ التعوي�س ،اإنْ وجد ،عند تقديمهم اإثب�ت ملكية العق�ر ونقله ب�إ�سم ال�سركة
وتحويل تلك الأ�سهم الغ�ئبة اإلى ال ُم ّالك الغ�ئبين.
يقت�سر طرح اأ�سهم حقوق الأولو ّية على الم�س�همين وال ُم ّالك ال ُم�ستح ِّقين والذين ي�سملون م� يلي:
الخا�شة ومتداولة:
اأُ -م�شاهمون من ذوي المحافظ اال�شتثمار َّية واأ�شهمهم ُمودعة في محافظهم اال�شتثمارية
ّ
 .1مُ�ساهمون نقد ّيون :هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�سركة من خالل الطرح الع�م الأ ّولي والتي �س ّكلت  %30من راأ�س م�ل ال�سركة وتلك الأ�سهم مملوكة ح�ل ّي ً�
خ��سة لدى
اإ ّم� من قبل ُم�س�همي الطرح الع�م الأولي اأو م ّمن ق�م ب�سرائه� من اأولئك الم�س�همين من خالل «تداول» وهي ُمودعة ومتداولة ح�ل ّي ً� في مح�فظ ا�ستثم�ر ّية ّ
«تداول».

وتم اإيداع اأ�سهمهم في
 .2مُ�ساهمون عين ُّيون مُكتملونُ :م�س�همون نقلوا ملك ّية عق�راتهم ب�لك�مل ب��سم ال�سركة وح�سلوا مق�بل تلك العق�رات على اأ�سهم في ال�سركة َّ
الخ��سة لدى «تداول».
مح�فظهم ال�ستثم�ر ّية
ّ
بُ -م َّ
الخا�شة وغير متداولة:
الك ُم�شتحقُّون من غير ذوي المحافظ اال�شتثمارية واأ�شهمهم غير ُمودعة في محافظهم اال�شتثمارية
ّ
هم ُم ّ
يتم نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة حتّى
الك عين ُّيون ُجزئ ُّيون َّتم اإثب�ت ملكيتهم في ال�سركة مق�بل ح�س�سهم العين ّية والمثبتة بوث�ئق ر�سم َّية تثبت ملكيتهم ولكن ْلم َّ
وتم اإ�سدار اأ�سهم لهم اأُودعت �سمن «محفظة موؤ�س�سي جبل عمر» لدى «تداول»� .سوف يت ُّم نقل اأ�سهمهم من «محفظة موؤ�س�سي جبل عمر» واإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�ر ّية
الآن َّ
ً
ً
الخ��سة ح�لم� يت ُّم نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة� .سيكونُ من حقِّ هذه الفئة  -كم� في ت�ريخ الأحق َّية  -الكتت�ب ُكل ّي� اأو جزئ ّي� في اأ�سهم الأحق َّية.
ّ
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�أولئك الم�ساهمون والم ّالك هم ُمق َّيدون في �سج ّالت ال�شركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتاريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م .وتحتفظ
ال�شركة بحقّها في رف�ض �أيّ نموذج اكتتاب في الأ�سهم المطروحة ُ -كل ًّيا �أو جزئ ّي ًا  -ما ْلم ي�ستوف النموذج كا ّفة �شروط االكتتاب ومتطلباته .وال يجوز تعديل �أو �سحب �أيّ نموذج
اكتتاب في الأ�سهم المطروحة بعد تقديمه .و ُي�ش ّكل قبول النموذج من قبل ال�شركة اتفاق ًا ملزم ًا بين المكتتب وال�شركة.

�أ ّما بالن�سبة لل ُم ّ
الخا�صة وغير متداولة وهم من اكتتبت �شركة
الك العينيين الغائبين من غير ذوي المحافظ اال�ستثمارية والذين �أ�سهمهم غير ُمودعة في محافظهم اال�ستثمارية
ّ
ً
م ّكة للإن�شاء والتعمير نيابة عنهم – نقدا – عند ت�أ�سي�س ال�شركة ب�سبب �أنه ْلم تتوفر لديهم الوثائق ال�شرع ّية والنظام ّية التي تثبت ملك ّيتهم لتلك العقارات عند ت�أ�سي�س ال�شركة،
الخا�صة حالما يت ُّم نقل
وتم �إيداع �أ�سهمهم �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» لدى «تداول» و�سوف يت ُّم نقلها من «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» و�إيداعها في محافظهم اال�ستثمار ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
ملكية عقاراتهم با�سم ال�شركة ،ف�إنه ال يح ُّق لأولئك المالك العين ُّيون الغائبون غير ال ُم�ستحقُّون االكتتاب في الأ�سهم الجديدة و�سيكون من حقِّ جميع الم�ساهمين الآخرين من غير
�أولئك الم ّالك العينيين الغائبين  -كما في تاريخ الأحق ّية  -االكتتاب في تلك الأ�سهم �ضمن �أ�سهم الزيادة التي يطلبون �شراءها علم ًا ب�أنَّ �شركة م ّكة للإن�شاء والتعمير لنْ تكتتب
في تلك الأ�سهم.
لقد تقدَّمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق المال ّية لت�سجيل الأ�سهم الجديدة لل�شركة في القائمة الر�سم ّية ،و�سيت ُّم تقديم طلب �إلى ال�سوق المال ّية ال�سعود ّية لتداول الأ�سهم
المطروحة لالكتتاب بعد اكتمال االكتتاب.
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب لل ُم�ساهمين ال ُم�ستحقّين من ذوي المحافظ اال�ستثمارية والذين لديهم �أ�سهم مودعة لدى «تداول» ومتداولة في �أيّ فرع من فروع الجهات الم�ستلمة
المذكورة �أعاله في المملكة من تاريخ 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م وحتّى تاريخ 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م .وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب� ،ستقوم الجهة
يتم ختمها بوا�سطة
الم�ستلمة بختمه وتزويد الم�ساهم  /المالك ال ُم ِ
�ستحق ب�صورة منه.وفي حالة تب َّين �أنَّ المعلومات ال ُمقدّمة في طلب االكتتاب غير مكتملة �أو غير �صحيحة �أو لم َّ
الجهة الم�ستلمة ،ف�إنَّ طلب االكتتاب �س ُيعتبر الغي ًا.
بالن�سبة لل ُم�ساهمين ال ُم�ستحقّين من ذوي المحافظ اال�ستثمارية والذين لديهم �أ�سهم مودعة لدى «تداول» ومتداولة والذين ال يكتتبون في �أ�سهم حقوق الأولو ّية ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا،
فلن يح�صلوا على �أ ّية مزايا �أو امتيازات مقابل حقوقهم في االكتتاب ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض مقابل عدم ا�شتراكهم ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا في االكتتاب في الأ�سهم الم�ستحقّة لهم
�شريطة وجود تعوي�ض وذلك ح�سب ما هو مو�ضح تف�صي ًال في الفقرة التالية ،ولك ّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم الذي يملكونه من الأ�سهم قبل زيادة ر�أ�س المال .و�إذا اختار
الم�ساهمون الم�ستحقون عدم ممار�سة حقّ الأولو ّية الخا�ص بهم وعدم االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية الم�ستحقّة لهم ،ف�إنَّ من البديهي �أنْ تنخف�ض ن�سبة ملك ّيتهم في �أ�سهم
ال�شركة وانخفا�ض القيمة الإجمال ّية للأ�سهم المملوكة لهم حال ّي ًا.
�أ ّما بالن�سبة لل ُمالك العينيين الجزئيين ال ُم�ستحقين من غير ذوي المحافظ اال�ستثمارية والذين َّتم �إيداع �أ�سهمهم �ضمن «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» لدى «تداول» والذين ال
يكتتبون في �أ�سهم حقوق الأولو ّية ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا ،فلن يح�صلوا على �أ ّية مزايا �أو امتيازات مقابل حقوقهم في االكتتاب  -ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض� ،إن ُوجد ،مقابل عدم
ا�شتراكهم ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا في االكتتاب في الأ�سهم الم�ستحقّة لهم �شريطة وجود تعوي�ض وذلك ح�سب ما هو ُم َّ
و�ضح تف�صي ًال في الفقرة التالية ،ولك ّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم
الذي يملكونه من الأ�سهم قبل زيادة ر�أ�س المال .و�إذا اختار �أولئك الم ّالك العينيين الجزئيين الم�ستحقّين عدم ممار�سة حقّ الأولو ّية الخا�ص بهم وعدم االكتتاب في �أ�سهم حقوق
الأولو ّية الم�ستحقّة لهم ،ف�إنَّ من البديهي �أنْ تنخف�ض ن�سبة ملك ّيتهم في �أ�سهم ال�شركة وانخفا�ض القيمة الإجمال ّية للأ�سهم المملوكة لهم حال ّي ًا.
�سيتم
�أ ّما بالن�سبة للمالك العينيين الغائبين والذين لنْ يكون من حقهم االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية ،ف�سيكون لهم الحق في الح�صول على تعوي�ض من «ح�ساب الحفظ» الذي ّ
تخ�صي�صه لحفظ مبالغ التعوي�ض� ،إن وجدت ،التي �ستدفع لهم بعد قيامهم بنقل ملك ّية عقاراتهم لل�شركة م�ستقب ًال  -مقابل عدم �أحق ّيتهم في االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولوية
�شريطة وجود تعوي�ض وذلك ح�سب ما هو مو�ضح تف�صي ًال في الفقرة التالية ،ولك ّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم المودعة لهم �ضمن محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر قبل زيادة ر�أ�س
المال.
يجب �أنْ يوافق الم�ساهم و المالك الم�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب و�أنْ ُيعبيء جميع بنود طلب االكتتاب .وفي حالة عدم ا�ستيفاء الطلب لأيٍّ من �شروط و�أحكام االكتتاب،
ف�إنَّ من حقِّ ال�شركة رف�ض ذلك الطلب ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا .كذلك يتع َّين على مُقدِّ م طلب االكتتاب �أنْ يقبل � َّأي عددٍ يت ُّم تخ�صي�صه له من �أ�سهم حقوق الأولو ّية .و�سيعتبر �أيُّ طلب اكتتاب
يحتوي على معلومات غير كاملة �أو غير �صحيحة �أو غير مختوم من قبل مدير االكتتاب الغي ًا .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه ،و ُيعتبر بعد قبوله من قبل ال�شركة
عقد ًا ُملزم ًا بين ال ُمكتتب وال�شركة.
الم�ساهمون  /المالكون الم�ستحقُّون الذين ال ي�شاركون في االكتتاب في الأ�سهم الجديدة:
�سيكون الم�ساهمون والمالكون الم�ستحقّون الذين ال ي�شاركون في االكتتاب في الأ�سهم الجديدة ُعر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملك ّيتهم في ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم
المملوكة لهم حال ّي ًا ،ووفق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق المال ّية ّ
وتم�شي ًا مع متطلباتها ،ف�إ َّنه من ال ُممكن �أنْ يح�صل الم�ساهمون والم ّالك الم�ستحقّون الذين ال ي�شاركون في االكتتاب ُكل ّي ًا
�أو ُجزئي ًا على تعوي�ض� ،إنْ وجد ،يت ُّم احت�سابه كما هو َّ
مو�ضح �أدناه ،علم ًا ب�أ ّنهم �سيحتفظون بالأ�سهم المملوكة لهم قبل االكتتاب .وفي حال كون �أعلى �سعر طلب لالكتتاب في
ّ
الأ�سهم الإ�ضاف ّية مماث ًال ل�سعر االكتتاب لل�سهم ،فلن يح�صل الم�ساهمون والمالك الم�ستحقون الذين لم ي�شاركوا في االكتتاب على �أيّ تعوي�ض نتيجة عدم ا�شتراكهم في االكتتاب
في الأ�سهم الجديدة.
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ن�شرة الإ�صدار
�سيتم احت�ساب مبلغ التعوي�ض (�إنْ وجد) للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين لم ي�شاركوا في االكتتاب في الأ�سهم الجديدة ُكل ّي ًا �أو ُجزئ ّي ًا وفق ًا للتالي:
ّ
تح�صالت االكتتاب في الأ�سهم الإ�ضاف ّية
ُ -1م ّ
الأ�سهم الجديدة التي ال يت ُّم االكتتاب فيها من قبل الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقين عند �إغالق �آخر تداول لأ�سهم ال�شركة قبل انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية بتاريخ
1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م (“الأ�سهم الإ�ضاف ّية”) �سيت ُّم تخ�صي�صها للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين طلبوا االكتتاب بعددٍ من الأ�سهم يفوق الأ�سهم
الم�ستحقّة لهم� ،شريطة �أنْ يكونوا قد قاموا باالكتتاب في جميع الأ�سهم الم�ستحقّة لهم ،وذلك بح�سب �سعر الطلب الذي و�ضعوه في طلب االكتتاب ،و�سيكون الأولو ّية في التخ�صي�ص
ّ
المو�ضحة في هذا الق�سم من الن�شرة .وفي حال زادت
للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين طلبوا االكتتاب في الأ�سهم الإ�ضاف ّية بال�سعر الأعلى َّثم الأقل فالأقل من الأ�سعار
طلبات االكتتاب عند �أيّ �سعر من الأ�سعار الواردة �أعاله عن الأ�سهم المتاحة للبيع� ،سيت ُّم التخ�صي�ص بين المكتتبين وفق ًا لن�سبة ما يملكونه من ال�شركة .وي�شتري متعهدو التغطية
يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب� ،إنْ ُوجدت� .أ ّما بالن�سبة لم�ستحقّي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيت ُّم جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة ومن َّثم
�أ َّية �أ�سهم من الأ�سهم الجديدة ْلم َّ
ٌّ
تُباع ب�سعر ال�سوق َّثم يو َّزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم في تاريخ الأحق ّية كل ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها .وتُعتبر المبالغ التي َّتم الح�صول عليها من االكتتاب
في هذه الأ�سهم (بعد خ�صم �سعر االكتتاب لل�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة) هي المبالغ التي �سيت ُّم توزيعها على الم�ساهمين الذين ْلم ي�شاركوا في االكتتاب (“مبلغ التعوي�ض”).
 -2مبلغ التعوي�ض
�سيت ُّم تحديد التعوي�ض الم�ستحق ِّ
لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض� ،إنْ وجد( ،بعد خ�صم �سعر االكتتاب للأ�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة) على �إجمالي عدد الأ�سهم التي ْلم
ّ
ّ
و�سيتم دفعه للم�ساهم و المالك الم�ستحق الذي لم يكتتب في كامل �أو جزء
يكتتب بها من قبل الم�ساهمين والمالك الم�ستحقّين وبذلك يت ُّم تحديد التعوي�ض الم�ستحق لكل �سهم
ّ
من الأ�سهم التي يحقّ له االكتتاب بها كما يلي:
ُ .1م�ساهمون نقد ُّيون� :سيت ُّم دفع مبالغ التعوي�ض لأولئك الم�ساهمين والذين ال ي�شاركون ُكل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية� ،إنْ وجدت ،في موعد �أق�صاه
1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.
ُ .2م�ساهمون عين ُّيون مكتملون� :سيت ُّم دفع مبالغ التعوي�ض لأولئك الم�ساهمين والذين ال ي�شاركون ُكل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية� ،إنْ وجدت ،في موعد
�أق�صاه 1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.
ُ .3مالّك عين ُّيون ُجزئ ُّيون� :سيت ُّم دفع مبالغ التعوي�ض لأولئك الم�ساهمين والذين ال ي�شاركون ُكل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية� ،إنْ وجدت ،في موعد �أق�صاه
1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.
ُ .4م َّ
الك عين ُّيون غائبون� :سيت ُّم �إيداع مبالغ التعوي�ض لل ُم ّالك العينيين الغائبين غير الم�ستحقين ب�سبب عدم �أحقّيتهم في الم�شاركة في االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولو ّية� ،إنْ
وجدت ،في ح�ساب «حفظ» خا�ص لدى �أحد البنوك المحل ّية تحت ا�شراف ال�شركة� .سيت ُّم ال�صرف من مبالغ التعوي�ض ِّ
لكل مالك غائب يقوم بنقل ملكية عقاره با�سم ال�شركة
الخا�صة.
في الم�ستقبل وتُنقَل �أ�سهمه من «محفظة م�ؤ�س�سي جبل عمر» وتودع في محفظته اال�ستثمار ّية
ّ
تعبئة طلب االكتتاب في الأ�سهم الجديدة:

على امل�ساهم و املالك امل�ستحق حتديد عدد الأ�سهم التي يرغب يف االكتتاب بها يف طلب اكتتاب ُمرفق ًا به كامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق .يح�سب عدد الأ�سهم التي يحقّ
للم�ساهم و املالك امل�ستحق االكتتاب بها بق�سمة عدد الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحق ّية على �أحقية ال�سهم لكل م�ساهم والبالغة .2٫60233
االكتتاب في �أعداد �إ�ضاف ّية من الأ�سهم:
�سجلين في �سج ّالت ال�شركة عند �آخر �إقفال للتداول قبل انعقاد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية التي توافق على زيادة ر�أ�س المال ،طلب االكتتاب في
يح ُّق للم�ساهمين والم ّالك ال ُم ّ
�أعداد �إ�ضاف ّية من الأ�سهم لتغطية تلك التي لم ُيما َر ْ�س حقّ �أولو ّية االكتتاب فيها .ويكون االكتتاب ب�أحد الأ�سعار ال�صحيحة التالية فقط:
 .1ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتتاب.
 .2ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة ( )%30من الفرق بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق عقد الجمع ّية
العامة غير العاد ّية م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم لك ّل م�ساهم (،)2.60233
العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم ال ُمعدَّل بعد عقد الجمع ّية َّ
ُمق ّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
 .3ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتتاب ُم�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل �ستين بالمائة ( )%60من الفرق بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق عقد الجمع ّية
العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم ال ُمعدّل بعد عقد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم لك ّل م�ساهم (،)2.60233
ُمق ّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
 .4ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتتاب م�ضاف ًا �إليه مبلغ يعادل ت�سعين بالمائة ( )%90من الفرق بين �سعر �سهم ال�شركة في نهاية التداول الذي ي�سبق عقد الجمع ّية
العا ّمة غير العاد ّية التي وافقت على زيادة ر�أ�س المال و�سعر ال�سهم المعدّل بعد عقد الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية ،م�ضروب ًا في �أحق َّية ال�سهم لك ّل م�ساهم (،)2.60233
ُمق ّربة �إلى �أقرب وحدة تغ ُّير ل�سعر ال�سهم.
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و�ستكون �أ�سعار االكتتاب في �أعدادٍ �إ�ضاف ّية من الأ�سهم كالتالي  10ريال �سعودي لل�سهم 11.50 ،ريال �سعودي لل�سهم 12.95 ،ريال �سعودي لل�سهم 14.45 ،ريال �سعودي لل�سهم،
مع ُمراعاة �أ ّنه ال يجوز للم�ساهم  /المالك الم�ستحق اختيار �أكثر من �سعر واحد للأ�سهم الإ�ضاف ّية.
�سيتم االكتتاب بها من قبل متعهدي التغطية بح�سب �سعر االكتتاب لل�سهم.
�أ ّية �أ�سهم جديدة تبقى بعد ما ذكر �أعاله بعد نهاية فترة االكتتاب ّ
االكتتاب في كامل الأ�سهم الم�ستحقّة للم�ساهم و المالك الم�ستحق:
على ال ُم�ساهم والمالك ال ُم�ستحقّ الذي يرغب في ا�ستخدام كامل حقّه واالكتتاب في جميع �أ�سهم حقوق الأولو ّية التي يحقّ له االكتتاب بها �أنْ يقوم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب ويقدّمه
مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب الم�ستحق والم�ستندات المطلوبة �إلى �أحد فروع الجهات الم�ستلمة �أثناء فترة االكتتاب.

ُيح�سب عدد الأ�سهم التي يحقّ للم�ساهم  /المالك الم�ستحق االكتتاب بها بق�سمة عدد الأ�سهم القائمة التي يملكها في تاريخ الأحق ّية على �أحقية ال�سهم لكل م�ساهم والبالغة
 ،2٫60233علم ًا ب�أ ّنه ال يجوز االكتتاب في عدد ك�سريّ من الأ�سهم ،بل ُيد َّور الرقم ب�شطب الجزء الك�سريّ منه حيثما يلزم الأمر� .أ ّما مبلغ االكتتاب الذي يتع ّين على المكتتب دفعه
فيح�سب ب�ضرب  10ريال �سعودي في عدد الأ�سهم الم�ستحقّة.
عدم االكتتاب ُكل ّي ًا في الأ�سهم الجديدة من قبل الم�ساهم  /المالك الم�ستحق:
و�سيتم اعتباره من الم�ساهمين �أو المالكين
�إذا ْلم يرغب �أيُّ م�ساهم �أو مالك ُم�ستحق في االكتتاب في الأ�سهم الجديدة التي يحقّ له االكتتاب بها ،فال يتوجب عليه فعل �أيّ �شيء.
ّ
ّ
غير الم�شاركين في االكتتاب و�سيكون له الحقّ في الح�صول على مبلغ التعوي�ض� ،إنْ ُوجد ،كما هو ُم ّ
و�ضح �أعاله ويكون للم�ساهمين والمالك الم�ستحقين الآخرين الحقَّ في االكتتاب
في الأ�سهم الم�ستحقّة له.
االكتتاب الجزئي:
�إذا �أراد الم�ساهم �أو المالك الم�ستحق االكتتاب في جزء من الأ�سهم التي يح ُّق له االكتتاب بها ولي�س ك ّلها ،وجب عليه تقديم طلب مرفق ًا به مبلغ االكتتاب والوثائق المطلوبة �أثناء
فترة االكتتاب ،وبالن�سبة لطريقة احت�ساب حقوق الأولو ّية ومبلغ االكتتاب فهي ّ
و�سيتم اعتبار الم�ساهم �أو المالك الم�ستحق في الحالة المذكورة �أعاله م�ساهم ًا غير
مو�ضحة �أعاله.
ّ
م�شارك بالن�سبة للأ�سهم الم�ستحقّة له والتي ْلم ي ُق ْم باالكتتاب فيها و�سيكون له الحقّ في الح�صول على مبلغ التعوي�ض� ،إنْ وجد.
الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:
يجب تقديم طلب االكتتاب م�شفوع ًا بالم�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق الحال ،وتقوم الجهة الم�ستلمة بمطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:







�أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�ص ّية (للمكتتب الفرد).
�أ�صل و�صورة دفتر العائلة (لأفراد الأ�سرة).
�أ�صل و�صورة ّ
�صك الوكالة ال�شرع ّية (في حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب).
�أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد).
�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�ص ّية االعتبار َية.
�أ�صل و�صورة �صك الوقف وهوية الناظر المخول ب�إدارة الوقف.

يجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال عند تقديم طلب االكتتاب لدى �أيِّ فرع من فروع الجهات الم�ستلمة من خالل تفوي�ض الجهة الم�ستلمة بخ�صم المبلغ المطلوب من ح�ساب المكتتب
�سجل با�سم �شركة جبل عمر للتطوير.
لدى الجهة الم�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك
م�صرفي ُم�صدّق م�سحوب على �أحد البنوك المحل ّية و ُم ّ
ّ
يقت�صر التوكيل بين �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأبناء والأبوين) وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أنْ يكتب الوكيل ا�سمه و ُيو ّقع على طلب االكتتاب
و�أنْ ُيرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرع َّية �سارية المفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة لل�سعوديين المقيمين في المملكة العرب ّية ال�سعود ّية) �أو ُم�صدّقة من ال�سفارة �أو القن�صل ّية
ال�سعود ّية في بلد المكتتب (بالن�سبة لل�سعوديين المقيمين خارج المملكة العرب ّية ال�سعود ّية).
تقديم طلب االكتتاب

تبد�أ اجلهات امل�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها باململكة العرب ّية ال�سعود ّية اعتبار ًا من تاريخ 1432/7/4هـ املوافق 2011/6/6م حتّى نهاية يوم 1432/7/13هـ
املوافق 2011/6/15م ،وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إ ّما من خالل �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو ق�سم اخلدمات امل�صرفية الهاتف ّية �أو جهاز ال�ص ّراف
الآيل �أو عن طريق �أيٍّ من اخلدمات االلكرتونية املُتوفرة لدى اجلهات املُ�ستلمة التي تُو ّفر تلك اخلدمات ،علم ًا ب�أنّ منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات
التي يجب �إتباعها بد ّقة.
عند تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتوقيعه وت�سليمه ،تقوم الجهة الم�ستلمة بختمه و�إعطاء ن�سخة منه للمكتتب.
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ويوافق الم�ساهم والمالك الم�ستحق على االكتتاب في عدد الأ�سهم ال ُمحدّد في نموذج طلب االكتتاب الذي قدَّمه و�شرائها بمبلغ يعادل:
 .1الن�سبة للأ�سهم الم�ستحقّة :مبلغ ُيعادل عدد الأ�سهم المطلوب االكتتاب بها م�ضروب ًا في �سعر االكتتاب لل�سهم البالغ  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
ّ
المو�ضحة تحت بند “االكتتاب في �أعداد �إ�ضاف ّية
 .2الن�سبة للأ�سهم الإ�ضاف ّية التي يرغب االكتتاب بها :مبلغ يعادل عدد الأ�سهم الإ�ضاف ّية المطلوبة م�ضروب ًا في �أحد الأ�سعار
من الأ�سهم” وفي نموذج االكتتاب.
المخ�ص�ص له عند تحقق ال�شروط التالية:
ويعتبر المكتتب من الم�ساهمين وال ُم َّالك الم�ستحقين قد ا�شترى عدد الأ�سهم
َّ
 ت�سليم الم�ساهم والمالك الم�ستحق نموذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع الجهات الم�ستلمة.
 ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو ُمحدّد �أعاله) من قبل الم�ساهم والمالك الم�ستحق المكتتب من خالل الجهة الم�ستلمة.
 ا�ستالم الم�ساهم والمالك الم�ستحق المكتتب من الجهة الم�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص ُيحدّد عدد الأ�سهم التي َّتم تخ�صي�صها له.
يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للم�ساهمين والمالكين الم�ستح ِّقين يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب بها.
لنْ َّ
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1التخ�صي�ص وردّ الفائ�ض

�ستقوم الجهات الم�شاركة بفتح ح�ساب حفظ ُي�س ّمى «ح�ساب �شركة جبل عمر للتطوير لالكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية».
يت ُّم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولو ّية على الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما يملكونه من �أ�سهم قائمة في تاريخ الأحق ّية.
خ�ص�ص عدد (� )1سهم كحدٍّ �أدنى لك ّل (� )2٫60233سهم من الأ�سهم المملوكة من قبل الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقين في تاريخ الأحق ّية والذين ُيقدّمون طلب ًا لذلك
�س ُي ّ
ّ
المو�ضحة �أعاله� ،سيت ُّم تخ�صي�ص الأ�سهم الإ�ضاف ّية
وم ّمن يكملون �إجراءات التقدّم لالكتتاب ب�شكل �صحيح .وفي حال عدم االكتتاب في كامل الأ�سهم الجديدة ح�سب المعادلة
ّ
المو�ضحة في هذا الق�سم من الن�شرة .وفي
للم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقين الذين اكتتبوا في �أ�سهم زيادة عن الأ�سهم الم�ستحقّة لهم بال�سعر الأعلى َّثم الأقل فالأقل من الأ�سعار
حال زادت طلبات االكتتاب عند �أيّ �سعر من الأ�سعار الواردة �أعاله عن الأ�سهم المتاحة للبيع� ،سيت ُّم التوزيع بين المكتتبين وفق ًا لن�سبة ما يملكونه من ال�شركة .وي�شتري متعهدو
يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب� ،إنْ ُوجدت� .أ ّما بالن�سبة لم�ستحقّي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيت ُّم جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة
التغطية �أ َّية �أ�سهم من الأ�سهم الجديدة ْلم َّ
ومن َّثم تُباع ب�سعر ال�سوق َّثم يو َّزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم في تاريخ الأحق ّية ك ٌّل ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها.
و ُيتو ّقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي َّتم تخ�صي�صها لك ّل م�ساهم ومالك ُم�ستحق و�إعادة فائ�ض االكتتاب (�إنْ ُوجد) له�ؤالء الأ�شخا�ص دون �أيّ عموالت �أو
ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو الجهات الم�ستلمة .و�سوف يت ُّم الإعالن عن عمل ّية التخ�صي�ص ور ّد الفائ�ض في موعد �أق�صاه 1432/7/26هـ الموافق 2011/6/28م.
�ستُر ّد المبالغ بالكامل بدون �أيّ ر�سوم �أو اقتطاع �أيّ مبلغ ،وذلك بقيدها في ح�سابات المكتتبين لدى الجهة الم�ستلمة .ويجب على الم�ساهمين والم ّالك الم�ستحقّين االت�صال بفرع
الجهة الم�ستلمة التي َّتم تقديم طلب االكتتاب فيها للح�صول على �أ ّية معلومات �إ�ضاف ّية.

�1 1119إقرارات المكتتبين
بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب ف�إنَّ المكتتب ُيق ُّر بما يلي:
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الموافقة على اكتتابه في ال�شركة بعدد الأ�سهم ال ُم ّ
و�ضحة في طلب االكتتاب.
�أ ّنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كا َّفة محتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
الموافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة في ن�شرة الإ�صدار وبنا ًء على ذلك ّتم اكتتابه في الأ�سهم المذكورة.
عدم التنازل عن حقّه بمطالبة ال�شركة والرجوع عليها ِّ
بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهر ّية غير �صحيحة �أو غير كاف ّية �أو
ب�شكل مبا�شر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال �إ�ضافتها في الن�شرة.
نتيجة �إغفال معلومات جوهر ّية ت�ؤ ّثر ٍ
�أ ّنه لم ي�سبق له التقدّم لالكتتاب في �أ�سهم هذا الإ�صدار ولل�شركة الحقّ في رف�ض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.
المخ�ص�صة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي ن�شرة الإ�صدار.
قبوله الأ�سهم
ّ
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة الم�ستلمة.
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1ال�سوق الماليّة ال�سعوديّة )تداول(

َّتم ت�أ�سي�س نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق المال ّية االلكتروني  ،ESISوبد�أ تداول الأ�سهم الإلكتروني في المملكة عام 1989م .وكما في
1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م  ،فقد بلغت القيمة ال�سوق ّية للأ�سهم الم�صدرة في ال�سوق “تداول” حوالي  1.343مليار ريال �سعودي وبلغ عدد ال�شركات الم�ساهمة
المدرجة في النظام في تاريخه � 146شركة.
ويتم التداول ك َّل يوم عمل من �أ ّيام الأ�سبوع
يتم التعامل بالأ�سهم عبر نظام “تداول” من خالل �آل ّية ُمتكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة و�إنتها ًء بت�سويتهاّ .
ّ
ً
ً
ّ
ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أ َّما خارج هذه الأوقات ف ُي�سمح
على فترة واحدة من ال�ساعة � 11صباحا وحتّى ال�ساعة  3:30ع�صرا ،من يوم ال�سبت حتّى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع ّ
ال�ساعة � 11صباح ًا ،و ُيمكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة �إبتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا لجل�سة االفتتاح (التي تبد�أ
ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتّى ّ
ال�ساعة � 11صباح ًا) وتتغ َّير هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتُعلن من قبل �إدارة تداول.
وب�شكل عام تُنفذ �أوامر ال�سوق �أ ّو ًال ومن ّثم الأوامر ال ُمحدّدة لل�سعر ،وفي
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويت ُّم ا�ستقبال وتحديد �أولو ّية الأوامر وفق ًا لل�سعر.
ٍ
حال �إدخال عدّة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يت ُّم تنفيذها �أ ّو ًال ب�أ ّول ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من المعلومات عبر قنوات ُمختلفة �أبرزها موقع تداول
تتم ت�سوية ال�صفقات �آن ّي ًا خالل اليوم� ،أي �أنَّ
على الإنترنت والرابط الإلكتروني لمعلومات تداول الذي يو ّفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل “رويترز”ّ .
تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
نقل ملك ّية الأ�سهم ّ
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات والمعلومات المه ّمة بالن�سبة للم�ستثمرين عبر نظام “تداول” .ويتو ّلى نظام تداول م�س�ؤول ّية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآل ّية التي يعمل
من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمل ّيات التداول في الأ�سهم.
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2الم�ستندات المتاحة للفح�ص والمعاينة

ال ُم�ستندات التالية ُمتاحة للمعاينة قبل  14يوم عمل من تاريخ بداية االكتتاب وخالل فترة االكتتاب بمركز �شركة جبل عمر للتطوير الواقع على طريق جدّة  -م ّكة ال�سريع ،بعد
ّ
محطة البوابة ،المملكة العرب ّية ال�سعود ّية ،وذلك يوم ّي ًا من ال�سبت �إلى الأربعاء من ُك ِّل �أ�سبوع من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا وحتّى ال�ساعة الرابعة م�سا ًء ،ويوم الخمي�س من ال�ساعة
الثامنة �صباح ًا وحتّى الثانية ظهر ًا.
1.1النظام الأ�سا�سي لل�شركة وعقد الت�أ�سي�س.
الخا�صة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولو ّية.
ُ 2.2موافقة هيئة ال�سوق المال ّية على ن�شرة الإ�صدار
ّ
ُ 3.3موافقة كتاب ّية من ٍٍّ
كل من الم�ست�شار المالي ،الم�ست�شار القانوني ،المحا�سب القانوني ،م�ست�شارو الدرا�سات ال�سوقية ومتعهدو التغطية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائهم وعلى �إ�ضافة
�شعاراتهم وعلى ن�شر �إفاداتهم �ضمن ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية وتقرير العناية المهن ّية المالي
4.4تو�صية مجل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
5.5القوائم المال ّية المراجعة للفترة المال ّية الطويلة الأولى ال ُممتدة من 1428/10/16هـ وحتى 1429/12/30هـ.
6.6القوائم المال ّية المراجعة لل�سنة المال ّية المنتهية في 1430/12/30هـ.
7.7القوائم المال ّية المراجعة لل�سنة المال ّية المنتهية في 1431/12/30هـ.
ال�سجل التجاري ال ُم�صدّقة.
�8.8شهادة ّ
ُ 9.9موافقة الجمع ّية العا ّمة غير العاد ّية لل�شركة على قرار زيادة ر�أ�س المال.
1010تقرير درا�سة ال�سوق ال ُمع ّد من قبل �شركة ديلويت �آند تو�ش.
1111تقرير درا�سة ال�سوق ال ُمع ّد من قبل �شركة جونز النغ ال�سال.
ّ
أهم العقود” من هذه الن�شرة.
1212االتفاق ّيات والعقود
المو�ضحة بق�سم “ ُملخّ �ص ب� ّ
1313االتفاق ّيات والعقود ال ُمو ّقعة مع �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
1414خطاب طلب ا�ستثناء من �أيٍّ من متطلبات وفق ًا للقواعد والأنظمة ال�صادرة عن هيئة ال�سوق المال ّية.
1515مح�ضر اجتماع بين مدير عام الإدارة العامة لل�شركات المكلف في وزارة التجارة وال�صناعة ورئي�س اللجنة الت�أ�سي�سية ل�شركة جبل عمر للتطوير والمو ّقع معهم بتاريخ
1428/8/28هـ.
�1616صورة من تقرير المحا�سب القانوني �إرن�ست ويونغ حول العالقة بين ٍّ
كل من �شركة جبل عمر للتطوير و�شركة مكة للإن�شاء والتعمير.
1717الر�أي القانوني حول �أحق ّية الم�ساهمين الجزئ ِّيين والغائبين في االكتتاب في �أ�سهم حقوق الأولو ّية.
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الملحق ()1
القوائم المالية المراجعة للفترة المالية الطويلة الأولى الممتدة
من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ
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�شركة جبل عمر للتطوير )�شركة م�ساهمة �سعودية(
القوائم المالية
كما في  30ذو الحجة 1429هـ
مع تقرير مراقبي الح�سابات
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
الميزانية العمومية
 30ذو الحجة 1429هـ
�إي�ضاح

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي

الموجودات
الموجودات المتداولة
النقدية والبنود �شبه النقدية
المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

4
5

945.714.204
1.469.240
947.183.444

الممتلكات والأثاث والمعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين-دفعات مقدمة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

6
7
8

4.189.473.343
1.429.304.874
138.315.793
5.757.094.010
6.704.277.454

المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
المطلوبات غير المتداولة

10

مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

133.784

مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين

42.831.119

ر�أ�س المال
خ�سائر مرحلة

11

مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
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6.714.000.000
()52.553.665
6.661.446.335
6.704.277.454
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل
للفترة من � 16شوال 1428هـ حتى  30ذو الحجة 1429هـ
�إي�ضاح

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
()24.819.641

م�صاريف عمومية و�إدارية

12

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

13

()72.602.132

�إيرادات �أخرى

14

77.126.101

م�صاريف �أخرى

()8.850.030

الخ�سارة قبل الزكاة

()29.145.702

الزكاة

15

�صافي الخ�سارة
متو�سط عدد الأ�سهم القائمة

()23.407.963
()52.553.665

11

خ�سارة ال�سهم  -بالريال ال�سعودي

671.400.000
()0.08
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
للفترة من � 16شوال 1428هـ حتى  30ذو الحجة 1429هـ
الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
�أن�شطة ما قبل الت�شغيل
خ�سارة الفترة قبل الزكاة
تعديالت للبنود التالية :
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ا�ستهالك الأ�صول الثابتة
التغيرات في الموجودات والمطلوبات :
مدينـ ــون
دائن ـ ــون
النقد الم�ستخدم في �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
مكاف�أة نهاية الخدمة مدفوعة
�صافي النقد الم�ستخدم في �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�أثاث ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دفعات مقدمة
النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س المال
النقد من الأن�شطة التمويلية
الزيادة في النقدية والبنود �شبه النقدية
النقدية والبنود �شبه النقدية في بداية الفترة
النقدية والبنود �شبه النقدية في نهاية الفترة
المعامالت الرئي�سية غير النقدية:
قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي
قيمة �أ�سهم عينية لقاء تكاليف تطوير الأرا�ضي وم�صاريف خالل فترة ت�أ�سي�س ال�شركة
دفعات مقدمة لم�ؤ�س�سين

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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()29.145.702
201.029
4.027.198
()24.917.475
()1.469.240
()79.688.681
()106.075.396
()67.245
()106.142.641
()14.236.057
()1.373.105.516
()39.337.740
()1.426.679.313
2.478.536.158
2.478.536.158
945.714.204
ــ
945.714.204
4.179.264.484
56.199.358
98.978.053

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين
للفترة من � 16شوال 1428هـ حتى  30ذو الحجة 1429هـ

ر�أ�س المال الم�صدر
�صافي الخ�سارة
الر�صيد كما في  30ذو الحجة 1429هـ

ر�أ�س الـمـ ـ ــال
ريال �سعودي
6.714.000.000
ــ
6.714.000.000

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي
ــ

المجم ـ ـ ــوع
ريال �سعودي
6.714.000.000

()52.553.665

()52.553.665

()52.553.665

6.661.446.335

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
� - 1أن�شطة ال�شركة
�شركة جبل عمر للتطوير («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ,تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 63/بتاريخ  25رم�ضان 1427هـ
وقد �صدر القرار الوزاري رقم /253ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ � 16شوال 1428هـ (الموافق � 28أكتوبر 2007م)� 0إن ال�شركة م�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية بموجب
ال�سجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  15ذو القعدة 1428هـ (الموافق  25نوفمبر 2007م) 0ال�شركة مملوكة بن�سبة  %17.7ل�شركة مكة للإن�شاء والتعمير («الم�ساهم
الرئي�سي») و  %52.3لم�ساهمين م�ؤ�س�سين �آخرين و %30م�ساهمة عامة.
�إن �أهداف ال�شركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيمية و�إدارتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي
لتطويرها عمراني ًا والقيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح� 0إن ال�شركة ال زالت في مرحلة تطوير م�شروعها الرئي�سي (جبل عمر) حيث
قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخلفات وت�سوية ال�سطح والقطع ال�صخري للم�شروع وتقوم ال�شركة حالي ًا بتجهيز البنية التحتية والطرق والكباري والأنفاق وممرات الم�شاة
و�أعمال الكهرباء والماء.
� - 2أ�س�س العر�ض
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة� ,إن ال�سنة المالية الأولى تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي في نهاية ذو الحجة من ال�سنة التالية والذي يوافق
نهاية ذو الحجة 1429هـ .
تغطي القوائم المالية الفترة من تاريخ �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ � 16شوال 1428هـ �إلى  30ذو الحجة 1429هـ 0ونظر ًا لأن هذه هي القوائم المالية الأولى التي تقوم ال�شركة
ب�إعدادها فلم يتم عر�ض �أرقام مقارنة.
 - 3ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
�أعدت القوائم المالية وفقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية وفيما يلي ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة :
العرف المحا�سبــي
تعد القوائم المالية وفقا لمبد�أ التكلفة التاريخية 0
النقدية والبنود �شبه النقدية
تتكون النقدية والبنود �شبه النقدية من �أر�صدة لدى البنوك ونقدية في ال�صندوق وا�ستثمارات بالمرابحة مدة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل0
ت�سجل ا�ستثمارات المرابحة التي ت�صل مدة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل طبق ًا للتكلفة ويتم ت�سجيل الدخل المحت�سب تحت بند �إيرادات م�ستحقة �إلى حين تحققه0
يحت�سب الدخل من ا�ستثمارات بالمرابحة على �أ�سا�س التحقق الزمني على مدى الفترة من تاريخ �صرف المبالغ �إلى تاريخ �سدادها0
ممتلكات و�أثاث ومعدات /اال�ستهالك
ال يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�ضي المملوكة  0ي�ستهلك الفرق بين تكلفة الممتلكات والأثاث والمعدات وقيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة ا�ستخدامها بطريقة الق�سط الثابت
على مدى �أعمارها الإنتاجية المتوقعة 0
تحمل م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة على قائمة الدخل� ،أما التح�سينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها 0
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 - 3ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يتم ت�سجيل الأعمال الر�أ�سمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في ت�شييد م�شروع ال�شركة بالتكلفة 0تت�ضمن التكلفة اال�ست�شارات و�أعمال الهدم وت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
والإ�شراف والتكاليف الأخرى المرتبطة مبا�شرة بالأعمال الإن�شائية.
الذمم الدائنة والم�ستحقات
تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب �سدادها في الم�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو الخدمات التي يتم الح�صول عليها �سواء تم تقديم فاتورة بها من المورد �أو لم يتم.
المخ�ص�صات
تدرج المخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام محتملة ويمكن قيا�سها ب�صورة يعتمد عليها.
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�سب المبالغ الواجبة الدفع بمقت�ضى نظام العمل والعمال ال�سعودي لتعوي�ض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
العمالت الأجنبية
ت�سجل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية  ،بالريال ال�سعودي طبقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ �إجراء المعاملة 0يعاد تحويل الموجودات المالية والمطلوبات الم�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل.
الزكاة
تحت�سب الزكاة وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية ويحمل المخ�ص�ص على قائمة الدخل.
الم�صـــاريف

نظر ًا لأن ال�شركة ال زالت يف مرحلة ما قبل الت�شغيل حيث مل يتم االنتهاء بعد من �إجناز م�شروع جبل عمر ,ف�إن جميع امل�صاريف غري املرتبطة بالأعمال
الإن�شائية التي يتم �إنفاقها تعترب م�صاريف عمومية و�إدارية وتبوب كذلك.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 - 4النقدية والبنود �شبه النقدية

ا�ستثمارات بالمرابحة
ح�سابات جارية

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
874.682.605
71.031.599
945.714.204

تحتفظ اال�ستثمارات بالمرابحة لدى بنوك داخل المملكة.
 - 5المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا

�إيرادات م�ستحقة
مدينون �آخرون
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
365.666
103.574
1.000.000
1.469.240

 - 6ممتلكات و�أثاث ومعدات
يقدر العمر الإنتاجي للموجودات لغر �ض احت�ساب اال�ستهالك على النحو التالي:
مباني على �أر�ض م�ست�أجرة
�أثاث وتجهيزات
�آالت ومعدات
�سيارات
معدات مكتبية
�أجهزة حا�سب �آلي
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1429هـ
� 8سنوات
� 10سنوات
� 7.6سنوات
� 4سنوات
� 6سنوات
� 4سنوات
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
مبـ ـ ــاني على �أر�ض
م�ست�أجرة
ريال �سع ــودي

�أرا�ضـ ـ ـ ــي
ريال �سعودي

�أثاث وتجهيزات
ريال �سعودي

�آالت ومعدات
ريال �سعــودي

ــ
4.179.264.484
4.179.264.484

�سي ـ ــارات
ريال �سعودي

ــ
3.928.609
3.928.609

ــ
ــ
ــ

معدات مكتبية
ريال �سعودي

ــ
1.218.098
1.218.098

ــ
2.141.509
2.141.509

4.179.264.484

�أجهزة
حا�ســب �آلي
ريال �سعودي

ــ
3.116.427
3.116.427

ــ
202.583
202.583

1.787.100

�أعمال تحت
التنفيـ ـ ــذ
ريال �سعودي
ــ
1.071.105
1.071.105

ــ
681.346
681.346

1.015.515

المجم ـ ـ ـ ــوع
ريال �سعودي
ــ
189.666
189.666

ــ
240.257
240.257

2.435.081

ــ
2.321.470
2.321.470

54.885
54.885

830.848

ــ

ــ
2.390.682
2.390.682
ــ
706.618
706.618

134.781

ــ
4.193.500.541
4.193.500.541

ــ
ــ
1.614.852

ــ

ــ
4.027.198
4.027.198
2.390.682

 6ـ ممتلكات و�أثاث ومعدات (تتمة)

التكلفة :
في بداية الفترة
الإ�ضافات
في نهاية الفترة
اال�ستهالك :
في بداية الفترة
المحمل للفترة
في نهاية الفترة
�صافي القيمة الدفترية :
في  30ذو الحجة 1429هـ

4.189.473.343

�أ ) تمثل الأرا�ضي قيمة الأرا�ضي التي ا�ستلمتها ال�شركة من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لقاء الأ�سهم الم�صدرة بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح  )11وقد تم �إعداد واعتماد تقييم الأرا�ضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة
المكرمة وجاري حالي ًا بدء �إجراءات نقل و�إفراغ �صكوك ملكية هذه الأرا�ضي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين �إلى ال�شركة.

ب)	�إن مبنى ال�شركة مقام على �أر�ض مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�ض لل�شركة بدون مقابل لحين االنتهاء من المباني والمكاتب الرئي�سية لل�شركة.

ج ) تمثل الأعمال تحت التنفيذ التكاليف التي تكبدتها ال�شركة لإن�شاء مقر جديد لها ومن المتوقع االنتهاء من الإن�شاء خالل عام 1430هـ.

د )	�إن ا�ستهالك الممتلكات والأثاث والمعدات خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ يت�ضمن ا�ستهالك مقداره  2.132.357ريال �سعودي وذلك عن الفترة ال�سابقة لت�أ�سي�س ال�شركة (انظر �إي�ضاح .)13
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
� - 7أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يمثل هذا البند تكاليف تطوير الأرا�ضي الخا�صة بم�شروع جبل عمر ويتكون مما يلي :

�أعمال بناء وت�شييد
ا�ست�شارات هند�سية وت�صاميم مج�سمات (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
ت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
�أعمال هدم وترحيل المخلفات (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
تكاليف �إدارة والإ�شراف على الم�شروع (انظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)
�أتعاب مهنية وا�ست�شارية مالية (انظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)
�أخرى (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
مجموع الأعمال المنفذة
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين (انظر الإي�ضاح (د) �أدناه)

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
287.561.783
109.748.702
58.357.164
30.949.987
25.962.257
18.263.942
16.783.035
547.626.870
881.678.004
1.429.304.874

�أ ) ت�شمل المبالغ �أعاله على مبلغ وقدره  41.2مليون ريال �سعودي دفعه الم�ساهم الرئي�سي مقابل �إ�صدار �أ�سهم بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح � -11أ).
ب) ي�شمل الر�صيد �أعاله على مبلغ وقدره  2.3مليون ريال �سعودي تمثل �أتعاب خدمات مقدمة من مكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س مقابل خدمات �إدارة الإن�شاء
بالم�شروع.
ج) ي�شمل الر�صيد �أعاله على مبلغ وقدره  1.7مليون ريال �سعودي يمثل �أتعاب خدمات ا�ست�شارية مقدمة من م�ساهم م�ؤ�س�س ومكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س.
د) تمثل الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين المبالغ المدفوعة لهم لقاء تطوير وتجهيز موقع م�شروع جبل عمر 0حيث قامت ال�شركة خالل الفترة ب�إبرام عقدين بقيمة
�إجمالية قدرها  11.100مليون ريال �سعودي ,وذلك للقيام ب�أعمال الت�صميم و�أعمال البناء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�شمالي من م�شروع جبل عمر ,بمدة تتراوح ما بين 36
�إلى � 48شهر ًا .وهذه القيمة ا�ستر�شادية تخ�ضع للنق�ص �أو الزيادة ح�سب كمية الأعمال المنفذة فعلي ًا على الطبيعة ,علم ًا ب�أنها �شاملة هام�ش ربح المقاولين وقدره  %10من
تكلفة الأعمال.
 - 8مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين-دفعات مقدمة
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبع�ض مالكي الأرا�ضي لقاء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�شاطهم و�أعمالهم� 0سيتم ا�سترداد هذه المبالغ من ح�صتهم من توزيعات الأرباح
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 - 9معامالت مع جهات ذات عالقة و�أر�صدتها
فيما يلي تفا�صيل المعامالت الرئي�سية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة والأر�صدة المتعلقة بها في نهاية الفترة:

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات العالقة
الجهة ذات العالقة
�شركة منت�سبة
مبالغ م�ستحقة لجهات ذات العالقة
الم�ساهم الرئي�سي

كبار الموظفين
م�ساهم م�ؤ�س�س
�شركة منت�سبة
م�ساهم م�ؤ�س�س
م�ساهم م�ؤ�س�س وع�ضو مجل�س �إدارة

طبيعة المعاملة

قيمة المعاملة
 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي

الر�صيد
 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي

مقابل �سداد �إيجار محالت في موقع جبل عمر

584.000

ــ

مقابل مبالغ مدفوعة للموردين والمقاولين نيابة عن ال�شركة
دفعات مقدمة لم�ؤ�س�سين
نفقات اكتتاب

177.661.632
98.978.053
13.466.800

401.951
ــ
ــ
401.951

تعوي�ضات
خدمات ا�ست�شارية خالل فترة االكتتاب
�إن�شاء مقر لل�شركة
مقابل تقديم خدمات ا�ست�شارية
مقابل تقديم خدمات ا�ست�شارية و�إدارة الإن�شاء بالم�شروع

2٫916٫737
1٫450٫00
1.584.132
284.585
3.789.004

ــ
ــ
1.639.004

 - 10دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

مبالغ م�ستحقة الدفع �إلى الم�ساهم الرئي�سي (انظر الإي�ضاح (�أ) �أدناه و�إي�ضاح )9
مبالغ م�ستحقة الدفع لم�ساهم م�ؤ�س�س (انظر الإي�ضاح (ب) �أدناه و�إي�ضاح )9
زكاة م�ستحقة الدفع (انظر �إي�ضاح )15
�ضمان ح�سن تنفيذ
دائنون اخرون

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
401.951
1.639.004
23.407.963
11.519.675
5.728.742
42.697.335

�أ ) يمثل هذا البند المبلغ المتبقي للم�ساهم الرئي�سي عن �أتعاب تطوير وم�صاريف �أخرى تم دفعها نيابة عن ال�شركة خالل فترة الت�أ�سي�س.
ب) قامت ال�شركة خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ بالتعاقد مع مكتب مملوك لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�شاء بالم�شروع حيث �أن العر�ض المقدم من
هذا المكتب والبالغ  27.500مليون ريال �سعودي هو �أقل العرو�ض المطروحة على ال�شركة 0ويمثل هذا البند المبلغ المتبقي للمكتب عن �أتعاب الخدمات التي تم تقديمها
لل�شركة خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 - 11ر�أ�س المال
يتكون ر�أ�س مال ال�شركـة الم�صرح به والم�صدر والمدفـوع بالكــامل من 000ر400ر� 671سهـم قيمـة كـل �سهم منها  10ريال �سعودي كما يلي-:

قيمة �أ�سهم عينة لقاء �أرا�ضي وتكاليف �أخرى (انظر (�أ) �أدناه)
قيمة �أ�سهم نقدية م�صدرة (انظر (ب) �أدناه)
قيمة �أ�سهم اكتتاب عام

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
4.265.435.050
434.564.950
2.014.000.000
6.714.000.000

�أ ) ت�شتمل قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي وتكاليف �أخرى على قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي مقدارها  4.179مليون ريال �سعودي كما ت�شتمل على قيمة �أ�سهم عينية لقاء تكاليف
متكبده بوا�سطة الم�ساهم الرئي�سي لقاء تطوير الأرا�ضي وتكاليف المعامالت وم�صاريف �أخرى تكبدها الم�ساهم الرئي�سي نيابة عن ال�شركة خالل فترة ت�أ�سي�س ال�شركة وتم
اعتماد هذه التكاليف من قبل الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة 0
ب ) وفق ًا للمادة الثامنة – فقرة  2من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن الأ�سهم النقدية الم�صدرة تمثل الأر�صدة النقدية المودعة من قبل الم�ساهم الرئي�سي لقاء عقارات لم يقم
مالكها با�ستكمال وثائقهم ال�شرعية والنظامية و�سيتم التنازل عن الأ�سهم �أو ًال ب�أول عند ا�ستكمال وثائقهم ال�شرعية 0
 - 12م�صاريف عمومية و�إدارية

رواتب و�أجور
دعاية و�إعالن
�أتعاب ا�ست�شارية
ا�ستهالك
الجمعية العمومية
�أخرى
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الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
4.220.791
9.026.124
5.911.631
1.894.841
724.867
3.041.387
24.819.641

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 - 13م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
يمثل هذا البند جميع الم�صاريف المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة واقتناء و�إ�صدار وبيع ح�ص�ص ر�أ�سمال ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الم�صاريف الأخرى المتكبدة في فترة ما قبل ت�أ�سي�س
ال�شركة وتتكون مما يلي :

رواتب و�أجور
نفقات اكتتاب
دعاية و�إعالن
�أتعاب ا�ست�شارية
تطوير جبل عمر
�ضيافة وا�ستقبال
ا�ستهالك
�صيانة
�أمن
مياه وكهرباء
هاتف وبريد
�أخرى

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
20.977.386
14.916.800
13.529.282
9.192.590
4.741.378
1.240.164
2.132.357
545.319
594.899
442.818
122.764
4.166.375
72.602.132

� - 14إيرادات �أخرى

عوائد ا�ستثمارات بالمرابحة
�إيجارات (انظر �أدناه)
�أخرى (انظر �أدناه)

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
72.432.617
3.676.000
1.017.484
77.126.101

يمثل هذا المبلغ �إيرادات تح�صلت عليها ال�شركة في فترة ما قبل الت�أ�سي�س 0
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 15ـ الزكاة
المحمل للفترة

المحمل على الفترة

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
23.407.963

ي�ستند احت�ساب المخ�ص�ص �إلى ما يلي :

حقوق الم�ساهمين
تعديالت �أخرى
القيمة الدفترية للموجودات غير المتدولة
خ�سارة الفترة الخا�ضعة للزكاة
الوعاء الزكوي

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
6.714.000.000
7.540.955
()5.759.838.978
961.701.977
()25.383.450
936.318.527

تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية ب�صورة رئي�سية �إلى بع�ض التعديالت تم�شي ًا مع الأنظمة المالية ذات ال�صلة.
حركة المخ�ص�ص خالل الفترة

في بداية الفترة
المخ�ص�ص خالل الفترة
في نهاية الفترة
الو�ضع الزكوي
قامت ال�شركة بفتح ملف لدى م�صلحة الزكاة والدخل وح�صلت على �شهادة ت�سجيل لدى الم�صلحة.
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 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
ــ
23.407.963
23.407.963

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1429هـ
 -16مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
لم يتم اقتراح مكاف�أة لأع�ضاء مجل�س الإدارة خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ.
 17ـ �إدارة المخاطر
مخاطر �أ�سعار العوائد
تتمثل مخاطر �أ�سعار العوائد في احتمال �أن ت�ؤثر التغيرات في �أ�سعار العوائد على الربحية الم�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات المالية� 0إن ال�شركة معر�ضة لمخاطر �أ�سعار العوائد
على موجوداتها التي تدفع عليها �أ�سعار عوائد بما في ذلك الودائع البنكية.
مخاطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة من�ش�أة ما �صعوبة في الح�صول على الأموال لمقابلة االلتزامات المت�صلة بالمطلوبات المالية.
تعمل ال�شركة على الحد من مخاطر ال�سيولة التي تتعر�ض لها عن طريق الت�أكد من وجود م�صادر تمويل كافية عند الحاجة �إليها حيث قامت ال�شركة خالل الفترة بتوقيع اتفاقية
مع جهة ا�ست�شارية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�شروع ال�شركة.
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة �أداة مالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� 0إن ال�شركة معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة �أعمالها
العادية 0لم تقم ال�شركة ب�إجراء �أي معامالت جوهرية خالف الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل الفترة.
 18ـ القيم العادلة للأدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة �أ�صل �أو �سداد التزام به بين طرفين بمعرفتهما وملء �إرادتهما في معاملة تتم على �أ�س�س تجارية 0تتكون الموجودات المالية لل�شركة
من النقدية والبنود �شبه النقدية كذلك مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا ،وتتكون مطلوباتها المالية من دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع 0ال تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية
جوهري ًا عن القيمة الدفترية.
 19ـ ارتباطات والتزامات طارئة
�أبرمت ال�شركة خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ مجموعة من العقود لم�شروع جبل عمر مقدارها  11.560مليون ريال �سعودي وبلغت التكاليف التي تم �إنفاقها على
الم�شروع حتى  30ذو الحجة 1429هـ مبلغ  1.277مليون ريال �سعودي.
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الملحق ()2
القوائم المالية المراجعة لل�سنة المالية المنتهية
في 1430/12/30هـ
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�شركة جبل عمر للتطوير )�شركة م�ساهمة �سعودية(
القوائم المالية
كما في  30ذو الحجة 1430هـ
مع تقرير مراقبي الح�سابات
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
الميزانية العمومية
كما في  30ذو الحجة 1430هـ
�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقدية والبنود �شبه النقدية
المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والأثاث والمعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين – دفعات مقدمة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
المطلوبات غير المتداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
خ�سائر مرحلة
مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي

4
5

27٫486٫685
1٫130٫260
28٫616٫945

945٫714٫204
1٫469٫240
947٫183٫444

6
7
8

4٫188٫131٫990
2٫484٫317٫906
178٫320٫396
6٫850٫770٫292
6٫879٫387٫237

4٫189٫473٫343
1٫429٫304٫874
138٫315٫793
5٫757٫094٫010
6٫704٫277٫454

10

240٫612٫742

42٫697٫335

314٫463
240٫927٫205

133٫784
42٫831٫119

11

6٫714٫000٫000
()75٫539٫968
6٫638٫460٫032
6٫879٫387٫237

6٫714٫000٫000
()52٫553٫665
6٫661٫446٫335
6٫704٫277٫454

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ
�إي�ضاح
م�صاريف عمومية و�إدارية

12

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س

13

�إيرادات �أخرى

14

لل�سنة المنتهية
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ــودي
()27٫954٫430
ــ
4٫968٫127
ــ

م�صاريف �أخرى
الخ�سارة قبل الزكاة
الزكاة

()22٫986٫303
15

�إجمالي الخ�سارة
متو�سط عدد الأ�سهم القائمة
خ�سارة ال�سهم  -بالريال ال�سعودي

11

ــ
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()72٫602٫132
77٫126٫101
()8.850.030
()29٫145٫702
()23.407.963

()22٫986٫303

()52٫553٫665

671٫400٫000

671٫400٫000

()0٫034

()0٫078

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
�شركة جبل عمر للتطوير

للفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سع ــودي
()24٫819٫641

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ
�إي�ضاح
�أن�شطة ما قبل الت�شغيل
خ�سارة ال�سنة /الفترة قبل الزكاة
تعديالت للبنود التالية :
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ا�ستهالك الممتلكات والأثاث والمعدات
التغيرات في الموجودات والمطلوبات :
مدين ــون
دائنـ ــون
النقد من( /الم�ستخدم في) �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
مكاف�أة نهاية الخدمة مدفوعة
زكاة مدفوعة
�صافي النقد من( /الم�ستخدم في) �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�أثاث ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دفعات مقدمة
النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س المال
النقد من الأن�شطة التمويلية
(النق�ص)/الزيادة في النقدية والبنود �شبه النقدية
النقدية والبنود �شبه النقدية في بداية ال�سنة /الفترة
النقدية والبنود �شبه النقدية في نهاية ال�سنة /الفترة
المعامالت الرئي�سية غير النقدية :
قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي
قيمة �أ�سهم عينية لقاء تكاليف تطوير الأرا�ضي
وم�صاريف خالل فترة ت�أ�سي�س ال�شركة
دفعات مقدمة للم�ؤ�س�سين

لل�سنة المنتهية
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي

للفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سع ـ ــودي

()22٫986٫303

()29٫145٫702

180٫679
1٫896٫412
()20٫909٫212

201٫029
4٫027٫198
()24٫917٫475

338٫980
221٫315٫870
200٫745٫638
ــ
()23٫400٫463
177٫345٫175

()1٫469٫240
()79٫688٫681
()106٫075٫396
()67٫245
ــ
()106٫142٫641

()555٫059
()1٫055٫013٫032
()40٫004٫603
()1٫095٫572٫694

()14٫236٫057
()1٫373٫105٫516
()39٫337٫740
()1٫426٫679٫313

ــ
ــ
()918٫227٫519
945٫714٫204
27٫486٫685

2٫478٫536٫158
2٫478٫536٫158
945٫714٫204
ــ
945٫714٫204

ــ
ــ

4٫179٫264٫484
56٫199٫358

ــ

98٫978٫053

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ

ر�أ�س المال الم�صدر
خ�سارة الفترة من � 16شوال 1428هـ �إلى  30ذو الحجة 1429هـ
الر�صيد كما في  30ذوالحجة 1429هـ
خ�سارة ال�سنة
الر�صيد كما في  30ذو الحجة 1430هـ

ر�أ�س الـمـ ـ ــال
ريال �سعودي
6٫714٫000٫000
ــ
6٫714٫000٫000
ــ
6٫714٫000٫000

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي
ــ
()52٫553٫665
()52٫553٫665
()22٫986٫303
()75٫539٫968

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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المجم ـ ـ ــوع
ريال �سعودي
6٫714٫000٫000
()52٫553٫665
6٫661٫446٫335
()22٫986٫303
6٫638٫460٫032

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 1ـ �أن�شطة ال�شركة
�شركة جبل عمر للتطوير («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ،تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 63/بتاريخ  25رم�ضان
1427هـ .وقد �صدر القرار الوزاري رقم /253ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ � 16شوال 1428هـ (الموافق � 28أكتوبر 2007م)� .إن ال�شركة م�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية
بموجب ال�سجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  15ذو القعدة 1428هـ (الموافق  25نوفمبر 2007م) 0ال�شركة مملوكة بن�سبة  %17.7ل�شركة مكة للإن�شاء والتعمير («الم�ساهم
الرئي�سي») و %52.3لم�ساهمين م�ؤ�س�سين �آخرين و %30م�ساهمة عامة.
�إن �أهداف ال�شركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيمية و�إدارتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي
لتطويرها عمراني ًا والقيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح.
ال زالت ال�شركة حتى  30ذو الحجة 1430هـ في مرحلة تطوير م�شروعها الرئي�سي («جبل عمر») حيث قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخلفات وت�سوية ال�سطح والقطع
ال�صخري للم�شروع كما قامت ال�شركة بالبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والكباري والأنفاق وممرات الم�شاة و�أعمال الكهرباء والماء وكذلك البدء في �إن�شاء المباني .و�أ�ستمرت
�أعمال الإن�شاء خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ.
 2ـ �أ�س�س العر�ض
وفق ًا لنظام ال�شركات وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة� ،إن ال�سنة المالية الأولى لل�شركة تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي في نهاية ذو الحجة من ال�سنة
التالية والذي وافق نهاية ذو الحجة 1429هـ 0لذلك ف�إن هذه القوائم المالية تغطي ال�سنة من  1محرم 1430هـ �إلى  30ذو الحجة 1430هـ ،كما �أن �أرقام المقارنة تغطي الفترة من
تاريخ �إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ � 16شوال 1428هـ �إلى  30ذو الحجة 1429هـ.
 3ـ ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
�أعدت القوائم المالية وفقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية وفيما يلي ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة :
العرف المحا�سبــي
تعد القوائم المالية وفقا لمبد�أ التكلفة التاريخية0
النقدية والبنود �شبه النقدية
تتكون النقدية والبنود �شبه النقدية من �أر�صدة لدى البنوك ونقدية في ال�صندوق وا�ستثمارات المرابحة التي مدة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
ت�سجل ا�ستثمارات المرابحة التي ت�صل مدة ا�ستحقاقها الأ�صلية ثالثة �أ�شهر �أو �أقل طبق ًا للتكلفة ويتم ت�سجيل الدخل المحت�سب تحت بند �إيرادات م�ستحقة حين تحققه .يحت�سب
الدخل من ا�ستثمارات بالمرابحة على �أ�سا�س التحقق الزمني على مدى الفترة من تاريخ �صرف المبالغ �إلى تاريخ �سدادها.
ممتلكات و�أثاث ومعدات /اال�ستهالك
ت�سجل الممتلكات والآالت والمعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك المتراكم و�أي انخفا�ض في القيمة 0ال يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�ضي المملوكة 0ي�ستهلك الفرق بين تكلفة
الممتلكات والأثاث والمعدات وقيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة ا�ستخدامها بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية المتوقعة.
تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والأثاث والمعدات لمعرفة االنخفا�ض في القيمة عندما ت�شير الأحداث �أو التغيرات في الظروف �إلى احتمال عدم �إمكانية ا�سترداد القيمة
الدفترية 0في حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة لال�سترداد ،يتم تخفي�ض الموجودات �إلى القيمة الممكن ا�ستردادها
باعتبارها القيمة العادلة مخ�صوم ًا منها تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى.
تحمل م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة على قائمة الدخل� ،أما التح�سينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يتم ت�سجيل الأعمال الر�أ�سمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في ت�شييد م�شروع ال�شركة بالتكلفة 0تت�ضمن التكلفة اال�ست�شارات و�أعمال الهدم وت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
والإ�شراف والأعمال الإن�شائية والتكاليف الأخرى المرتبطة بها.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 3ـ ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
الذمم الدائنة والم�ستحقات
تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب �سدادها في الم�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو الخدمات التي يتم الح�صول عليها �سواء تم تقديم فاتورة بها من المورد �أو لم يتم.
المخ�ص�صات
تدرج المخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام محتملة ويمكن قيا�سها ب�صورة يعتمد عليها.
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�سب المبالغ الواجبة الدفع لتعوي�ض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي بمقت�ضى نظام العمل والعمال ال�سعودي.
العمالت الأجنبية
ت�سجل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية  ،بالريال ال�سعودي طبقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ �إجراء المعاملة 0يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية الم�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ قائمة المركز المالي 0تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل.
الزكاة
تحت�سب الزكاة وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية  ،ويحمل المخ�ص�ص على قائمة الدخل.
الم�صـــاريف
نظر ًا لأن ال�شركة ال زالت في مرحلة ما قبل الت�شغيل حيث لم يتم االنتهاء بعد من �إنجاز م�شروع جبل عمر ،ف�إن جميع الم�صاريف غير المرتبطة بالأعمال الإن�شائية التي يتم �إنفاقها
تعتبر م�صاريف عمومية و�إدارية وتبوب كذلك.
 4ـ النقدية والبنود �شبه النقدية

ا�ستثمارات مرابحة
ح�سابات جارية

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
ــ
27٫486٫685
27٫486٫685

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعـ ــودي
874٫682٫605
71٫031٫599
945٫714٫204

يحتفظ با�ستثمارات المرابحة لدى بنوك داخل المملكة.
 5ـ المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا

�إيرادات م�ستحقة
مدينون �آخرون
م�صروفات مدفوعة مقدماً
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 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
581٫764
548٫496
1٫130٫260

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعـ ــودي
365٫666
103٫574
1٫000٫000
1٫469٫240

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 6ـ ممتلكات و�أثاث ومعدات
يقدر العمر الإنتاجي للموجودات لغر �ض احت�ساب اال�ستهالك على النحو التالي:
مباني على �أر�ض م�ست�أجرة
�أثاث وتجهيزات
�آالت ومعدات
�سيارات
معدات مكتبية
�أجهزة حا�سب �آلي

�أرا�ضـ ـ ـ ــي
ريال �سعودي

� 8سنوات
� 10سنوات
� 7.6سنوات
� 4سنوات
� 6سنوات
� 4سنوات
مبـ ـ ــاني
على �أرا�ضي
م�ست�أجرة
ريال
�سع ــودي

�آالت
ومعدات
ريال
�سعــودي

�أثاث
وتجهيزات
ريال �سعودي

معدات
مكتبية
ريال
�سعودي

�سي ـ ــارات
ريال
�سعودي

�أجهزة
حا�ســب �آلي
ريال
�سعودي

�أعمال تحت
التنفيـ ـ ـ ــذ
ريال �سعودي

المجم ـ ـ ــوع
1429هـ
ريال �سعودي

المجم ـ ـ ــوع
1430هـ
ريال �سعودي

التكلفة :
1٫218٫098 3٫928٫609 4٫179٫264٫484

في بداية ال�سنة/
الفترة
الإ�ضافات

ــ

ــ

تحويالت

ــ

165٫089 2٫275٫594

46٫042

189٫666 1٫071٫105 3٫116٫427

 4٫193٫500٫541ـ ـ

2٫321٫470

2٫390٫682

ــ

168٫900

1٫760

288٫356

50٫001

ــ

ــ

ــ

ــ

( )2٫440٫683ـ ـ

555٫059

4٫193٫500٫541
ــ

في نهاية ال�سنة/
الفترة
اال�ستهالك :

4٫179٫264٫484

6٫204٫203

1٫429٫229

3٫116٫427

1٫240٫005

191٫426

2٫609٫826

ــ

4٫194٫055٫600

4٫193٫500٫541

في بداية ال�سنة/
الفترة
المحمل

ــ

202٫583 2٫141٫509

681٫346

240٫257

54٫885

706٫618

ــ

4٫027٫198

ــ

-

454٫451

132٫191

389٫555

271٫647

23٫982

624٫586

ــ

1٫896٫412

4٫027٫198

ــ

2٫595٫960

334٫774

1٫070٫901

511٫904

78٫867

1٫331٫204

ــ

5٫923٫610

4٫027٫198

4٫179٫264٫484

3٫608٫243

1٫094٫455

2٫045٫526

728٫101

112٫559

1٫278٫622

ــ

4٫881٫131٫990

4٫179٫264٫484

1٫787٫100

1٫015٫515

2٫435٫081

830٫848

134٫781

1٫614٫852

2٫390٫682

في نهاية ال�سنة/
الفترة
�صافي القيمة
الدفترية :
في  30ذو الحجة
1430هـ
في  30ذو الحجة
1429هـ

4٫189٫473٫343

�أ ) تمثل الأرا�ضي قيمة الأرا�ضي التي ا�ستلمتها ال�شركة من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لقاء الأ�سهم الم�صدرة بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح  )11وقد
تم �إعداد واعتماد تقييم الأرا�ضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وجاري حالي ًا بدء �إجراءات نقل و�إفراغ �صكوك ملكية هذه الأرا�ضي من الم�ساهمين
الم�ؤ�س�سين �إلى ال�شركة.
ب) تمثل المباني على �أرا�ضي م�ست�أجرة قيمه مقر ال�شركة ال�سابق والمقام على �أر�ض مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�ض لل�شركة بدون مقابل
لحين االنتهاء من المباني والمكاتب الرئي�سية لل�شركة ،وكذلك قيمة المقر الجديد لل�شركة والمقام على �أر�ض مملوكة �أي� ًضا لرئي�س مجل�س الإدارة والذي منح حق ا�ستخدام
هذه الأر�ض لل�شركة بدون مقابل لمدة � 10سنوات.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 7ـ �أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يمثل هذا البند تكاليف تطوير الأرا�ضي و�أعمال البناء بم�شروع جبل عمر ويتكون مما يلي :

�أعمال بناء وت�شييد
ا�ست�شارات هند�سية وت�صاميم مج�سمات (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
ت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
�أعمال هدم وترحيل المخلفات (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
تكاليف �إدارة والإ�شراف على الم�شروع (انظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)
�أتعاب مهنية وخدمات ا�ست�شارية مالية (انظر �إي�ضاح (ج) �أدناه)
�أخرى (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
مجموع الأعمال المنفذة
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين (انظر الإي�ضاح (د) �أدناه)

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
1٫322٫043٫748
144٫832٫985
58٫357٫164
31٫389٫226
37٫193٫727
61٫399٫845
23٫530٫769
1٫678٫747٫464
805٫570٫442
2٫484٫317٫906

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعـ ــودي
287٫561٫783
109٫748٫702
58٫357٫164
30٫949٫987
25٫962٫257
18٫263٫942
16٫783٫035
547٫626٫870
881٫678٫004
1٫429٫304٫874

�أ ) ت�شمل المبالغ �أعاله على مبلغ وقدره  41.2مليون ريال �سعودي دفعه الم�ساهم الرئي�سي مقابل �إ�صدار �أ�سهم بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح � -11أ) .
ب) ي�شمل الر�صيد �أعاله على مبلغ وقدره  12.5مليون ريال �سعودي تمثل �أتعاب خدمات مقدمة من مكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س مقابل خدمات �إدارة الإن�شاء
بالم�شروع.
ج) ي�شمل الر�صيد �أعاله على مبلغ وقدره  1.7مليون ريال �سعودي يمثل �أتعاب خدمات ا�ست�شارية مقدمة من م�ساهم م�ؤ�س�س ومكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س.
د) تمثل الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين المبالغ المدفوعة لهم لقاء تطوير وتجهيز موقع م�شروع جبل عمر .حيث قامت ال�شركة خالل الفترة المنتهية في  29ربيع الأول
1429هـ ب�إبرام عقدين بقيمة �إجمالية قدرها  11.100مليون ريال �سعودي ،وذلك للقيام ب�أعمال الت�صميم و�أعمال البناء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�شمالي من م�شروع جبل
عمر خالل مدة تتراوح ما بين � 36إلى � 48شهر ًا� 0إن هذه القيمة ا�ستر�شادية تخ�ضع للنق�ص �أو الزيادة ح�سب كمية الأعمال المنفذة فعلي ًا على الطبيعة ،علم ًا ب�أنها �شاملة
هام�ش ربح المقاولين وقدره  %10من تكلفة الأعمال.
 8ـ مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دفعات مقدمة
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبع�ض مالكي الأرا�ضي لقاء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�شاطهم و�أعمالهم� 0سيتم ا�سترداد هذه المبالغ من ح�صتهم من توزيعات الأرباح
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 -9معامالت مع جهات ذات عالقة و�أر�صدتها
فيما يلي تفا�صيل المعامالت الرئي�سية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل ال�سنة والأر�صدة المتعلقة بها في نهاية ال�سنة:

قيمة المعاملة
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات
العالقة
الجهة ذات العالقة
�شركة منت�سبة
مبالغ م�ستحقة لجهات ذات
العالقة
الم�ساهم الرئي�سي

كبار الموظفين
م�ساهم م�ؤ�س�س
�شركة مت�سببه
م�ساهم م�ؤ�س�س
م�ساهم م�ؤ�س�س وع�ضو مجل�س �إدارة

طبيعة المعاملة

لل�سنة المنتهية
في 30ذو الحجة
1430هـ
ريال �سعودي

للفترة من 16
�شوال 1428هـ �إلى
 30ذو الحجة
1429هـ
ريال �سعودي

مقابل �إيجار محالت في موقع جبل عمر

ــ

584.000

مقابل مبالغ مدفوعة للموردين والمقاولين
نيابة عن ال�شركة
دفعات مقدمة لم�ؤ�س�سين
نفقات اكتتاب

()34٫390

177٫634٫617

ــ
ــ

98٫978٫053
13٫466٫800

1٫533٫249
ــ
ــ
ــ
10٫186٫900

2٫916٫737
1٫450٫000
1٫584٫132
284٫585
3٫789٫004

تعوي�ضات
خدمات ا�ست�شارية خالل فترة االكتتاب
�إن�شاء مقر لل�شركة
مقابل تقديم خدمات ا�ست�شارية
مقابل تقديم خدمات ا�ست�شارية و�إدارة
الإن�شاء بالم�شروع

الر�صيد
 30ذو الحجة
1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
ــ

 30ذو الحجة
1429هـ
ريال �سع ـ ــودي
ــ

367٫561
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

401٫951
ــ
ــ
ــ
ــ
1٫639٫004

 10ـ دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

مبالغ م�ستحقة الدفع �إلى الم�ساهم الرئي�سي (انظر الإي�ضاح (�أ) �أدناه و�إي�ضاح )9
مبالغ م�ستحقة الدفع لم�ساهم م�ؤ�س�س (�أنظر الإي�ضاح (ب) �أدناه و�إي�ضاح )9
زكاة م�ستحقة الدفع (�أنظر �إي�ضاح )15
�ضمان ح�سن تنفيذ
�ضريبة م�ستحقة الدفع
م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
367٫561
ــ
7٫500
48٫802٫386
7٫026٫184
184٫409٫111
240٫612٫742

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعـ ــودي
401٫951
1٫639٫004
23٫407٫963
11٫519٫675
5٫500٫000
228٫742
42٫697٫335

�أ) يمثل هذا البند المبلغ المتبقي للم�ساهم الرئي�سي عن �أتعاب تطوير وم�صاريف �أخرى تم دفعها نيابة عن ال�شركة.
ب) قامت ال�شركة خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ بالتعاقد مع مكتب مملوك لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�شاء بالم�شروع حيث �أن العر�ض المقدم من
هذا المكتب والبالغ 500ر 27مليون ريال �سعودي هو �أقل العرو�ض المطروحة على ال�شركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 11ـ ر�أ�س المال
يتكون ر�أ�س مال ال�شركـة الم�صرح به والم�صدر والمدفـوع بالكــامل من � 671.400.000سهـم قيمـة كـل �سهم منها  10ريال �سعودي كما يلي-:

قيمة �أ�سهم عينة لقاء �أرا�ضي وتكاليف �أخرى (انظر (�أ) �أدناه)
قيمة �أ�سهم نقدية م�صدرة (انظر (ب) �أدناه)
قيمة �أ�سهم اكتتاب عام

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
4٫265٫435٫050
434٫564٫950
2٫014٫000٫000
6٫714٫000٫000

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعـ ــودي
4٫265٫435٫050
434٫564٫950
2٫014٫000٫000
6٫714٫000٫000

�أ ) ت�شتمل قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي وتكاليف �أخرى على قيمة �أ�سهم عينية لقاء �أرا�ضي مقدارها  4.179مليون ريال �سعودي ( 30ذو الحجة 1429هـ 4.179 :مليون ريال
�سعودي) كما ت�شتمل على قيمة �أ�سهم عينية لقاء تكاليف متكبده بوا�سطة الم�ساهم الرئي�سي لقاء تطوير الأرا�ضي وتكاليف المعامالت وم�صاريف �أخرى تكبدها الم�ساهم
الرئي�سي نيابة عن ال�شركة خالل فترة ت�أ�سي�س ال�شركة وتم اعتماد هذه التكاليف من قبل الجمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة.
ب) وفق ًا للمادة الثامنة – فقرة  2من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن الأ�سهم النقدية الم�صدرة تمثل الأر�صدة النقدية المودعة من قبل الم�ساهم الرئي�سي لقاء عقارات لم يقم
مالكها با�ستكمال وثائقهم ال�شرعية والنظامية و�سيتم التنازل عن الأ�سهم �أو ًال ب�أول عند ا�ستكمال وثائقهم ال�شرعية.
 12ـ م�صاريف عمومية و�إدارية

رواتب و�أجور
دعاية و�إعالن
�أتعاب ا�ست�شارية وتمويلية
ا�ستهالك
الجمعية العمومية
�أخرى
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لل�سنة المنتهية
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
6٫159٫577
10٫559٫512
5٫180٫197
1٫896٫412
682٫354
3٫476٫378
27٫954٫430

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
4٫220٫791
9٫026٫124
5٫911٫631
1٫894٫841
724٫867
3٫041٫387
24٫819٫641

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 13ـ م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
يمثل هذا البند جميع الم�صاريف المرتبطة بت�أ�سي�س ال�شركة واقتناء و�إ�صدار وبيع ح�ص�ص ر�أ�سمال ال�شركة بالإ�ضافة �إلى الم�صاريف الأخرى المتكبدة في فترة ما قبل ت�أ�سي�س
ال�شركة (�أي الفترة ما قبل � 16شوال 1428هـ) وتتكون مما يلي :

لل�سنة المنتهية
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
رواتب و�أجور
نفقات اكتتاب
دعاية و�إعالن
�أتعاب ا�ست�شارية
تطوير جبل عمر
�ضيافة وا�ستقبال
ا�ستهالك
�صيانة
�أمن
مياه وكهرباء
هاتف وبريد
�أخرى

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
20٫977٫386
14٫916٫800
13٫529٫282
9٫192٫590
4٫741٫378
1٫240٫164
2٫132٫357
545٫319
594٫899
442٫818
122٫764
4٫166٫375
72٫602٫132

 14ـ �إيرادات �أخرى

عوائد ا�ستثمارات بالمرابحة
�إيجارات (انظر �أدناه)
�أخرى (انظر �أدناه)

لل�سنة المنتهية في
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
4٫968٫127
ــ
ــ
4٫968٫127

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
72٫432٫617
3٫676٫000
1٫017٫484
77٫126٫101
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 15ـ الزكاة
المحمل لل�سنة  /للفترة

المحمل لل�سنة  /للفترة

لل�سنة المنتهية في
في  30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
ــ

الفترة من � 16شوال 1428هـ
�إلى  30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
23٫407٫963

ي�ستند احت�ساب المخ�ص�ص �إلى ما يلي :

حقوق الم�ساهمين
تعديالت �أخرى
القيمة الدفترية للموجودات غير المتدولة
خ�سارة ال�سنة /الفترة الخا�ضعة للزكاة
الوعاء الزكوي

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
6٫714٫000٫000
7٫527٫529
()6٫850٫770٫292
()129٫242٫763
()74٫775٫789
()204٫018٫552

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
6٫714٫000٫000
7٫540٫955
()5٫759٫838٫978
961٫701٫977
()25٫383٫450
936٫318٫527

لم يتم احت�ساب زكاة عن �سنة 1430هـ لوجود وعاء زكوي �سالب ونتيجة �أعمال ال�سنة خ�سارة0
تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية ب�صورة رئي�سية �إلى بع�ض التعديالت تم�شي ًا مع الأنظمة المالية ذات ال�صلة.
حركة المخ�ص�ص خالل ال�سنة  /الفترة

في بداية ال�سنة  /الفترة
المخ�ص�ص خالل ال�سنة  /الفترة
المدفوع خالل ال�سنة  /الفترة
في نهاية ال�سنة  /الفترة

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
23٫407٫963
ــ
)(23٫400٫463
7٫500

 30ذو الحجة 1429هـ
ريال �سعودي
ــ
23٫407٫963
ــ
23٫407٫963

الو�ضع الزكوي
قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي عن الفترة المالية الأولى والتي تبد�أ من � 16شوال 1428هـ �إلى  30ذو الحجة 1429هـ ,ولم تنته الم�صلحة بعد من �إجراء الربط الزكوي.
 -16مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
لم يتم اقتراح مكاف�أة لأع�ضاء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ وكذلك خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ .
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1430هـ
 17ـ �إدارة المخاطر
مخاطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة من�ش�أة ما �صعوبة في الح�صول على الأموال لمقابلة االلتزامات المت�صلة بالمطلوبات المالية.
تعمل ال�شركة على الحد من مخاطر ال�سيولة التي تتعر�ض لها عن طريق الت�أكد من وجود م�صادر تمويل كافية عند الحاجة �إليها حيث قامت ال�شركة خالل ال�سنة بتوقيع اتفاقية مع
جهة ا�ست�شارية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�شروع ال�شركة.
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة �أداة مالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� 0إن ال�شركة معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة �أعمالها
العادية 0لم تقم ال�شركة ب�إجراء �أي معامالت جوهرية خالف الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل ال�سنة 0وحيث �أن �سعر الريال ال�سعودي مثبت تجاه الدوالر الأمريكي فان
المعامالت بالدوالر الأمريكي غير معر�ضه لتقلبات �أ�سعار ال�صرف.
 18ـ القيم العادلة للأدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة �أ�صل �أو �سداد التزام بين طرفين بمعرفتهما وملء �إرادتهما في معاملة تتم على �أ�س�س تجارية .تتكون الموجودات المالية لل�شركة
من النقدية والبنود �شبه النقدية كذلك مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا ،وتتكون مطلوباتها المالية من دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع .ال تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية
جوهري ًا عن القيمة الدفترية.
 19ـ ارتباطات والتزامات طارئة
�إن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة مع ال�شركة لم�شروع جبل عمر كما في  30ذو الحجة 1430هـ مقدارها  11.777مليون ريال �سعودي ( 30ذو الحجة 1429هـ 11.560 :مليون
ريال �سعودي) وبلغت التكاليف التي تم �سدادها على الم�شروع خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1430هـ مبلغ  695مليون ريال �سعودي ( 30ذو الحجة 1429هـ 1.277 :مليون
ريال �سعودي).
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الملحق ()3
القوائم المالية
في  30ذو الحجة 1431هـ
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�شركة جبل عمر للتطوير )�شركة م�ساهمة �سعودية(
القوائم المالية
كما في  30ذو الحجة 1431هـ
مع تقرير مراقبي الح�سابات

�شركة جبل عمر للتطوير 115

ن�شرة الإ�صدار

116

�شركة جبل عمر للتطوير
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
الميزانية العمومية
كما في  30ذو الحجة 1431هـ
�إي�ضاح
الموجودات
الموجودات المتداولة
الأر�صدة لدى البنوك
المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والأثاث والمعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين – دفعات مقدمة
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الم�ساهمين
المطلوبات المتداولة
دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع
تمويل ق�صير الأجل
المطلوبات غير المتداولة
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات
حقوق الم�ساهمين
ر�أ�س المال
خ�سائر مرحلة
مجموع حقوق الم�ساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق الم�ساهمين

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي

101٫002٫295
7٫603٫909
108٫606٫204

27٫486٫685
1٫130٫260
28٫616٫945

4
5
6

4٫186٫165٫470
3٫100٫953٫250
211٫751٫026
7٫498٫869٫746
7٫607٫475٫950

4٫188٫131٫990
2٫484٫317٫906
178٫320٫396
6٫850٫770٫292
6٫879٫387٫237

8
9

686٫938٫381
318٫329٫668
1٫005٫268٫049

240٫612٫742
ــ
240٫612٫742

3

10

774٫776
1٫006٫042٫825

314٫463
240٫927٫205

6٫714٫000٫000
()112٫566٫875
6٫601٫433٫125
7٫607٫475٫950

6٫714٫000٫000
()75٫539٫968
6٫638٫460٫032
6٫879٫387٫237

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة الدخل
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ
�إي�ضاح
م�صاريف عمومية و�إدارية
�إيرادات �أخرى
الخ�سارة قبل الزكاة
الزكاة
�صافي الخ�سارة
متو�سط عدد الأ�سهم القائمة
خ�سارة ال�سهم  -بالريال ال�سعودي

12

14

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
()37٫284٫312
257٫405
()37٫026٫907
ــ
()37٫026٫907
671٫400٫000
()0٫055

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
()27٫954٫430
4٫968٫127
()22٫986٫303
ــ
()22٫986٫303
671٫400٫000
()0٫034

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ
 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سعـ ـ ـ ـ ــودي
�أن�شطة ما قبل الت�شغيل
خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة
تعديالت للبنود التالية :
مخ�ص�ص مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
ا�ستهالك الممتلكات والأثاث والمعدات
�أرباح من بيع ممتلكات و�أثاث ومعدات
التغيرات في الموجودات والمطلوبات :
مدين ــون
دائنـ ــون
�صافي النقد من �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
زكاة مدفوعة
�صافي النقد من �أن�شطة ما قبل الت�شغيل
الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�أثاث ومعدات
متح�صالت بيع ممتلكات و�أثاث ومعدات
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دفعات مقدمة
�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
تمويل ق�صير الأجل
النقد من الأن�شطة التمويلية
الزيادة( /النق�ص) في الأر�صدة لدى البنوك
الأر�صدة لدى البنوك في بداية ال�سنة
الأر�صدة لدى البنوك في نهاية ال�سنة

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي

()37٫026٫907

()22٫986٫303

460٫313
2٫269٫664
()22٫425
()34٫319٫355

180٫679
1٫896٫412
ــ
()20٫909٫212

()6٫473٫649
446٫325٫639
405٫532٫635
ــ
405٫532٫635

338٫980
221٫315٫870
200٫745٫638
()23٫400٫463
177٫345٫175

()348٫688
67٫969
()616٫635٫344
()33٫430٫630
()650٫346٫693

()555٫059
ــ
()1٫055٫013٫032
()40٫004٫603
()1٫095٫572٫694

318٫329٫668
318٫329٫668
73٫515٫610
27٫486٫685
101٫002٫295

ــ
ــ
()918٫227٫519
945٫714٫204
27٫486٫685

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من  1على  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق الم�ساهمين
لل�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ

الر�صيد كما في  30ذو الحجة 1429هـ
�صافي خ�سارة ال�سنة
الر�صيد كما في  30ذو الحجة 1430هـ
�صافي خ�سارة ال�سنة
الر�صيد كما في  30ذو الحجة 1431هـ

ر�أ�س الـمـ ـ ــال
ريال �سعودي
6٫714٫000٫000
ــ
6٫714٫000٫000
ــ
6٫714٫000٫000

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي
()52٫553٫665
()22٫986٫303
()75٫539٫968
()37٫026٫907
()112٫566٫875

ت�شكل الإي�ضاحات المرفقة من � 1إلى  19جزء ًا من هذه القوائم المالية
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المجم ـ ـ ــوع
ريال �سعودي
6٫661٫446٫335
()22٫986٫303
6٫638٫460٫032
()37٫026٫907
6٫601٫433٫125

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 1ـ �أن�شطة ال�شركة
�شركة جبل عمر للتطوير («ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية ،تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سها بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م 63/بتاريخ  25رم�ضان 1427هـ.
وقد �صدر القرار الوزاري رقم /253ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة بتاريخ � 16شوال 1428هـ (الموافق � 28أكتوبر 2007م)� 0إن ال�شركة م�سجلة بالمملكة العربية ال�سعودية بموجب
ال�سجل التجاري رقم  4031051838بتاريخ  15ذو القعدة 1428هـ (الموافق  25نوفمبر 2007م) 0ال�شركة مملوكة بن�سبة  %11.2ل�شركة مكة للإن�شاء والتعمير («�شركة مكة»)
(انظر �إي�ضاح  )10وبن�سبة  %88.8م�ساهمة عامة وم�ساهمين �آخرين.
�إن �أهداف ال�شركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العقارات بالمنطقة وتطويرها �إلى قطع تنظيمية و�إدارتها وا�ستثمارها وبيعها وت�أجيرها وامتالك قطع �أرا�ضي
لتطويرها عمراني ًا والقيام بجميع الأعمال الالزمة للإن�شاء والتعمير وال�صيانة و�أعمال الهدم والم�سح0
ال زالت ال�شركة حتى  30ذو الحجة 1431هـ في مرحلة تطوير م�شروعها الرئي�سي («جبل عمر») ،حيث قامت ال�شركة ب�أعمال الهدم وترحيل المخلفات وت�سوية ال�سطح والقطع
ال�صخري للم�شروع كما قامت ال�شركة بالبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والكباري والأنفاق وممرات الم�شاة و�أعمال الكهرباء والماء وكذلك البدء في �إن�شاء المباني 0وا�ستمرت
�أعمال الإن�شاء خالل ال�سنة.
 2ـ ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة
�أعدت القوائم المالية وفقا لمعايير المحا�سبة المتعارف عليها في المملكة العربية ال�سعودية وفيما يلي ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة المتبعة:
العرف المحا�سبــي
تعد القوائم المالية وفقا لمبد�أ التكلفة التاريخية.
ا�ستعمال التقديرات
يتطلب �إعداد القوائم المالية وفق ًا للمبادئ المحا�سبية المتعارف عليها ا�ستعمال تقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات الم�صرح عنها والإف�صاح عن
الموجودات والمطلوبات الطارئة كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ الإيرادات والم�صروفات الم�صرح عنها خالل الفترة التي �أعدت لها القوائم المالية.
ممتلكات و�أثاث ومعدات  /اال�ستهالك
ت�سجل الممتلكات والأثاث والمعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك المتراكم و�أي انخفا�ض في القيمة 0ال يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�ضي المملوكة 0ي�ستهلك الفرق بين تكلفة
الممتلكات والأثاث والمعدات وقيمتها التقديرية المتبقية في نهاية مدة ا�ستخدامها بطريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية المتوقعة0
تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والأثاث والمعدات لمعرفة االنخفا�ض في القيمة عندما ت�شير الأحداث �أو التغيرات في الظروف �إلى احتمال عدم �إمكانية ا�سترداد القيمة
الدفترية 0في حالة وجود �أي م�ؤ�شر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية القابلة لال�سترداد ،يتم تخفي�ض الموجودات �إلى القيمة الممكن ا�ستردادها
باعتبارها القيمة العادلة مخ�صوم ًا منها تكاليف البيع �أو القيمة قيد اال�ستعمال �أيهما �أعلى.
تحمل م�صاريف الإ�صالحات وال�صيانة على قائمة الدخل� ،أما التح�سينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة �أو تطيل �أعمارها ب�صورة جوهرية فتتم ر�سملتها.
�أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يتم ت�سجيل الأعمال الر�أ�سمالية تحت التنفيذ والتي تتمثل في ت�شييد م�شروع ال�شركة بالتكلفة 0تت�ضمن التكلفة اال�ست�شارات و�أعمال الهدم وت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
والإ�شراف والأعمال الإن�شائية والتكاليف الأخرى المرتبطة بها.
الذمم الدائنة والم�ستحقات
تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب �سدادها في الم�ستقبل مقابل الب�ضاعة �أو الخدمات التي يتم الح�صول عليها �سواء تم تقديم فاتورة بها من المورد �أو لم يتم.
المخ�ص�صات
تدرج المخ�ص�صات عندما يكون لدى ال�شركة التزام (نظامي �أو �ضمني) نا�شئ من حدث �سابق ،وتكون تكلفة ت�سوية االلتزام محتملة ويمكن قيا�سها ب�صورة يعتمد عليها.
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�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 2ـ ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة (تتمة)
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين
تحت�سب المبالغ الواجبة الدفع لتعوي�ض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي بمقت�ضى نظام العمل والعمال ال�سعودي.
العمالت الأجنبية
ت�سجل المعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي طبقا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ �إجراء المعاملة 0يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات المالية الم�سجلة
بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة في تاريخ قائمة المركز المالي .تدرج جميع الفروق في قائمة الدخل.
الزكاة
تحت�سب الزكاة وفقا للأنظمة المالية المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية  ،ويحمل المخ�ص�ص على قائمة الدخل.
الم�صـــاريف
نظر ًا لأن ال�شركة ال زالت في مرحلة ما قبل الت�شغيل حيث لم يتم االنتهاء بعد من �إنجاز م�شروع جبل عمر ،ف�إن جميع الم�صاريف غير المرتبطة بالأعمال الإن�شائية التي يتم �إنفاقها
تعتبر م�صاريف عمومية و�إدارية وتبوب كذلك.
 3ـ المدينون والم�صاريف المدفوعة مقدم ًا

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ــودي
1٫568٫549
6٫035٫360
7٫603٫909

مدينون �آخرون
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

 4ـ ممتلكات و�أثاث ومعدات
يقدر العمر الإنتاجي للموجودات لغر �ض احت�ساب اال�ستهالك على النحو التالي:
مباني على �أر�ض م�ست�أجرة
�أثاث وتجهيزات
�آالت ومعدات
�سيارات
معدات مكتبية
�أجهزة حا�سب �آلي
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� 8سنوات
� 10سنوات
� 7.6سنوات
� 4سنوات
� 6سنوات
� 4سنوات

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعـ ــودي
581٫764
548٫496
1٫130٫260

�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 4ـ ممتلكات و�أثاث ومعدات (تتمة)
مبـ ـ ــاني
على �أر�ض
م�ست�أجرة
ريال �سع ــودي

�أرا�ضـ ـ ـ ــي
ريال �سعودي

�آالت
ومعدات
ريال
�سعــودي

�أثاث
وتجهيزات
ريال �سعودي

معدات
مكتبية
ريال
�سعودي

�سي ـ ــارات
ريال
�سعودي

�أجهزة
حا�ســب �آلي
ريال
�سعودي

المجم ـ ـ ــوع
1430هـ
ريال �سعودي

المجم ـ ـ ــوع
1431هـ
ريال �سعودي

التكلفة :
في بداية ال�سنة

6٫204٫203 4٫179٫264٫484

1٫429٫229

3٫116٫427

191٫426 1٫240٫005

4٫193٫500٫541 4٫194٫055٫600 2٫609٫826

الإ�ضافات

ــ

ــ

20٫371

ــ

ــ

880

327٫437

348٫688

555٫059

ا�ستبعادات

ــ

()6٫169

ــ

ــ

()70٫000

ــ

ــ

()76٫169

ــ

في نهاية ال�سنة

4٫179٫264٫484

6٫198٫034

1٫449٫600

3٫116٫427

1٫170٫005

192٫306

2٫937٫263

4٫194٫328٫119

4٫194٫055٫600

اال�ستهالك :
في بداية ال�سنة

ــ

2٫595٫960

334٫774

1٫070٫901

511٫904

78٫867

5٫923٫610 1٫331٫204

4٫027٫198

المحمل لل�سنة

ــ

738٫128

172٫235

389٫555

278٫262

22٫895

668٫589

2٫269٫664

1٫896٫412

ا�ستبعادات ال�سنة

ــ

ــ

ــ

ــ

()30٫625

ــ

ــ

()30٫625

ــ

في نهاية ال�سنة

ــ

3٫334٫088

507٫009

1٫460٫456

759٫541

101٫762

1٫999٫793

8٫162٫649

5٫923٫610

�صافي القيمة الدفترية :
في  30ذو الحجة 1431هـ

4٫179٫264٫484

2٫863٫946

942٫591

1٫655٫971

410٫464

90٫544

937٫470

في  30ذو الحجة 1430هـ

4٫179٫264٫484

3٫608٫243

1٫094٫455

2٫045٫526

728٫101

112٫559

1٫278٫622

4٫186٫165٫470
4٫188٫131٫990

�أ ) تمثل الأرا�ضي قيمة الأرا�ضي التي ا�ستلمتها ال�شركة من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين لقاء الأ�سهم الم�صدرة بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم (�إي�ضاح  )10وقد تم
�إعداد واعتماد تقييم الأرا�ضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة 0تم �إنهاء �إجراءات نقل و�إفراغ �صكوك ملكية معظم هذه الأرا�ضي من الم�ساهمين الم�ؤ�س�سين
�إلى ال�شركة وتقوم ال�شركة حالي ًا با�ستكمال �إجراءات نقل ملكية باقي الأرا�ضي �إلى ال�شركة.
ب) تمثل المباني على �أرا�ضي م�ست�أجرة قيمه مقر ال�شركة ال�سابق والمقام على �أر�ض مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�ض لل�شركة بدون مقابل
لحين االنتهاء من المباني والمكاتب الرئي�سية لل�شركة ،وكذلك قيمة المقر الجديد لل�شركة والمقام على �أر�ض مملوكة �أي� ًضا لرئي�س مجل�س الإدارة والذي منح حق ا�ستخدام
هذه الأر�ض لل�شركة بدون مقابل.
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 5ـ �أعمال ر�أ�سمالية تحت التنفيذ
يمثل هذا البند تكاليف تطوير الأرا�ضي و�أعمال البناء بم�شروع جبل عمر ويتكون مما يلي :

�أعمال بناء وت�شييد
ا�ست�شارات هند�سية وت�صاميم مج�سمات (انظر �إي�ضاح (�أ) �أدناه)
ت�سوية الأر�ض والقطع ال�صخري
�أعمال هدم وترحيل المخلفات
تكاليف �إدارة والإ�شراف على الم�شروع (انظر �إي�ضاح (ب) �أدناه)
�أتعاب مهنية وخدمات ا�ست�شارية مالية
�أخرى
مجموع الأعمال المنفذة
دفعات مقدمة للموردين والمقاولين (انظر الإي�ضاح (ج) �أدناه)

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
2٫332٫647٫364
185٫116٫391
58٫357٫164
31٫473٫176
47٫662٫893
113٫559٫259
61٫384٫900
2٫830٫201٫147
270٫752٫103
3٫100٫953٫250

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
1٫322٫043٫748
144٫832٫985
58٫357٫164
31٫389٫226
37٫193٫727
61٫399٫845
23٫530٫769
1٫678٫747٫464
805٫570٫442
2٫484٫317٫906

�أ) ي�شمل الر�صيد �أعاله مبلغ وقدره  451.914ريال �سعودي تمثل �أتعاب ا�ست�شارية مقدمة من مكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س مقابل خدمات ا�ست�شارية
بالم�شروع خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ.
ب) ي�شمل الر�صيد �أعاله على مبلغ وقدره  22.9مليون ريال �سعودي تمثل �أتعاب خدمات مقدمة من مكتب مملوك لع�ضو مجل�س �إدارة وم�ساهم م�ؤ�س�س مقابل خدمات �إدارة الإن�شاء
بالم�شروع حتى  30ذو الحجة 1431هـ (حتى  30ذو الحجة 1430هـ  :مبلغ  12.5مليون ريال �سعودي).
ج) تمثل الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين المبالغ المدفوعة لهم لقاء تطوير وتجهيز موقع م�شروع جبل عمر .حيث قامت ال�شركة خالل الفترة المنتهية في  29ربيع الأول
1429هـ ب�إبرام اتفاقيتي عزم بقيمة �إجمالية قدرها  11.100مليون ريال �سعودي ،وذلك للقيام ب�أعمال الت�صميم و�أعمال البناء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�شمالي من م�شروع
جبل عمر ،بمدة تتراوح ما بين � 36إلى � 48شهر ًا .وهذه القيمة ا�ستر�شادية تخ�ضع للنق�ص �أو الزيادة ح�سب كمية الأعمال المنفذة فعلي ًا على الطبيعة ،علم ًا ب�أنها غير �شاملة
هام�ش ربح المقاولين وقدره  %10من تكلفة الأعمال.
 6ـ مطلوب من بع�ض الم�ؤ�س�سين  -دفعات مقدمة
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبع�ض مالكي الأرا�ضي لقاء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�شاطهم و�أعمالهم� .سيتم ا�سترداد هذه المبالغ من ح�صتهم من توزيعات الأرباح
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 -7معامالت مع جهات ذات عالقة و�أر�صدتها
فيما يلي تفا�صيل المعامالت الرئي�سية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل ال�سنة والأر�صدة المتعلقة بها في نهاية ال�سنة:

قيمة المعاملة

طبيعة المعاملة
مبالغ م�ستحقة لجهات ذات العالقة
مقابل مبالغ مدفوعة للموردين
�شركة مكة
والمقاولين نيابة عن ال�شركة
ت�أمين م�سترد
م�ساهم م�ؤ�س�س وع�ضو مجل�س �إدارة
كبار الموظفين
�أع�ضاء مجل�س الإدارة
�شركة منت�سبة
جهة منت�سبة

مقابل تقديم خدمات ا�ست�شارية و�إدارة
الإن�شاء بالم�شروع
تعوي�ضات
مكاف�أة ح�ضور جل�سات
م�صاريف مدفوعة نيابة عن ال�شركة
مقابل تقديم خدمات فندقية

 30ذو الحجة
1431هـ
ريال �سعودي

 30ذو الحجة
1430هـ
ريال �سعودي

الر�ص ــيد
 30ذو الحجة
1431هـ
ريال �سعودي

 30ذو الحجة
1430هـ
ريال �سعودي

32٫024

34٫390

399٫585

367٫561

100٫000٫000

ــ

10٫900٫580

10٫186٫900

100٫000٫000
100٫399٫585
451٫914

ــ
367٫561
ــ

3٫743٫700
420٫000
1٫033٫334
263٫331

1٫533٫249
ــ
ــ
ــ

ـــ
ـــ
1٫033٫334
263٫331

ــ
ــ
ــ
ــ

 8ـ دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

مبالغ م�ستحقة الدفع �إلى �شركة مكة (انظر الإي�ضاح (�أ) �أدناه و�إي�ضاح )7
تامين م�سترد �إلى �شركة مكة (انظر الإي�ضاح (ب) �أدناه و�إي�ضاح )7
مبالغ م�ستحقة الدفع لم�ساهم م�ؤ�س�س (انظر الإي�ضاح (ج) �أدناه و�إي�ضاح )7
مبالغ م�ستحقة الدفع ل�شركة وجهة منت�سبة
زكاة م�ستحقة الدفع (�أنظر �إي�ضاح )14
�ضمان ح�سن تنفيذ
�ضريبة م�ستحقة الدفع
م�صاريف م�ستحقة ودائنون �آخرون

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
399٫585
100٫000٫000
451٫914
1٫296٫665
7٫500
101٫061٫490
5٫079٫415
478٫641٫812
686٫938٫381

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ــودي
367٫561
ــ
ــ
ــ
7٫500
48٫802٫386
7٫026٫184
184٫409٫111
240٫612٫742
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 8ـ دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع (تتمة)
�أ ) يمثل هذا المبلغ الر�صيد المتبقي ل�شركة مكة عن �أتعاب تطوير وم�صاريف �أخرى تم دفعها نيابة عن ال�شركة.
ب) يمثل هذا المبلغ ت�أمين م�سترد دفع من �شركة مكة كت�أمين دخول في مزاد عام للم�ستثمرين.
ج) خالل الفترة المنتهية في  30ذو الحجة 1429هـ تعاقدت ال�شركة مع مكتب مملوك لأحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�شاء بالم�شروع حيث �أن العر�ض المقدم من هذا
المكتب والبالغ  27.500مليون ريال �سعودي هو �أقل العرو�ض المطروحة على ال�شركة 0ويمثل هذا البند المبلغ المتبقي للمكتب عن �أتعاب الخدمات التي تم تقديمها لل�شركة
خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ.
 9ـ تمويل ق�صير الأجل
�أبرمت ال�شركة في � 18صفر 1431هـ (الموافق  2فبراير 2010م) اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع �شركة الراجحي الم�صرفية لال�ستثمار («م�صرف الراجحي») لمدة �ستة �شهور
وبحد ائتماني ال يتجاوز  350مليون ريال �سعودي.
�إن هذا التمويل م�ضمون بكفالة �شخ�صية من �شركة مكة.
بلغ الر�صيد الم�ستخدم من هذه الت�سهيالت حتى  30ذو الحجة 1431هـ مبلغ  318.3مليون ريال �سعودي.
 10ـ ر�أ�س المال
يتكون ر�أ�س مال ال�شركـة الم�صرح به والم�صدر والمدفـوع بالكــامل من � 671.400.000سهـم قيمـة كـل �سهم منها  10ريال �سعودي كما يلي-:

قيمة �أ�سهم عينة لقاء �أرا�ضي وتكاليف �أخرى
قيمة �أ�سهم نقدية م�صدرة (انظر �أدناه)
قيمة �أ�سهم اكتتاب عام

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
4٫265٫435٫050
434٫564٫950
2٫014٫000٫000
6٫714٫000٫000

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
4٫265٫435٫050
434٫564٫950
2٫014٫000٫000
6٫714٫000٫000

وفق ًا للمادة الثامنة – فقرة  2من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن الأ�سهم النقدية الم�صدرة تمثل الأر�صدة النقدية المودعة من قبل �شركة مكة لقاء عقارات لم يقم مالكها
با�ستكمال وثائقهم ال�شرعية والنظامية و�سيتم التنازل عن الأ�سهم �أو ًال ب�أول عند ا�ستكمال وثائقهم ال�شرعية.
 -11مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة
خالل ال�سنة المنتهية في  30ذو الحجة 1431هـ وبناء على موافقة الجمعية العمومية الثانية والتي انعقدت في  4رجب 1431هـ تم �صرف مكاف�أة لأع�ضاء مجل�س الإدارة عن ح�ضور
الجل�سات بمبلغ وقدره  420.000ريال �سعودي بواقع � 3آالف ريال �سعودي لكل ع�ضو عن الجل�سة الواحدة عن الفترة من تاريخ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة في � 16شوال
1428هـ حتى  8رجب 1431هـ.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 12ـ م�صاريف عمومية و�إدارية

رواتب و�أجور
دعاية و�إعالن
�ضيافة وا�ستقبال
ا�ستهالك
�أتعاب ا�ست�شارية
الجمعية العمومية
تبرعات و�أعمال خيرية
�أتعاب تمويلية
�صيانة
�أمن وحرا�سة
كهرباء وماء
�أخرى

 30ذو الحجة
1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
15٫180٫145
10٫467٫340
506٫746
1٫685٫593
2٫269٫664
708٫102
4٫524٫000
ــ
166٫046
113٫650
198٫025
1٫465٫001
37٫284٫312

 30ذو الحجة
1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
7٫475٫520
10٫559٫512
559٫540
1٫798٫292
1٫896٫412
682٫354
ــ
3٫381٫905
230٫641
149٫800
193٫968
1٫026٫486
27٫954٫430

 13ـ �إيرادات �أخرى

عوائد ا�ستثمارات بالمرابحة
�أخرى

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
ــ
257٫405
257٫405

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي
4٫968٫127
ــ
4٫968٫127

 14ـ الزكاة

المحمل لل�سنة

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
ــ

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي
ــ
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(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 14ـ الزكاة (تتمة)
ي�ستند احت�ساب المخ�ص�ص �إلى ما يلي :

حقوق الم�ساهمين
تعديالت �أخرى
القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة
خ�سارة ال�سنة الخا�ضعة للزكاة
الوعاء الزكوي

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سع ـ ـ ــودي

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعـ ـ ــودي

6٫638٫460٫032
5٫984٫878
()7٫252٫869٫746
()608٫424٫836
()36٫566٫594
()644٫991٫430

6٫714٫000٫000
7٫527٫529
()6٫850٫770٫292
()129٫242٫763
()74٫775٫789
()204٫018٫552

لم يتم احت�ساب زكاة عن �سنة 1431هـ لوجود وعاء زكوي �سالب ونتيجة �أعمال ال�سنة خ�سارة.
تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية ب�صورة رئي�سية �إلى بع�ض التعديالت تم�شي ًا مع الأنظمة المالية ذات ال�صلة.
حركة المخ�ص�ص خالل ال�سنة

في بداية ال�سنة
المخ�ص�ص خالل ال�سنة
المدفوع خالل ال�سنة
في نهاية ال�سنة

 30ذو الحجة 1431هـ
ريال �سعودي
7٫500
ــ
ــ
7٫500

 30ذو الحجة 1430هـ
ريال �سعودي
23٫407٫963
ــ
()23٫400٫463
7٫500

الو�ضع الزكوي
�أنهت ال�شركة و�ضعها الزكوي مع م�صلحة الزكاة والدخل حتى  30ذو الحجة 1429هـ.
 15ـ �إدارة المخاطر
مخاطر ال�سيولة
تتمثل مخاطر ال�سيولة في مواجهة من�ش�أة ما �صعوبة في الح�صول على الأموال لمقابلة االلتزامات المت�صلة بالمطلوبات المالية.
تعمل ال�شركة على الحد من مخاطر ال�سيولة التي تتعر�ض لها عن طريق الت�أكد من وجود م�صادر تمويل كافية عند الحاجة �إليها حيث قامت ال�شركة خالل ال�سنة بتوقيع اتفاقية مع
جهة ا�ست�شارية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�شروع ال�شركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
�إي�ضاحات حول القوائم المالية
 30ذو الحجة 1431هـ
 15ـ �إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة �أداة مالية ب�سبب تقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية� 0إن ال�شركة معر�ضة لتقلبات �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية خالل دورة �أعمالها
العادية 0لم تقم ال�شركة ب�إجراء �أي معامالت جوهرية خالف الريال ال�سعودي والدوالر الأمريكي خالل ال�سنة 0وحيث �أن �سعر الريال ال�سعودي مثبت تجاه الدوالر الأمريكي فان
المعامالت بالدوالر الأمريكي غير معر�ضه لتقلبات �أ�سعار ال�صرف.
 16ـ القيم العادلة للأدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة �أ�صل �أو �سداد التزام بين طرفين بمعرفتهما وملء �إرادتهما في معاملة تتم على �أ�س�س تجارية 0تتكون الموجودات المالية لل�شركة
من النقدية والبنود �شبه النقدية كذلك مدينون وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا ،وتتكون مطلوباتها المالية من دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع 0ال تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية
جوهري ًا عن القيمة الدفترية.
 17ـ ارتباطات والتزامات طارئة
�إن القيمة الإجمالية للعقود المبرمة مع ال�شركة لم�شروع جبل عمر كما في  30ذو الحجة 1431هـ مقدارها 254ر 12مليون ريال �سعودي ( 30ذو الحجة 1430هـ 11.777 :مليون
ريال �سعودي) وبلغت التكاليف التي تم �إنفاقها على الم�شروع حتى  30ذو الحجة 1431هـ بمبلغ  2.830مليون ريال �سعودي (حتى  30ذو الحجة 1430هـ 1.679 :مليون ريال
�سعودي) .هذا بالإ�ضافة �إلى االرتباطات الم�شار �إليها في �إي�ضاح .19
 18ـ الأن�شطة التمويلية
كما هو مبين في �إي�ضاح � ، 9أبرمت ال�شركة اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية مع م�صرف الراجحي كما تقوم ال�شركة �أي�ضا با�ستكمال �إجراءات الح�صول على تمويل �آخر بمبلغ  5مليار
ريال �سعودي ،ويتوقع مجل�س الإدارة �أن يتوفر التمويل في �سنة 1432هـ حيث �سيتم ا�ستعماله في ا�ستكمال تنفيذ م�شروع ال�شركة الرئي�سي («جبل عمر»)0
 19ـ حدث الحق
وقعت �إدارة ال�شركة في  21محرم 1432هـ (الموافق  27دي�سمبر 2010م) عقد مع �شركة ن�سما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة ال�ستكمال تنفيذ �أعمال المرحلة الأولى من م�شروع
تطوير جبل عمر بمبلغ  3.4مليار ريال �سعودي.
 20ـ �أرقام المقارنة
�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرقام ال�سنة ال�سابقة لتتوافق مع العر�ض في ال�سنة الحالية.
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الملحق ()4
ُم َّ
خطط المرحلة الثانية (الموقعين S3و )S4
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الملحق ()5
ُم َّ
خطط المرحلة الأولى 2 ,S1 ,N3 ,N2

S
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الملحق ()6
قائمة بمقاولي وا�ست�شار ّيي ال�شركة
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 مقاول �إن�شاءات المباني المرحلة الأولى�:شركة ن�سما و�شركاهم المحدودة
الأبنية لال�ست�شارات الهند�سية
		
 ا�ست�شاري �إدارة الم�شروع:
�شركة هيل العالم ّية Hill International Limited
		
 ا�ست�شاري �إدارة الم�شروع:
ّ
Ateliers Lion
		
المخطط العام:
 ا�ست�شاري
Ingherop
		
 ا�ست�شاري البنية التحت ّية:
Socotec
 ا�ست�شاري مراجعة الت�صاميم الفن ّية:
�شركة الإتحاد الهند�سي ال�سعودية (خطيب وعلمي)
		
 ا�ست�شاري الإ�شراف على التنفيذ:
Per Kings, HBA, RTKL
			
 الم�ص ّممين:
هيلتون – �شيراتون – جراند حياة – فور�سيزون – �إنتركونتينينتال – ماريوت – موفينبيك
		
 ال ُم�شغّلين المحتملين للفنادق:
Cordroy
		
 ا�ست�شاري مراجعة التكلفة:
Development Consultant
 ا�ست�شاري الدرا�سات االقت�صادية:
Equinox
		
 م�ست�شار �إدارة وت�سويق الفنادق:
�شركة �سقيفة ال�صفا لتطوير و�إدارة العقار
			
 ا�ست�شارات عقار ّية:
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الملحق ()7
�صور حديثة للو�ضع الحالي للم�شروع
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ن�شرة �لإ�شد�ر

138

�شركة جبل عمر للتطوير

الملحق ()8
�صور الم�شروع بعد اكتماله
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ن�شرة �لإ�شد�ر
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