
  ولويةاألحق بإصدار أسهم نشرة 

  شركة مكة لإلنشاء والتعميرفي زيادة رأس مال 

 
  

  
  )٤٠٣١٠٢٠١٠١  السجل التجاري رقم(شركة مساهمة سعودية 

  
  

ية بنسبة وولاألحق بسهماً عادياً عن طريق إصدار أسهم  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ طرح
 للسهم ريال سعودي ٥٠ سهماً قائماً سعر طرح ٧,٢٤جديد لكل ) ١(سهم واحد 

  )ريال سعودي عالوة إصدار ٤٠وريال سعودي قيمة اسمية  ١٠(
  

  
  

  المستشار المالي                           مدير االكتتاب    
   

   سويكورب للخدمات واالستشارات المالية                   بنك الرياض
  

   )م١٥/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٧/٤/١٤٢٧ االثنين يوم فترة االكتتاب من
  )م١١/٦/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٥/٥/١٤٢٧األحد يوم إلى 

  مكان االكتتاب المملكة العربية السعودية
  
  

  إقرار
 على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة سوق نشرة اإلصدار هذه تحتوي
  علىاء مجلس اإلدارة الذي تظهر أسماؤهمويتحمل أعض. "بالهيئة" بالمملكة العربية السعودية والمشار إليها المالية
 ويؤكدون حسب ،مجتمعين ومنفردين كامل المسئولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه) ١٦( الصفحة

  يمكن أن يؤديتوجد أي وقائع أخرى نه الأ جميع الدراسات الممكنة وإلى حد معقول، إجراءبعد و ،علمهم واعتقادهم
 وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية . فيها مضللة واردةنها في النشرة إلى جعل أي إفادةي تضمعدم

عن محتويات هذه النشرة وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما 
   ."د في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منهاكانت عن أي خسارة تنتج عما ور

  

  

 البنك المستلم

 



 

أ  

  إخطار هام

واألسهم " مكة لإلنشاء والتعمير" كاملة عن المعلومات المتعلقة بشركة تفاصيل النشرةتقدم هذه 
تم معاملة ت في األسهم المعروضة للبيع ستتاباالك تقديم طلب ما يتموعند. المعروضة لالكتتاب

 على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن كتتبينالم
  . للشركةالرئيسيالحصول على نسخ منها من المقر 

بالتعاقد مع شركة سويكورب لخدمات االستشارات " مكة لإلنشاء والتعمير"لقد قامت شركة 
يشار إليه  (بنك الرياضو") الماليمستشار ال"أو " سويكورب"ويشار إليها فيما بعد بـ (المالية 

فيما ما يتعلق ) ب(صفحة الن في ريواألطراف اآلخرون المذكو") مدير االكتتاب"فيما بعد بـ 
  . حقوق األولوية موضوع هذه النشرةبعرض االكتتاب في أسهم

 أي معلومات أو بتقديم أي أقرار عن الشركة وال عن األسهم بإعطاء أي شخص فوضلم ي
  .طروحة لالكتتاب غير تلك المتضمنة في هذه النشرةالم

لم يذكر  إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة تعبر عن الواقع كما في تاريخ نشرها ما
وعلى الرغم من أن الشركة قد توخت الحيطة المعقولة في أعداد هذه النشرة . خالف ذلك

ال أن هذا ال يعني أن أي معلومات تحتوي وتعتقد أن المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة، إ
 فمن اختالفات حدثت أية ن هذه النشرة، وإ إصدارعليها سوف تظل صحيحة بعد تاريخ

الوضع المالي الفعلي للشركة وقيمة  األمر الذي قد يؤثر سلباً على  تكون جوهرية،أنالممكن 
ملحوظ في أمور جوهرية د تغير األسهم المطروحة لالكتتاب تأثراً سلبياً، وفي حالة وجو

نشرة  فيافية موضحة كان يجب تضمنيها  النشرة أو ظهور أي مسائل إضهذهة في دوار
اإلصدار هذه قبل التسجيل في القائمة الرسمية، سوف تقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار 

  .ليةيتكم

كة أو أي من ال تعتبر هذه النشرة توصية من جانب المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو الشر
 ويتعين على كل من يستلم هذه. المستشارين، بالمشاركة في اكتتاب أسهم حقوق األولوية

 المستقل لألسهم ه من مشورة مهنية مستقلة وأجراء تقييمهالنشرة الحصول على ما يحتاج إلي
  .المطروحة لالكتتاب وتقييم المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة

 أي إجراء لتأهيل أو اتخاذ، ولم يتم ه األسهم للمساهمين في الشركة فقطيحق االكتتاب في هذ
.  المملكة العربية السعودية أخرى سوىتسجيل هذه النشرة أو األسهم بموجب قوانين أي دولة

وتطلب الشركة ومدير .  النشرة وبيع األسهم في أي دولة أخرى هذهويمنع صراحة استخدام
 . النشرة أن يالحظ هذه القيود ويراعيهااالكتتاب من كل من يتلقى هذه

 
  التوقعات والمعلومات المستقبلية

بعض المعلومات التي تحتويها هذه النشرة مبنية على أساس توقع حدوث بعض األحداث 
وبناء على ذلك فإن كل التقديرات . والمواقف التي من الممكن أيضاً أال تحدث في المستقبل

ولو أن أحد تلك المخاطر قد تحقق أو أن بعض . دم التيقنوالتحليالت معرضة للمخاطر وع
هذه التقديرات لم تكن صحيحة، فإن بعضاً من النتائج الفعلية من الممكن أن تختلف عن تلك 

ولذا فكل المعلومات المقدمة مبنية على المعلومات والظروف السائدة وقت كتابة هذه . المقدرة
      .في ذلك الوقتالنشرة والظروف والمالبسات المعروفة 



 

ب  

  المقر الرئيسي للشركة وأطراف االكتتاب

  شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  مركزِ فقيه التجاري

  الدور السابع، العزيزية
  ٧١٣٤ يرقم الصندوق البريد

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٢-٥٥٧ ٠٠٣٧: تليفون
  +٩٦٦-٢-٥٥٨ ٣٠٨٦: فاكس
  عبد الرحمن فقيه/الشيخ

  ارة والعضو المنتدب رئيس مجلس اإلد

   شركة مكة لإلنشاء والتعميرممثلي
  :المعتمدان
  أحمد بن عبدالعزيز الحمدان/األستاذ

  عضو مجلس اإلدارة
  سعيد بن  عبد اهللا سليمانمنصور/األستاذ

  عضو مجلس اإلدارة والمدير العام
  ٧١٣٤ يرقم الصندوق البريد

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٢-٥٥٧ ٠٠٣٧: تليفون
  +٩٦٦-٢-٥٥٨ ٣٠٨٦: فاكس

   عضو مجلس اإلدارة والمدير العام
  يالمستشار المال
  ستشارات والخدمات الماليةسويكورب لال

  ، جوستاف ادور٨
  ٦٤٠٤ يرقم الصندوق البريد

  ،٦ جنيف ١٢١١
  سويسرا
  +٤١-٢٢-٧٣٧ ٣٧ ٣٧: تليفون
  +٤١-٢٢-٧٣٧ ٣٧ ٠٠: فاكس
  كمال الزر /األستاذ

  العضو المنتدب

  

  الكتتاب والبنك المستلممدير ا
  بنك الرياض

  ٢٢٦١٦ يرقم الصندوق البريد
  ١١٤١٦جدة 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-١-٤٠١ ٣٠٣٠: تليفون
  +٩٦٦-١-٤٠٤ ٢٦١٨: فاكس
  ماجد القويز/األستاذ
  مدير

  

  يالمستشار القانون
  مكتب محمد عمر العامودي

  "محاماة واستشارات قانونية"
   السابع الدور–عمارة النشار 

  ٨٩١٠ يرقم الصندوق البريد
   ٢١٤٩٢جدة 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦-٢-٦٤٣-٥٤٥٢: تليفون
  +٩٦٦-٢-٦٤٤- ٥٧٩٣: فاكس
  محمد عمر العامودي/األستاذ

  المدير العام
  

  المحاسب القانوني
  اهشرك ومكتب طالل أبو غزالة

 طريق المدينة
  ٢٠١٣٥ يرقم الصندوق البريد

  ٢١٤٥٥جدة 
  العربية السعوديةالمملكة 
  +٩٦٦-٢-٦٦٨-٥٤٥٨: تليفون
  +٩٦٦-٢-٦٦٨- ٥٤١٥: فاكس
  طالل أبو غزالة/األستاذ

  المدير العام

  

  المحاسب القانوني
  مكتب فؤاد مختار للمحاسبة والمراجعة

  طريق الملك فهد
  ٧١٨١ يرقم الصندوق البريد

  ٢١٤٦٢جدة 
  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-٢-٦٥١ ٧٩٦١: تليفون
  +٩٦٦-٢-٦٥٣ ٢٥٢٨ :فاكس
  فؤاد مختار/األستاذ

  المدير العام
  
  

نود التنويه أن كل من الجهات المذكورة أعاله قد أعطت الشركة موافقتها الكتابية على نـشر                
  .إفادتها ضمن نشرة اإلصدار وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة



 

ج  

  يذي تنفصخلم
  
  مةدقم

بتـاريخ   ٥٠/مسـوم الملكـي رقـم        المر بموجـب التعميـر    و تم إنشاء شركة مكة لإلنـشاء     
 وقد باشرت الشركة أعمالها بناء علـى موافقـة         ،   سعودية شركة مساهمة هـ ك ١٣/١١/١٤٠٨

  .هـ٢١/١١/١٤٠٩ بتاريخ ٨٥٩رقم وزير التجارة 

 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، وبقيمة أسـمية         ١,٣٥٥تأسست الشركة برأس مال قدره      
هـ تم موافقة الجمعيـة العموميـة       ١٤١٤وفى عام   .   ريال سعودي للسهم الواحد    ١٠٠قدرها  

  ليـصبح    ريال سعودي  مليون   ٩٣,٢الغير عادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار        
  . مليون ريال سعودي١,٤٤٨رأس مال الشركة المصرح به بـ 

 ، فقيـه   عبـدالقادر  عبدالرحمن/ الشيخ رئاسة تأسيس شركة مكة لإلنشاء والتعمير تحت        وقد تم 
لتكون من أهم روافد التنمية العقارية بمنطقـة مكـة          رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب،      

  تأسيـسها  قدمت الـشركة منـذ    .  الطموحة ماحرمسجد ال  المحيطة بال  ة وخاصة المنطق  المكرمة
 التي قامت بهـا     تهدف تلك المشاريع  و،  بداعية في مجال التنمية العقارية    اإلنماذج  ال الكثير من 
 وبالتـالي    المكرمـة   بمدينة مكة  ماحرمسجد ال بالى تنمية المنطقة المركزية المحيطة      الشركة إل 

  .   الزائرين لتلك المنطقة المكرمةتسهيل ومساعدة الماليين من المعتمرين والحجاج

 إحدى الشركات البارزة في مجال التنمية وقد أخذت         لإلنشاء والتعمير  واليوم تعتبر شركة مكة   
التي أصبحت مقيـاس     و عدد كبير من المشاريع الضخمة في مكة المكرمة       الشركة على عاتقها    

  :وتتضمن تلك المشاريع اآلتي. العراقة وللجودة

 تونأبراج مكة هيل 
 تونفندق مكة هيل 
 فندق الشهداءإدارة وتشغيل  
  التجاريلإلنشاء والتعميرمركز شركة مكة  

 

  :و وه الثانيالضخم هاتلك المشاريع مهدت الطريق لكي تبدأ الشركة في مشروع
هـي   و إعادة تطوير منطقة جبل عمر بأكملهـا      وهو مشروع    –جبل عمر مشروع تطوير    

 يتم تنفيـذ  سوف   و .للمسجد الحرام بالجهة الغربية   منطقة جبلية ذات موقع إستراتيجي فريد       
المرحلة األولى تتضمن البنية األساسـية  وتنميـة         .  مشروع إعادة التنمية على مرحلتين    

األراضـي  بعض   المرحلة األولى ببيع     وتنتهي.  ادة تقسيم األراضي بالمنطقة   الطرق وإع 
ت الـسكنية، والتجاريـة   آستتضمن بناء المنـش   المرحلة الثانية أما. الفضاء بالمزاد العلني  

 . األراضي المباعة في المزاد العلنيوالفندقية على تلك
 

وكان سعر إغـالق    .  السعودي  مدرجة في سوق األسهم    لإلنشاء والتعمير شركة مكة   إن أسهم   
 ٢٠,٨٥٤ ، وبقيمة سوقية بمقـدار    ريال سعودي للسهم   ١٤٤هو   م٢٠٠٦  أبريل ١٠السهم في   

  .مليون ريال سعودي
  



 

د  

   التنافسيةفرصال
  

ـ    و شروع غرب المسجد الحرام بمكة المكرمة     يقع الم  :موقع المشروع   ستقبل الـذي ي
 علـى بإطاللـة مباشـرة     وع   أراضى المشر  بتتميز أغل . ماليين الحجاج والمعتمرين  

 المطلة على المسجد الحرام هي األغلـى        يالمسجد الحرام، وتعتبر أسعار تلك األراض     
 . في العالم

  
الجودة من خالل المسابقة العالمية  وقد راعت الشركة أقصى معايير  :جودة التطبيـق   

 تعميرلإلنشاء وال  ولم تبخل شركة مكة   . التي قامت بها الشركة الختيار أفضل تصميم      
 في اإلنفاق على المشروع حتى تضمن أن يخرج المشروع في أكمل صـورة ممكنـة              

 . بتكلفة مناسبةو
  

  تقوم شركة مكة لإلنشاء      : لشركة مكة لإلنشاء والتعمير     والفني خبرة الفريق اإلداري   
ها في التطوير العقـاري     ترب منذ بدايته بوقتها ومصادرها وتج     والتعمير بدعم المشروع  

 .مةبمكة المكر
  

 الفرصة السانحة    للتطوير   سيكون لشركة جبل عمر     :تطوير لل إدراج شركة جبل عمر    
 . دراجها في سوق األسهم السعوديإل

 
،  للتطـوير    سوف تتمكن شركة جبل عمـر       :جبل عمر مشروع   من   الثانيةالمرحلة   

خالل فترة ثالث سنوات، من حيازة نسبة من أراضي مشروع جبل عمر بعد التطوير              
 والمراكـز التجاريـة   أي الفنادق والمباني الـسكنية      (أ بإنشاء مختلف المرافق     لكي تبد 

سوف تكون هذه المرحلة الثانية من المشروع مما يؤكـد          ...). مواقف السيارات الخ  و
 .استمرارية الشركة



 

ه  

  ملخص للمعلومات المالية
المـالي،  يقدم هذا الجزء ملخص عن المعلومات المالية لنتائج أعمـال الـشركة، ومركزهـا               

باإلضـافة إلـى    " األداء المالي للشركة  "هذا الملخص مع قسم     يجب أن يقرأ    . تها النقدية اوتدفق
  .االقوائم المالية وإيضاحاته

  
  هـ١٤٢٦  بيانات مالية مختارة 

   شهور٩ عن 
  هـ١٤٢٧

   شهور٩ عن 
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  قائمة المركز المالي 
 )بآالف رياالت سعودية(

            

  ٦٤,٧٩٥  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٧  ٢٥٠,٨٩٤  ٦٢,٤٧٢  ١٣٣,١١٥ النقدية في البنوك

  ٢٥٠,٩٩٨  ٤٢٤,٩٢١  ٤٠٠,١١٢  ٥٤٦,٢٤٩  ٣١١,٨٨٥  ٣٤٦,٧٨٥ إجمالي األصول الحالية

  ٢,٥٤٠,٣١٠  ٢,٦٦١،٩٣٢  ٢,٥٤٥,٣٢٢  ٢,٦١١,٩٧٧  ٢,٦١٧,٣٥٤  ٢,٥٩٦,٩٢٧ إجمالي األصول 

  ٣١٤,٧٦٨  ٣١٨,٥٠٨  ٣١٦,٨٩٨  ٣٣٢,٩٣٦  ٢٨١,٥٨٦  ٣٠١,٣١٩ ية  الحالااللتزاماتإجمالي 

  ٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠    -    -  ١٢٦,٠٠٠  ٨٥,٠٠٠ ائتمانيةتسهيالت 

  ٣٧٣,٤٨٨  ٤٧٤,٩١٠  ٣٥٦,٣٤٥  ٣٧٣,٤١٤  ٤٣٣,٨٣٢  ٤١٥,٣٧٦ االلتزاماتإجمالي 

  ٢,١٦٦,٨٢٢  ٢,١٨٧,٠٢٢  ٢,١٨٨,٩٧٧  ٢,٢٣٨,٥٦٣  ٢,١٧٨,٦٦٨  ٢,١٨١,٥٥١ إجمالي حقوق المساهمين

              

                   

                  )بآالف رياالت سعودية(قائمة الدخل 

   ٧٢,٨٤٦   ٦٨,٩٦٣   ٨٣,٣٩٣   ١٧٢,٠٥٠  ٥٧,٤٦٠  ٥٤,١١١  المبيعات 

  )٢٤,٧٦٩(  )٢٤,٨٢٧(  )٣٦,٣٧٧(  )٧١,٨٢١(  )١٨,٤٤٣(  )١٧,٠٦٢(  تكاليف مباشرة 

   ٤٩٨   ١,٣٦٧   ١,٧٩٠   ٣١٤  ٦,٢٤٨  ٤,٣٩٧  صافي أرباح فندق الشهداء

   ٤٧,٠٤٤   ٤٤,٢٧٨   ٣٨,٤٧٤   ٤١,٨٣٧  ٤٩,٠٦٠  ٤٦,١٢٦  صافي أرباح فندق مكة هيلتون

   ٧٤,١٣٢   ٥٤,٤٠١   ٤٢,٦٢٢     -  ٦٧,٥٣٧  ٧١,٧٧١  صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

    -    -    -  ٥٩٨,٤٥٨     -     - إيراد بيع الشقق 

  ١٨٣,٥٩٢  ١٤١,٢٢١  ١٢٣,٧٣٦  ٧٣٦,٧١٢  ١٥٢,٧٧٧  ١٨٢,٧٤٦ صافي الدخل

 ٦,٣٤ ٤,٨٨ ٨,٧٥ ٥٢,٠٨  ٥,٢٧  ٦,٣١ )س.ر(ربحية السهم 

  ١,٢٧   ٠,٩٨   ٠,٨٥   ٥,٠٩    ١,٠٥   ١,٢٦  )س.ر(ربحية السهم  بعد عملية تجزئة السهم 

              

  قائمة التدفق النقدي 
             )بآالف رياالت سعودية(

  ٣٩٦,٨٠٩  ١٣٨,٨٨٨  ٧٩,٤٦٦  ٨٥,٤١٦  ١٢٦,١٢٥  ٣٦٥,٦٥٧ نشاطات التشغيل 

 )٨٧,٦٠٨ ( )١١٠,٩٠٠ ( )٩٩,٩٩٦ (  ٦٢٥,٨٢٠  )٣٣,٣٥٦(  )٣٤,٧٥٨( نشاطات استثمارية 

 )٣٠٨,٩٢٧ ( )٢١,١٠٤( )١٧٢,٧٢٨ ( )٤٧٦,٨٨٧ (  )٩٥,٠٩٠(  )٢٦٢,٣٠٤( نشاطات تمويلية 

             النقد المساوي  والنقد

  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ١٦,٥٤٥  ٦٤,٧٩٤  ٦٤,٥٢٠ بداية الفترة 

  ٦٤,٧٩٤  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ٦٢,٤٧٢  ١٣٣,١١٥ نهاية الفترة 

  تم تجزئة الـسهم     هـ١/١/١٤٢٥في   ، المرة األولى   مرتين قد تم زيادة عدد األسهم المصدرة     ١
تـم تجزئـة     هـ٢/٣/١٤٢٧في   والمرة الثانية ،  ٢٨,٩٦٣,٢٤٨ سهم إلى    ١٤,٤٨١,٦٢٤من  
   . سهم١٤٤,٨١٦,٢٤٠ إلى ٢٨,٩٦٣,٢٤٨من  السهم



 

و  

   حصيلة اإلصداراستخدام
 مليون ريـال    ١٠ صافي   ذلك بعد خصم   و  مليون ريال سعودي   ٩٩٠صافي حصيلة اإلصدار     

  . متعلقة بعملية اإلصدارسعودي مصروفات 

  : على النحو التالي حصيلة اإلصدار ستخدامسيتم ا
مداد إالمرحلة األولى هي    . المبلغ على مرحلتين   هذا   استخدامسيتم  :  مليون ريال سعودي   ٩٩٠

ويمثل هذا المبلغ مساهمة مالك      . مليون ريال سعودي   ٧٢٢جمالي  بإ  للتطوير جبل عمر شركة  
عقارات في الموقع تم تقييمها طبقاً لتقدير اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة              

 وثـائقهم   استكمال بعد   بأسمائهمسجل هذه األسهم    العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وسوف ت      
 تلك الوثائق مدة ثالث سنوات ويلتـزم مجلـس          استكمالالنظامية والشرعية بحيث ال يتجاوز      

إدارة شركة جبل عمر للتطوير بعرض المتبقي من األسهم النقدية المشار إليها على الجمعيـة               
لمذكورة وتوصياته بشأنها، وتلتزم شركة     العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير خالل المدة ا        

مكة لإلنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة العادية للشركة حيال المتبقـي مـن المـساهمة                
  .تم النص على ذلك في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وقد .النقدية

  

ة جبل عمر للتطـوير     في أثناء المرحلة األولى وفور تأسيس شرك       أ تبد  فهي المرحلة الثانية أما  
من قيمة األراضي المطـورة     % ٤٦تمثل قرابة الـ     و  مليون ٢٦٨ويتم استخدام المبلغ المتبقي     

لشراء قطـع أراضـي     التي سيتم شرائها من شركة جبل عمر للتطوير، وتعتبر كدفعة مقدمة            
ـ    بعد استرداد وبمنطقة جبل عمر     شـركة جبـل     مليون ريال سعودي من      ٧٢٢ أي مبلغ من ال

يتم استخدام المبلغ في سداد باقي قيمـة         للتطوير بعد االنتهاء من عملية توثيق األراضي      عمر  
 .األرض ثم القيام بتطويرها عقارياً وبناء مجموعة من المنشآت السكنية والفندقية

  :يتم تقسيم المبلغ المستخدم في هذه المرحلة كما هو موضح أدناه
  

 شراء أرضي مطوره من شركة جبـل عمـر          يتم استخدامها في   : مليون ريال سعودي   ٥٨٥
ويبلغ متوسـط سـعر األرض بـالمتر المربـع          ،   متر مربع  ٩,٠٠٠للتطوير بمساحة قدرها    

 ريال سعودي وذلك حسب تقدير متوسط سعر األراضي المطورة لشركة جبل عمر             ٦٥,٠٠٠
  .   للتطوير

  
 مـن المنـشآت     يتم استخدامها للتطوير العقاري وبناء مجموعـة      :  مليون ريال سعودي   ٤٠٥

 متر مربع تقريباً وبمتوسط تكلفة للمتر       ١٠١,٢٥٠السكنية والفندقية وستبلغ المساحة اإلنشائية      
  احتـساب تـم    و  ريال سعودي والتي قد تم تحديدها وفقاً إلى الدراسة السوقية          ٤,٠٠٠المربع  

  .الزيادات المتوقعة في أسعار البناء
  إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمير: المصدر

  

في القائمة الرسمية، حقوق األولوية ولقد تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل أسهم 
وسوف يتم . مستندات التي طلبتها هيئة السوق الماليةالوتمت الموافقة على هذه النشرة وكافة 

من و. تسجيل األسهم بنظام تداول إليكترونياً، ولن يتم إصدار أية شهادات أسهم لهذا الطرح
تواريخ "راجع قسم (المتوقع أن يبدأ التداول في األسهم الجديدة فور التخصيص النهائي لها 

  ). من هذه النشرة) ٤(صفحة " مهمة لعملية االكتتاب



 

ز  

  أسباب اإلصدار
اريع التعمير من المـش   الذي اكتسبته شركة مكة لإلنشاء و     على الرغم من التدفق النقدي المميز       

التـدفقات لـشراء بعـض      ، إال أنه قد تم استخدام الفائض من تلك          )مكةفندق وأبراج   (السابقة  
شراء أراضي   تمويلي من أجل     تدعيمحالياً تحتاج الشركة إلى     و.  األراضي بمنطقة جبل عمر   

ـ وقـد تـم تع    .  حتى تقـوم الـشركة بتطويرهـا عقاريـاً          جبل عمر  منطقةمطوره في    ين ي
 للتطـوير   شركة جبل عمر  ب اللجنة التأسيسية رئيس   بمنصب   ، فقيه  عبدالقادر عبدالرحمن/الشيخ

 للتطوير  من رأس مال شركة جبل عمر     % ٢٢,٠٥ شركة مكة لإلنشاء والتعمير نسبة       وستتملك
تنقسم نسبة مشاركة شـركة      و . مليون ريال سعودي   ٦,٧١٤والذي من المتوقع أن يصل إلى       

ات المملوكة لشركة مكـة     وتمثل المساهمة العينية للعقار   % ١١,٢٩التعمير إلى      و مكة لإلنشاء 
هي المبلغ المـدفوع مـن      % ١٠,٧٦نسبة   و  للتطوير،   جبل عمر التعمير في شركة     و لإلنشاء

تعادل أسهماً عينية لـصالح     شركة مكة كملكية مؤقتة ألسهم باسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير           
لنظاميـة  استكمال وثـائقهم الـشرعية وا     على  مالك عقارات أبدوا الرغبة بالمساهمة وقائمين       

وسيتم تحويل تلك الحصة النقدية تدريجياً إلى حصص عينية لصالح مالك العقـارات الـذين               
 ودفع قيمة تلك األسهم لشركة مكة، بنـاء علـى           يقومون باستكمال وثائقهم مستقبالً أوالً بأول     

سيكون هناك تمثيل لشركة مكة في مجلس إدارة شـركة          % ١٠,٧٦الملكية المؤقتة لنسبة الـ     
 أرباح األسهم ذات الملكية المؤقتة لتوزيعها بعد نهاية مهلـة الـثالث   احتجازسيتم  و مرجبل ع 

المـذكورة  % ١٠,٧٦سنوات لمالك هذه النسبة حيث ستكون نسبة شركة مكة صفر من الــ              
وسوف يوصي مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن ما تبقى من األراضي التي              ،  أعاله

فيما يلي هيكل رأس مال شـركة جبـل عمـر            .مهلة الثالث سنوات  لم يتم تسجيلها في نهاية      
 :للتطوير

  

  جزئي  
  ريال سعودي

  كلي
  ريال سعودي

       الحصص العينية:أوالً
    ٧٥٧,٨٠٨,٨٥٠     شركة مكة لإلنشاء والتعمير -١

  ٣,٩٧٧,٥١٦,٩٠٠  ٣,٢١٩,٧٠٨,٠٥٠  آخرون مالك -٢

       الحصص النقدية:ثانياً

ل هـذا المبلـغ     ث، ويم والتعميرباسم شركة مكة لإلنشاء     
مساهمة مالك عقارات في الموقع تم تقييمها طبقاً لتقدير         
اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة مـن الهيئـة         
العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وسوف تسجل هـذه         

 وثائقهم النظامية والشرعية    استكمال بعد   بأسمائهماألسهم  
تلك الوثائق مدة ثالث سنوات      استكمالبحيث ال يتجاوز    

ويلتزم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بعـرض         
المتبقي من األسهم النقدية المشار إليها علـى الجمعيـة          

 خـالل المـدة     العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير     
المذكورة وتوصياته بشأنها، وتلتزم شركة مكة لإلنـشاء        

ادية للشركة حيـال    والتعمير بما تقره الجمعية العامة الع     
تم النص على ذلك في      وقد   .المتبقي من المساهمة النقدية   

  ٧٢٢,٤٨٣,١٠٠  ٧٢٢,٤٨٣,١٠٠  .عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي
  ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠  اكتتاب عام: ثالثاً

  ٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠    إجمالي رأس المال
 



 

ح  

  عوامل المخاطرة
النشرة مبنية على أساس توقع حـدوث بعـض األحـداث           بعض المعلومات التي تحتويها هذه      

وبناء على ذلك فإن كـل التقـديرات   . والمواقف التي من الممكن أيضاً أال تحدث في المستقبل        
ولو أن أحد تلك المخاطر قد تحقق أو أن بعـض           . والتحليالت معرضة للمخاطر وعدم التيقن    

الفعلية من الممكن أن تختلف عن تلـك        هذه التقديرات لم تكن صحيحة، فإن بعضاً من النتائج          
ولذا فكل المعلومات المقدمة مبنية على المعلومات والظروف السائدة وقت كتابة هذه            . المقدرة

   .النشرة والظروف والمالبسات المعروفة في ذلك الوقت
ـ وال" عوامل المخـاطرة  "تلك المخاطر قد تم توضيحها في هذه النشرة في الجزء الخاص             ي ت

  .  أي قرار خاص بالمشاركة في االكتتابذتخاا قبل رعتباؤخذ في االتيجب أن 
 



 

ط  
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 ١

  ةعوامل المخاطر -١
  عمليـة إصـدار    في وقهمبحق عند المطالبة    االعتبار فيلى المستثمرين المحتملين أن يأخذوا      ع

 ة ذلك عوامل المخاطر   فيالنشرة بما    هذه تحتويها   التي جميع المعلومات    األولوية حقوق   أسهم
، والحالـة الماليـة،     مالت الشركة التجاريـة   ا تع  من الممكن أن تتأثر كل من      .دناهأ الموضحة
 تعتقـد   التـي  ة نتيجة لعوامل المخاطر    بصورة سلبية   للشركة النقديلنشاطات والتدفق   ونتائج ا 
 لم يتم تعريفها من قبل اإلدارة أو تعتبرها غير محتملة           أخرى إمكانية حدوثها أو عوامل      ةاإلدار

إن سعر تداول سهم الشركة من الممكن أن        . المخاطرةالحدوث فإذا حدثت أصبحت من عوامل       
قلـيال  اً  حدى تلك المخاطر ومن الممكن أن يخسر المستثمرون المحتملون جزء         إينخفض نتيجة   

  .استثماراتهم كثيراً منأو 
   
  مخاطر الشركة ١-١

 
  قتصادية الظروف االالسوق و ١-١-١

 االقتصاديةإن نشاط الشركة في المستقبل مبني على أساس بعض التقديرات الخاصة بالظروف 
 تخرج عن إطارها التي وتصادية األخرىاالق للسوق، كما أن الشركة معرضة لألخطار

ا خالل الظروف ة من الخبرة في إدارة نشاطاتهإن إدارة الشركة لديها سنوات عديد. وسيطرتها
االقتصادية المختلفة ونحن نؤمن بأن اإلدارة ستستطيع بإذن اهللا أن تواكب أية تغيرات قد 

ركة لن تتأثر بالتغيرات تحدث في السوق، ومع ذلك فإن هذه الخبرات ال تضمن بأن الش
  . السوقية والسياسية في المستقبل

  
  نالرئيسيي  اإلدارة التنفيذيةأعضاء ٢-١-١

  .ذييني التنفالمدراء الشركة وعلى يخطة النمو على اإلبقاء على مؤسس ويعتمد نجاح الشركة
  الماليةالنواحي قد ينتج عنة تأثيرات عكسية على األفرادالء ؤ فرد من هيإن خسارة أ

 يفراد ذواألب االحتفاظكما أن نجاح الشركة يعتمد أيضا على جذب و. طات الشركةنشاو
  .والكفاءة ةخبرال
  
  المنافسة  ٣-١-١

 كان ذلك من القطاعات، وتتميز هذه القطاعات بالمنافسة الشديدة سواء العديد فيالشركة تعمل 
وقد وضع . عن طريق الشركات المحلية أو الخارجية وهى تتنافس على نفس قاعدة العمالء

سعار  المنافسين مثل تعدد المنتجات واألي تبرزه عن باق رئيسيةسي الشركة مقايفيكل قطاع 
تها تراقب تحركات السوق لكي تظل اوستظل الشركة بقطاع. الخطط اإلستراتيجية وةالتنافسي

 في يالشركة أن تظل محافظة على وضعها الحالال تضمن مع ذلك . منافسيها على المقدمة في
  .لسوقا
  

 الذي هو من أهم مشاريع شركة هناك عدد من المشاريع المنافسة لمشروع جبل عمركما أن 
 هذا يؤثروقد .  ما الحر المسجد قرباألراضي زيادة مساحة في يرجح أن تتسبب التي و،مكة
 حالة ظهور مشاريع أخرى قبل أو في مشروع جبل عمر أراضي  بيعي قدرة الشركة علىف

  .روع جبل عمرأثناء تنفيذ مش
  



 

 ٢

   مخاطر االستثمار في المشروع ٢-١

  
  زيادة التكاليفتأجيل األعمال اإلنشائية و ١-٢-١

 في قد تم وضع هذه التكاليفو تقييم تكاليف اإلنشاءاتب للقيامبذلت الشركة أقصى جهودها 
، ومن  أسعار وتكاليف البناء التقلبات فيخطة الماليةالعي في ووقد ر. خطة الشركة المالية

نتيجة لتأجيل األعمال ك أو أسعار الخامات الرتفاعنتيجة كد تكاليف المشروع يتزأن  الممكن
  .اإلنشائية

  
   األراضيسعر بيع  ٢-٢-١

 . على ربحية المشروعاً كبيرتأثيراً بعد التطوير األراضيسعر بيع  تتوقع الشركة أن يؤثر
 وذلك األراضييع   بذلت الشركة أقصى جهودها لكي تقوم بتقدير أسعار محافظة لبنتيجة لذلك

   . الصفاةيفقس ةشرك  وهية على توقعات قام بها طرف آخر ذو خبراًبناء
  
  مخاطر االستثمار في أسهم الشركة ٣-١

 أعاله أو نتيجـة     ضحةا الو إن سعر تداول سهم الشركة من الممكن أن ينخفض نتيجة المخاطر          
ة أو غير مرتبطـة      من الممكن أن تكون مرتبطة بأداء الشرك       سوقية أخرى وقتصادية  اوامل  ع
  .استثماراتهممن كثيراً أو اً قليال جزء ومن الممكن أن يخسر المستثمرون المحتملون بها
  
  
  
  
  
  
  

    



 

 ٣

   لحملة األسهماالكتتابحقوق  -٢
  

 في سـجل     المقيدين لمالكي األسهم هو إصدار بحق األولوية       لحملة األسهماالكتتابحقوق 
  . األحقية تاريخفي بالشركة المساهمين

 
العادية للتصويت على     الجمعية العمومية الغير   انعقادهو يوم     يخ األحقيةتار

 تمت الموافقة علي زيادة رأس المال مـن         .زيادة رأس المال  
لزيـادة رأس المـال بتـاريخ       الجمعية العمومية الغير عادية     

  .هـ٢٩/١٠/١٤٢٥
  

  .عاديسهم  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠إجمالي األسهم التي ستصدر  أسهم حقوق األولوية
 

ريال سعودي كقيمة    ١٠مقسمة إلى    ،للسهم ريال سعودي    ٥٠  سعر الطرح
  .ريال سعودي كعالوة إصدار للسهم ٤٠وسمية للسهم ا

     
  المــصدر والمــدفوع الحــاليغ رأس مــال الــشركة لــيب  المالزيادة رأس 

 االكتتابسوف يزداد بعد    ريال سعودي    ١،٤٤٨،١٦٢،٤٠٠
بح رأس مـال    ليـص ،  ي ريال سعود  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠بمقدار  

  .يريال سعود ١,٦٤٨,١٦٢,٤٠٠ الشركة المصدر والمدفوع
  

بعـد   و رصيد األسـهم قبـل    
  اإلصدار

يبلغ حاليا عدد األسهم المـصدرة قبـل زيـادة رأس المـال             
 ةبعد عملي  و  سهم،   ١٤٤,٨١٦,٢٤٠ المرتبط باإلصدار الجديد  

ــهم   ــدد األس ــيبلغ ع ــال س ــادة رأس الم ــدار وزي اإلص
لإليـضاح  . مدفوع بالكامـل   و سهم مصدر  ١٦٨,٨١٦,٢٤٠

  ". مصادر تمويل"أنظر 
   

حاملي األسهم الجديدة    قحقو
  )األولوية قحقوأسهم  ار إصددبع(

ال توجد أية تعديالت أو تغيرات لحقوق حاملي األسهم بعـد           
  .األولوية قحقوأسهم  ارإصدعملية 

ي تخصم   مليون ريال سعود   ١,٠٠٠ حصيلة اإلصدار    إجمالي  حصيلة اإلصدار ستخداما
 ١٠ والتـي تبلـغ      منها المصروفات المتعلقة بعملية اإلصدار    

 ٩٩٠مليون ريال سعودي ليصبح صافي حصيلة اإلصـدار         
  .مليون ريال سعودي

االستثمار فـي    و سيتم استغالل حصيلة اإلصدار في المشاركة     
  .مشاريع جديدة

  . جبل عمر مشروع وتطوير عقاري فيأراضيشراء  -
  

  طريقة الدفع
  

امل قيمة األسهم المكتتب بها خصماً من حساب تسدد ك
  .المكتتب نفسه أو عن طريق شيكات مصرفية مصدقة

  
  م١٥/٥/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/٤/١٤٢٧تبدأ في   االكتتاب فترة 

  م١١/٦/٢٠٠٦هـ الموافق ١٥/٥/١٤٢٧وتنتهي في 
  



 

 ٤

سيخصص لكل مكتتب من حملة األسهم ما اكتتب به مـادام             تخصيص األسهم
أو أقل من عدد األسهم المملوكة في تاريخ        % ١٣,٨١يساوي  
 إذا لم   .م١٢/١٢/٢٠٠٥ الموافق   هـ٢٩/١٠/١٤٢٥ األحقية

تمارس حقوق األولية فسوف تخصص األسـهم  للمكتتبـين          
 .التناسب و بطريقة النسبةإضافيةالذين طلبوا أسهم 

موعـد أقـصاه    فـي   ) إن وجـد   (تخصيص األسـهم  وسيتم  
 م١٧/٠٦/٢٠٠٦الموافق  هـ٢١/٠٥/١٤٢٧

أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم سيتم تجميع الكسور فـي          
محفظة واحدة لحملة األسهم وشهادة واحدة لحملة الـشهادات         
ويتم بيعها بسعر السوق ويوزع الفائض عن سـعر الطـرح           

  .على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب عدد كسوره
   

  
  :االكتتابالتواريخ الرئيسية لعملية  ١-٢

   االكتتاب  لعملية ي التقريبالزمني الجدول

 التاريخ االكتتاب ديد مواعيد حت

 م١٥/٥/٢٠٠٦هـ الموافق ١٧/٤/١٤٢٧ ثنينااليوم  االكتتاب فترة 
 م١١/٦/٢٠٠٦الموافق  هـ١٥/٥/١٤٢٧إلى يوم األحد 

  م١١/٦/٢٠٠٦الموافق  هـ١٥/٥/١٤٢٧يوم األحد   ودفع القيمةاالكتتاب  لتقديم طلبات يالموعد النهائ

 م١٧/٦/٢٠٠٦ الموافق هـ٢١/٥/١٤٢٧السبت يوم  )إن وجد( لألسهم يعالن عن التخصيص النهائاإل

  م١٧/٦/٢٠٠٦  الموافقهـ٢١/٥/١٤٢٧السبت يوم  الفائضة االكتتاب رد مبالغ 

سعودية لتسجيل الشركة ال"ين يوماً من اعتماد ثثال  رد مبالغ كسور األسهم
  بعد انتهاء التخصيص النهائيلملف المساهمين " األسهم

يتم تحديده الحقاً بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات  إيداع األسهم الجديدة في المحافظ وبدء تداولهاتاريخ 
 العالقة

  



 

 ٥

  االكتتاب  -٣
   االكتتابطريقة  ١-٣

 من السعودية العربية المملكة في المستلم البنك فروع في االكتتاب طلبات باستالم البدء سيتم
هـ الموافق ١٥/٥/١٤٢٧  إلى تاريخم١٥/٥/٢٠٠٦ هـ الموافق١٧/٤/١٤٢٧ تاريخ
 المكتتب وتزويد بختمه المستلم البنك سيقوم االكتتاب طلب تقديمو  توقيع وعندم،١١/٦/٢٠٠٦

 أو غير مكتملة غير االكتتاب طلب في المعلومات المقدمة أن تبين حال وفي. منه بصورة
  .الغياً سيعتبر االكتتابطلب  المستلم، فإن البنك بواسطة ختمها يتم أو أنه لم صحيحة

 
 ويكون بها، االكتتاب يرغب التي األسهم عدد االكتتاب طلب في يوضح أن المكتتب على يجب

 ٥٠البالغ  االكتتاب بسعر مضروباً فيها االكتتاب المطلوب األسهم عدد يساوي المبلغ اإلجمالي
  .سهم لكل سعودي ريال

  
أو أقل من عدد    % ١٣,٨١كتتب من حملة األسهم ما اكتتب به مادام يساوي          سيخصص لكل م   

 إذا لم تمارس حقوق األولية فـسوف        .هـ٢٩/١٠/١٤٢٥ األسهم المملوكة في تاريخ األحقية    
 .التناسب و بطريقة النسبةإضافيةتخصص األسهم  للمكتتبين الذين طلبوا أسهم 

 م١٧/٦/٢٠٠٦الموافق  هـ٢١/٠٥/١٤٢٧ وسيكون تاريخ تخصيص األسهم في
أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لحملة األسهم 
وشهادة واحدة لحملة الشهادات ويتم بيعها بسعر السوق ويوزع الفائض عن سعر الطرح على 

  .حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب عدد كسوره
 

 العائلة، دفتر أو المدنية، األحوال بطاقة وصورة أصل مع االكتتاب طلبات تقديم يتم أن يجب
 اسمه ويوقع الوكيل يكتب أن يجب بالوكالة، الطلب تقديم  حال وفي. االكتتابمبلغ  وإجمالي

 في المسئول الموظف ويقوم. المفعول سارية وكالة وصورة أصل يرفق وأن االكتتاب طلب على
  .للمكتتب األصول وإعادة األصول مع الصور بمطابقة البنك المستلم

 
 طلبات في منها العدد ذلك وامتالك المحددة األسهم في االكتتاب على بموافقته مكتتب كل ويقر

 بسعر مضروباً فيها االكتتاب المطلوب األسهم عدد يساوي مبلغ مقابل البنك إلى  المقدمةاالكتتاب
 األسهم من العدد ذلك امتلك أنه قد مكتتب كل ويعتبر. سهم لكل سعودي ريال ٥٠البالغ  االكتتاب

 إلى االكتتاب طلب الستمارة المكتتب تقديم )١(: التالية عند تحقق الشروط له تخصيصه تم الذي
) ٣(المستلم،  للبنك بالكامل فيها االكتتاب طلب التي ألسهما قيمة المكتتب دفع) ٢(المستلم،  البنك
  .للمساهم خصصت التي األسهم عدد يحدد الذي التخصيص المستلم إشعار البنك تقديم

 
تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب بها خصماً من حساب المكتتب نفسه أو عن طريق شيكات 

  .مصرفية مصدقة
 

 ،االكتتاب وتعليمات شروط الطلب يستوف لم جزئياً إذا كلياً أو الطلب ترفض أن للشركة ويحق
  .له المخصصة األسهم عدد وسيقبل المكتتب

  



 

 ٦

  ت المكتتبينإقرارا ٢-٣

  : فإن المكتتب يقر بما يلياالكتتاببتعبئة وتقديم نموذج طلب 
  

 .االكتتابالموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب  -١
  

 .أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وكافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم موضوعها -٢
 

واردة في نشرة اإلصدار وبناء على يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط ال -٣
 .ذلك تم اكتتابه في األسهم المذكورة

 

عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها عن أي ضرر ينجم بشكل  -٤
مباشر أو غير مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير 

تؤثر بشكل مباشر على قبول صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية 
وأنه لم يسبق له التقدم بطلب .  في حال إضافتها إلى النشرةاالكتتابالمكتتب ب

لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال 
 .االكتتابتكرار طلب 

 

ليمات  وقبوله كافة شروط وتعاالكتتابقبول المكتتب لألسهم المخصصة بموجب طلب  -٥
 . الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصداراالكتتاب

 

 .عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم -٦
  

  االكتتابأطراف  ٣-٣

ن و مذكورالتعمير ومكة لإلنشاءإن األطراف المعنية بإصدار أسهم حقوق األولوية لشركة 
  ): ب(أدناه، وقد تم ذكر تفاصيلهم سابقاً في الصفحة 

  
  ير المالالمستشا

  ستشارات والخدمات الماليةسويكورب لال

  
   والبنك المستلماالكتتابمدير 

  بنك الرياض

  يالمستشار القانون
  مكتب محمد عمر العامودي

  المحاسب القانوني
   للمحاسبة والمراجعةمكتب فؤاد مختار

  المحاسب القانوني  
  شركاه ومكتب طالل أبوغزالة

  

  



 

 ٧

   شركة مكة لإلنشاء والتعمير -٤
  بذة عن الشركةن ١-٤

  سـوق األسـهم الـسعودي     في  مدرجة  و  سعودية شركة مساهمة  شركة مكة لإلنشاء والتعمير   
 وقد باشرت الشركة أعمالهـا      ،هـ١٣/١١/١٤٠٨ بتاريخ ٥٠/م المرسوم الملكي رقم     بموجب

  .هـ٢١/١١/١٤٠٩ بتاريخ ٨٥٩رقم  وزير التجارة بناء على موافقة معالي

بقيمـة  و مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل،       ١,٣٥٥ال قدره    تم تأسيس الشركة برأس م     وقد
 موافقـة الجمعيـة     تهـ تم ١٤١٤وفى عام   .  ريال سعودي للسهم الواحد    ١٠٠ قدرها سميةا

  ريال سـعودي  مليون ٩٣,٢العمومية الغير عادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار       
هــ  ١٤٢٥ في مطلـع     .ال سعودي  مليون ري  ١,٤٤٨ليصبح رأس مال الشركة المصرح به       

 وبإجمـالي   ريال سعودي  ٥٠ للسهم   االسميةقامت الشركة بعملية تجزئة السهم لتصبح القيمة        
قامت الشركة بعملية تجزئـة      بناء على قرار مجلس الوزراء     . سهم ٢٨,٩٦٣,٢٤٨عدد أسهم   

 إجمـالي بو  ريال سعودي  ١٠ للسهم   االسمية لتصبح القيمة    هـ١٤٢٧ األول ربيع   ٢ في   السهم
  . سهم١٤٤,٨١٦,٢٤٠عدد أسهم 

وكان سعر إغـالق    .  مدرجة في سوق األسهم السعودي     لإلنشاء والتعمير شركة مكة   إن أسهم   
 ٢٠,٨٥٤، وبقيمة سوقية بمقـدار      ريال سعودي للسهم   ١٤٤ هو   م٢٠٠٦ أبريل   ١٠السهم في   

  .مليون ريال سعودي

 روافد التنمية العقارية بمنطقة مكـة        تأسيس شركة مكة لإلنشاء والتعمير لتكون من أهم        وقد تم 
 برؤية طموحـة قـدمت الـشركة منـذ         و .بالمسجد الحرام  المحيطة    وخاصة المنطقة  المكرمة
 التـي   تهدف تلك المـشاريع   وبداعية في مجال التنمية العقارية،      اإلنماذج  ال  الكثير من  تأسيسها

  المكرمـة  بمدينة مكة لحرام  المسجد ا بقامت بها الشركة إلى تنمية المنطقة المركزية المحيطة         
  .   الزائرين لتلك المنطقة المكرمةوبالتالي تسهيل ومساعدة الماليين من المعتمرين والحجاج

 بمشروعها الرائد بتطوير وبناء المركز السكني التجاري بمكة المكرمـة           وقد قامت شركة مكة   
 المعمـاري للمبـاني   الفكـر وقد غير ذلك المشروع  ،  مباشرةالمسجد الحرام    مقابلالذي يقع   و

المـسجد  ة من المشاريع الطموحة بمنطقة      ليعتبر المرحلة األولى لسلس   و،  بمدينة مكة المكرمة  
 . المستقبلية المنهج األساسي الذي تقيم به الشركة أعمالها      المشروع هو    أصبح هذا وقد  . الحرام

   . في المستقبلجوهريتغيير نشاطها التجاري بشكل ال تعتزم الشركة و

 في جميع نـشاطاتها     الدولةشركة مكة لإلنشاء والتعمير منذ البداية على دعم ومساندة          حصلت  
مما ساعد الشركة على تقديم حلول غير تقليديـة         بالقرارات الملكية التي ساهمت في إنشائها،       

 ومواجهة الزيـادة المـستمرة فـي أعـداد الحجـاج           والعمرةتهدف إلى تسهيل عملية الحج      
 التي تقوم بها الشركة فكرة مشروع تطوير        المجهودانوقد نبعت من تلك     .  كل عام  المعتمرينو

  .جبل عمر

  
  : أسهم الشركةفي% ٥المالكون ألكثر من  ٢-٤

 أسهم الشركة وعدد األسهم من% ٥ جدول يوضح أسماء المالكين ألكثر من يأتيفيما 
  :م١١/٤/٢٠٠٦هـ الموافق ١٣/٣/١٤٢٧ تاريخالمملوكة لهم كما هو في 

  نسبة المساهمة األسهمعدد  االسم
(%) 

 %١٠,٥٩   ١٥,٣٢٣,٠١٠    السعوديةمجموعة بن الدن
  



 

 ٨

  االستثمارات الرئيسية ٣-٤

نحو خدمة  التعمير   و شركة مكة لإلنشاء  استثمارات   تجهتا،  خالل الخمسة عشر عاماً الماضية    
 القطاعات  فيوتركزت معظم نشاطات الشركة     .  بمكة المكرمة المسجد الحرام   منطقة   وتطوير

  .  لتجارية والسكنية والفندقيةا
  
  أبراج مكة هيلتون وفندق ١-٣-٤

.  يقع فندق وأبراج مكة هيلتون الفاخرة في المنطقة المركزية، أمام المسجد الحـرام مباشـرة              
أبـراج مكـة     و فندق ويعتبر   )وشقق سكنية ،  فيالتو،  جناحو،  غرفة( وحدة   ١,٤٠٠ يتضمنو

لعديد من األماكن   اجاوره  ويالمسجد الحرام    من أرقى وأضخم المراكز في منطقة        جزءهيلتون  
 المـسجد    المناطق المقدسة وهـى     تطل األجنحة والشقق السكنية والغرف على      كما. التاريخية
  .المشرفةالكعبة  والحرام

  

المـسجد الحـرام     مقابلمباشرة   يقع و وتطوير تلك المنطقة كان أول األعمال الضخمة للشركة       
بناءهما  استغرق   وقد ،مواقف للسيارات  و أسواق تجارية  و هي فندق وأبراج سكن   ويشمل المشروع 

 مـن أرقـى     مليون ريال سـعودي، وحاليـاً يعتبـر        ١,٢٠٠ بتكلفة قدرها    خمس سنوات  مدة
وقد روعي في التصميم المعماري للمبنـى بـأن         .   بمكة المكرمة  المجمعات السكنية والفندقية  

  .المسجد الحرام مطلة على تكون أغلبية وحداته 
  

  :  عناصر مختلفةةن المشروع من عديتكو
  

عدد و،  جناح و غرفة ٦٥٠يشمل   و يدار بواسطة شركة هيلتون إنترناشونال ،     : الفندق .١
  . كما أنه يشمل جميع الخدمات المصاحبة لفنادق الخمس نجوممن المطاعم، كبير 

  غرفـة  ٨٠٠تدار بواسطة شركة هيلتون العالمية وتحتوي علـى          و :براج السكنية األ .٢
 .الخدمات المصاحبة وخالف المطاعمجناح بو
أنشأت شركة مكة لإلنشاء    ،  كجزء من خطة التنمية   :  )للتمليك (السكنية الفلو الشقق .٣

تطل تلـك الـشقق      و  قد تم بيعها   التيالفاخرة   السكنية والفل من الشقق العديد  والتعمير  
  . المسجد الحرام السكنية على

التعمير وهي عبـارة   وة مكة لإلنشاء وتدار بواسطة شرك  : )لإليجـار  (الشقق السكنية  .٤
 غرف باإلضافة إلـى شـقة إضـافية         ٤ثمانية شقق بحجم     و عن ثمانية شقق إستوديو   

 .مؤجرة كمستوصف
ثالثـة   مركز تجاري مكون من      التعمير و أسست شركة مكة لإلنشاء   : التجاري المركز .٥

ـ  ١٠٢ و محل تجاري  ٤٥١ بإجمالي عدد    فندق وأبراج مكة هيلتون   أسفل  طوابق   ن  رك
 سلسلة   المحالت  تلك تتضمن.   المركز  وهى مؤجرة بأكملها منذ افتتاح      بوسط المركز 

  المـصوغات   بيـع  فـي  متخصـصة    محالتولوجبات السريعة،   ا لتقديممطاعم  ال من
 . أخرىاختصاصات ذات  ومحالتوالمالبس الجاهزة

 . مواقف للسيارات٣٩٠تحتوي على عدد  و:مواقف السيارات .٦
يتسع والنساء   و الخامس ومقسم للرجال   و كامل الدورين الرابع  يحتل المصلي    و  :مصلى .٧

 .مصليألف  ٢٠ألكثر من 
 



 

 ٩

  فندق الشهداء  ٢-٣-٤

 نجوم يحتوى   خمسة من فئة  وهو.  مكة المكرمة  ب مسجد الحرام اليقع فندق الشهداء بالقرب من      
 المتعلقـة وفيما يلي قائمـة الـدخل       . يعتبر من  الفنادق المميزة بالمنطقة      و ،غرفة ٤٣١على  

  :هـ١٤٢٦ ربيع الثاني٣٠عمليات فندق الشهداء للسنوات المبينة أدناه والمنتهية في ب
  

  فندق الشهداء
 )بآالف رياالت سعودية(

 شهور ٩ 
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  هـ١٤٢٧

  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  ٣٣,٣٧٧  ٣٦,١٢٦  ٣٩,٣٩٧  ٣٨,٥٤٥  ٣١,٤٠٢  ٢٨,٦٢٠ إجمالي اإليرادات
ف الصيانة اإليجار، مصاري

 )٢٠,٦٠١ ( )٢٠,٧٠٩( )٢١,٢١٠( )٢١,٣٠٤ (  )١٥,٩٥٢(  )١٥,٦٧١( والتشغيل

 )١٠,٨١٠ ( )١٢,٧٢٥( ) ١٥,١٠٦ ( ) ١٥,٧١٧ (  )٨,٠٩٦(  )٧,٣٨٢( مصروفات تسويق
  ١,٩٦٦  ٢,٦٩٢ ٣,٠٨١  ١،٥٢٤   ٧,٣٥٤  ٥,٥٦٧ دخل من التشغيل 

  %٢٧-  %١٣-  %١٠,٢  %٤٧-  -  -  النمو

 )٨٠٠ ( )٦١٨( )٥١٧ ( )٤٥٢ (  )٤٧٨(  )٥٩٨( ةاالستهالك أصول ثابت
 )٦٦٨ ( )٧٠٧( )٧٧٤ ( )٧٥٨ (  )٦٢٨(  )٥٧٢( المخصصات

 - - - -  -  - إطفاء
  ٤٩٨  ١,٣٦٧  ١،٧٩٠   ٣١٤  ٦,٢٤٨  ٤,٣٩٧  صافي الدخل

  %٦٤-  %٢٤-  %٤٧٠  %٥٩      النمو

  
هــ إلـى    ١٤١٧مـن   شركة مكة لإلنشاء والتعمير بعقد إيجار        يدار فندق الشهداء بواسطة   و

  شـهداء  لمبـرة  مليون ريال سعودي سنوياً      ١٦ حيث تدفع الشركة     )عشر سنوات  (هـ١٤٢٧
 .التعمير باألرباح المتبقيـة    و  شركة مكة لإلنشاء   تحتفظ و )لفندقامالكة  (  المكي الشريف  الحرم
  .هـ١٤٢٦مليون ريال سعودي عن عام  ٣٣ بلغت تإيرادا حقق الفندق وقد

كذلك  و االستهالك صافي الدخل وذلك بسبب مخصصات       انخفاض ويالحظ من الجدول السابق   
  .مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  
  طعم اإلطاللةم ٣-٣-٤

هو عبارة عن مطعم     و التعمير و هو جزء صغير من نشاطات شركة مكة لإلنشاء        إطاللةمطعم  
  .لحراميطل على المسجد ا حيث بأبراج المشروع األول بالدور الثالث باألسواق التجاريةيقع 

  
  مواقف السيارات ٤-٣-٤

أبراج مكة هيلتون وأيـضاً      و  السيارات والتي تخدم فندق    مواقفافتتحت الشركة منطقة كبيرة ل    
 الـسيارات   مواقـف منطقة   وتقع. على مدار العام  المسجد الحرام    زائري    والمعتمرين الحجاج
  .طابقينتكون من يو المشروع أسفل

  
 شركة مواسم للسياحة ٥-٣-٤

في   مليون ريال سعودي١,٢من رأس مال يبلغ % ٨٠ قدرها شركة مكة بحصةساهمت 
مقرها جدة ) شركة ذات مسؤولية محدودة(خدمات المعتمرين  وتأسيس شركة مواسم للسياحة

 يكون نشاطها تقديم خدمات معتمرينن أعلى  و ،ولها فرعين بمكة المكرمة والمدينة المنورة
 . سنة٢٠لمدة بالمدينة المنورة  وي الشريف المسجد النبزوار والمسجد الحرام بمكة المكرمة

سم اكما قرر مجلس إدارة الشركة إعطائها . هـ١٥/٥/١٤٢١  شركة مواسم فيتأسيس تم وقد
في "  شركة مواسم للسياحة وخدمات المعتمرين المحدودة"تم تعديل اسم الشركة إلى  وتجاري

  .هـ١/١/١٤٢٢



 

 ١٠

  مشروع تطوير جبل عمر ٦-٣-٤

  
  ل عمرتطوير جب نبذة عن مشروع ١-٦-٣-٤

إن مشاركة شركة مكة لإلنشاء والتعمير في مشروع تطوير جبل عمر يتفق مع رؤية الشركة               
فمنطقة جبـل عمـر     ،  وبالرغم من الموقع الفريد التي تحتله المنطقة      . في خدمة مكة المكرمة   

 دون   مـن  تتكون من مجموعة من الوحدات السكنية القديمة الغير مصانة والتي بنيت عشوائياً           
الـصرف  : مثـل (وكما تعاني المنطقة بأكملها من قلة الخدمات المتطورة والحديثة          .  تخطيط
  .) الخ ...الصحي

  
 يستقبل ماليين الزائرين سنوياً، ويقع بمدينة       الذيالمسجد الحرام،    بقربيقع مشروع جبل عمر     

ـ     .   بها أعلى أسعار العقارات على مستوى العالم       التيمكة المكرمة    ن باإلضافة إلى العديـد م
  . تطل مباشرة على المسجد الحرامالتي األراضي

  
 أيقنت أن قيمة هذا المشروع ليست فقط من القيمة الدينية بل أيضاً لكي تواجـه  حيث أن الدولة  

مشروع .  العمرة و  األعداد المتزايدة من زائري الحج      استيعاب التحديات المستمرة المتمثلة في   
، لتطوير مدينة مكة المكرمـة     للدولةبلية بالنسبة   جبل عمر هو جزء متكامل من الرؤية المستق       

وتم إنشاء شركة مساهمة تحـت التأسـيس        ،  "تنميةمنطقة  "منطقة جبل عمر     الدولةوقد أعلنت   
 هم مالك العقارات    ومؤسسيهاللقيام بتطوير منطقة جبل عمر      " شركة جبل عمر للتطوير    "باسم

    .في منطقة جبل عمر
  

أعداد المعتمرين والحجاج وقلة األماكن المناسبة لإلقامـة أعلنـت          نتيجة الزيادة المستمرة في     
وحاليـاً،  . وخاضعة لعملية إعادة تنميتها وتطويرها    " منطقة تنمية " بأن منطقة جبل عمر      الدولة

وبناءاً على جهود شركة مكة لإلنشاء والتعمير، فإن منطقة جبل عمر الواقعـة بمدينـة مكـة                 
  .جاهزة لعملية التنمية، وديةالمكرمة بالمملكة العربية السع

  
مكة  الواقعة بمدينة جبل عمر منطقة أعمارإعادة تطوير و عبارة عنمشروع جبل عمر 

على مدار و .للمنطقة  وتوفير أعلى المستويات الخدميةمتميزةوإنشاء مجمعات سكنية 
 لمواردالتعمير الكثير من الوقت وا وأنفقت شركة مكة لإلنشاء، عشر عاماً الماضية الخمسة

المستشارين  و مع العديد من المسئولين الحكوميينوقد قامت بالتنسيق، على المشروع
وذلك لتحديد ومعرفة الهيكل والخطة .) المصممين، المعماريين، الخ، هندسينمال(الخارجيين 

 جميع احتياجات األطراف  منطقة جبل عمر واألخذ في االعتبار وتطويرالمناسبة لتنمية
  :   وهم المشروعالمعنية بهذا

  
الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير عبد المجيـد              

 .بن عبد العزيز أل سعود أمير منطقة مكة المكرمة
 .أصحاب األراضي الذين يمتلكون عقارات ومباني في جبل عمر 
  .سكان مدينة مكة المكرمة 
  .ى مكة المكرمة في كل عام من جميع أنحاء العالم الذين يفدون إلالمعتمرين والحجاج 

  
المرحلة األولى تتضمن البنية األساسـية      .   مشروع إعادة التنمية على مرحلتين     يتم تنفيذ سوف  

 المرحلة األولـى ببيـع األراضـي        وتنتهي.  وتنمية الطرق وإعادة تقسيم األراضي بالمنطقة     



 

 ١١

والتجارية والفندقية  ،  ت السكنية آستتضمن بناء المنش    المرحلة الثانية  أما. الفضاء بالمزاد العلني  
  . األراضي المباعة في المزاد العلنيعلى تلك

  

 والتـي بذلت شركة مكة لإلنشاء والتعمير الكثير من الجهود لكي تضمن نجـاح المـشروع               
  :تتضمن

 أصـحاب العقـارات فـي الـدخول         الستقطاب الدولةالموافقات المبدئية الضرورية من      
ي شركة جبل عمر للتطوير مساهمة عينية بقيمة عقاراتهم التي تـم تقـديرها              كمؤسسين ف 

 .بواسطة لجنة تقدير العقارات الحكومية
الجهـة التـي سـتقوم       لتحديـد    إجراء مـسابقة  حيث تم    التصميمات الهندسية للمشروع   

بالتـصميمات األساسـية   قامـت   و أوف شوربكهشركة  فازت بالمسابقة    وقد   بالتصميمات
 فـي البنـى التحتيـة       سـية   دلتصاميم الهن اة متخصصة في    كوهي شر  للمشروع   األوليةو

 . لبنان–مقرها بيروت والتصاميم المعمارية 
  . بمساعدة شركة سويكوربتحديد هيكل التمويل 

  

تكوين فكرة هـذا المـشروع      بشركة مكة لإلنشاء والتعمير بالمضي في دورها المهم         ستستمر  
الـدور  لعـب  وفي ، مكة المكرمة  لمدينة  لهذا المشروع  كبرىلألولوية ال  الدولةوجذب اهتمام   

  .  في تنمية واستكمال المشروعاألساسي
  

 "الـصناعة  و وزارة التجـارة   و ، المكرمة الهيئة العليا لتطوير مكة   "الجهات المعنية    أقرتوقد  
 وقـد تـم اختيـار       ،"تحـت التأسـيس   "كشركة مـساهمة     شركة جبل عمر للتطوير   تأسيس  
وذلك من أجل المضي في تنفيذ ذلـك        لشركة،  ل ةالتأسيسيللجنة   اً رئيس ،من فقيه عبدالرح/الشيخ

وستكون شركة مكة لإلنشاء والتعمير المساهم الرئيسي في تلـك الـشركة             ،المشروع الضخم 
ريـال   ٧٥٧,٨٠٨,٨٥٠ها   وقـدر   أراضي  بما تملكه من   ينيةعن طريق المساهمة الع    الجديدة

تعادل أسهماً عينية لصالح مالك عقـارات        حصة نقدية    سعودي باإلضافة إلى تضحيتها بوضع    
أبدوا الرغبة بالمساهمة وقائمين باستكمال وثائقهم الشرعية والنظامية وسـيتم تحويـل تلـك              
الحصة النقدية تدريجياً إلى حصص عينية لصالح مالك العقارات الذين يقومـون باسـتكمال              

  . في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسيوثائقهم مستقبالً أوالً بأول وقد تم النص على ذلك
  

  :فيما يلي هيكل رأس مال شركة جبل عمر للتطوير
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  جزئي  
  ريال سعودي

  كلي
  ريال سعودي

      ص العينية الحص:أوالً
    ٧٥٧,٨٠٨,٨٥٠    ة مكة لإلنشاء والتعمير  شرك-١
  ٣,٩٧٧,٥١٦,٩٠٠  ٣,٢١٩,٧٠٨,٠٥٠  آخرون مالك -٢

       الحصص النقدية:ثانياً
اسم شركة مكة لإلنشاء والتعمير، ويمثل هذا المبلـغ         ب

مساهمة مالك عقارات في الموقع تم تقييمهـا طبقـاً          
لتقدير اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من       
الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمـة، وسـوف         

 وثـائقهم   اسـتكمال  بعـد    بأسمائهمتسجل هذه األسهم    
 تلـك   اسـتكمال يث ال يتجاوز    النظامية والشرعية بح  

الوثائق مدة ثالث سنوات ويلتزم مجلس إدارة شـركة         
جبل عمر للتطوير بعرض المتبقي من األسهم النقدية        
المشار إليها على الجمعية العامة العادية لشركة جبـل         
عمر للتطوير خالل المدة المذكورة وتوصياته بشأنها،       

ره الجمعية  وتلتزم شركة مكة لإلنشاء والتعمير بما تق      
العامة العادية للشركة حيال المتبقي مـن المـساهمة         

تم النص على ذلك في عقد تأسيس الشركة        وقد  .النقدية
  ٧٢٢,٤٨٣,١٠٠  ٧٢٢,٤٨٣,١٠٠  .ونظامها األساسي

  ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠  اكتتاب عام: ثالثاً
  ٦,٧١٤,٠٠٠,٠٠٠    إجمالي رأس المال

 
 تطوير جبل عمرمشروع  مراحل ٢-٦-٣-٤

 شـوارع  عبارة عـن     ٢م٥٠,٠٠٠ منها حوالي    ٢م٢٣٠,٠٠٠ ةحاليال تبلغ مساحة جبل عمر    
  .مساحة العقارات عبارة عن ٢ م١٨٠,٠٠٠مرافق عامة، والمساحة الباقية  وممرات داخليةو

 والتـي  شهر تقريباً    ٣٦ مدة   األولى ستستغرق المرحلة     حيث سيتم تنفيذ المشرع على مرحلتين    
الكهرباء، ( بناء بنية تحتية حديثة ومتطورة       وإعادةاإلنشاءات الحالية،   تتضمن عملية هدم كافة     

الممـرات الجديـدة بمـساحة قـدرها         و  الـشوارع  وإنـشاء   .)الماء، الصرف الصحي، الخ   
هـذه  ومن ثم بيـع      ٢م١٢٦,٠٠٠يبلغ إجمالي مساحتها      أراضي مطورة  قطع و  ٢م١٠٤,٠٠٠

  .العلني في المزاد األراضي المطورة

والتي ستكون على شكل مراكز تجاريـة،       ،  لة الثانية عملية تطوير قطع األراضي     تغطي المرح 
  .مواقف للسيارات و ألف مصلي١٠٠ ومصلي يسع فنادق ومباني سكنية

 من الهيئة العليا لتطوير مكـة       اعتمادهاخطط التي تم    لليتم إعادة تطوير منطقة جبل عمر وفقاً        
 قطع أراضي ٢ م١٢٦,٠٠٠مرافق عامة، و  و  طرق جديدة  ٢م١٠٤,٠٠٠والتي ستشمل   المكرمة  

وقد حـددت الهيئـة العليـا       . ٢م٩٦٠ إلى   ٢م٨٠٠تراوح مساحة القطعة من     تقابلة للتطوير، و  
  مراكـز  سـكنية، أبراج  أي أن تكون فنادق،     ( االستخدامات لكل قطعة من األراضي الجديدة       

  . التمهيديةاميموذلك حسب مقترحات التص...) تجارية، الخ

 



 

 ١٣

   للتطويرعمرشركة جبل  ٣-٦-٣-٤

 كشركة مـساهمة    للتطوير  تأسيس شركة جبل عمر     أصحاب العقارات بمنطقة جبل عمر     رقر
تغطي نشاطات الشركة    و عقاراتهمفيها بقيمة    المساهمةسعودية يمكن لمالك األراضي الحاليين      

  :ما يلي  والمستقبليةالحالية
  

 فـي المـشروع     قـاراتهم بعالعينية  الحاليين للمشاركة    العقارات لمالك   إتاحة الفرصة  .١
 ، نقداًالتعمير ومكة لإلنشاء إلى شركة عقاراتهمع ابمنهم من و
 بحد  العقارات من قيمة    %٥دفع نسبة    شركة جبل عمر للتطوير    ت قرر استثنائيةبصفة   .٢

كتعـويض عـن فقـدانهم       عقاراتهم قيمة    من المالك من يطلب من  إلى   أقصى سنوياً 
وسوف تخصم هـذه النـسبة مـن         مس سنوات  وذلك لمدة خ   حصلة منها ماإليرادات ال 

  مع نظام الشركات السعودي     تمشياً األرباح التي ستقوم الشركة بتوزيعها في المستقبل      
  ،١٠٦طبقاً للمادة المادة رقم 

كثر إلعادة تطوير البنية األساسـية للمنطقـة        أ أو    هندسي استشاري مكتب    مع التعاقد .٣
وقد فازت بالمسابقة شركة بكـه أوف        يوإعادة تقسيم األراضي وفقاً للمخطط الرئيس     

قامت بالتصميمات األساسية واألولية للمشروع وهي شركة متخصـصة فـي            و شور
 . لبنان–التصاميم الهندسية  في البنى التحتية والتصاميم المعمارية مقرها بيروت 

 ، للقيام بتلك األنشطة الالزمتوفير التمويل .٤
 قيمـة بيـع     للتطـوير  م شركة جبل عمر   لتستس و األراضي بالمزاد العلني   بعضبيع   .٥

 . بالكاملاألراضي
  

 ٢,٠١٤قدره   و  العام بمبلغ  االكتتابمن  تطوير  العادة  تها النقدية إل  احتياجاشركة كل   الستغطي  
  .  سعودي ريالمليون

 لتنفيذ المرحلـة الثانيـة    للتطوير تنفيذ المرحلة األولى، تخطط شركة جبل عمر      إلى   باإلضافة  
  ).مزاد العلني للمستثمرينبالالمطورة  و  المفروزة األراضي بعضيعبالتي تتمثل في (

 بطرح مبدئي ألسهمها في سوق األسـهم        للتطوير ومن المتوقع أيضا أن تقوم شركة جبل عمر       
السعودية لكي تؤمن ألصحاب األسهم الحاليين السيولة بالنسبة ألسهمهم خالل بداية المرحلـة             

  .الثانية

  
  والتعميردور شركة مكة لإلنشاء  ٤-٦-٣-٤

 التعمير ولإلنشاء ن شركة مكةإإضافة إلى كونها من كبار مالك األراضي في جبل عمر، ف
لقد  و ما هو عليه اليومإلىمن كبار الرعاة  والمؤسسين الذين أوصلوا مشروع جبل عمر 
  :استثمرت الشركة الكثير من الموارد والوقت في سبيل تأمين التالي

  .وضع تصور له وعإيجاد فكرة المشروالعمل على  
  .منطقة تطويريةكعالن منطقة جبل عمر إ العمل على 
وقـد فـازت    "تـصميمية المخطط رئيسي والدراسات  "تنظيم مسابقات ألفضل     العمل على  

  .ةي أوف شور للتصاميم الهندسبكهبالمسابقة شركة 
ف  أو بكهوقد فازت بالمسابقة شركة      "دراسات هندسية "تنظيم مسابقات ألفضل     العمل على  

  .ةيشور للتصاميم الهندس
  .التي قامت بها شركة سويكورب وماليةالالدراسات  
  .قامت بها شركة سويكورب التي وقتصاديةاالجدوى الدراسات  



 

 ١٤

و سيتم دفع هذه التكاليف التي تحملتها شركة مكة من قبـل شـركة جبـل عمـر للتطـوير                    
 ة العليا للتطوير مكة المكرمة      الهيئ  وحتى اآلن وافقت   .كمصاريف ما قبل التأسيس بعد تأسيسها     

 مليون ريال سعودي لحـساب      ٨٦اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير على احتساب         و
مات الخاصة بمشروع تطـوير جبـل عمـر،         شركة مكة، وذلك قيمة الدراسات الفنية والمجس      

  .وسيتم دفع المبلغ فور تأسيس شركة جبل عمر للتطوير

ن شركة  إ سنة الماضية، ف   ة عشر الخمسروع جبل عمر على مدار      واعتمادا على ارتباطها بمش   
 ستستمر في دورها القيادي لتحقيق المشروع حتى يتم إنشاء شركة جبل            التعمير و لإلنشاء مكة
ن شركة  إ العمل، ف  للتطوير وحتى بعد أن تبدأ شركة جبل عمر      .  ومزاولة أعمالها  للتطوير عمر
ئيسي في الشركة استنادا إلى وضعها كـأكبر مالـك           ستظل الشريك الر   التعمير و لإلنشاء مكة

  .لألراضي في المشروع

 
   المتوقعاالستثمارمالي إج ٥-٦-٣-٤

  : المتوقع لمشروع تطوير جبل عمر بما يلياالستثماريمكن تلخيص إجمالي 
 التكاليف المتوقعة بنود التكاليف

  ريال سعودي مليون ٤,٧٠٠  قيمة األرض المقدرة
  ريال سعودي مليون ١,٣٠٠  لتحتيةتكاليف التطوير والبنية ا

  ريال سعودي مليون  ٨٦  مصاريف ما قبل التشغيل 
  ريال سعوديمليون  ٦,٠٨٦  ستثمار المتوقعإجمالي اال

  

ستقوم الهيئة العليا للتطوير مكة وسيتم دفع تعويض إضافي إلى شركة مكة لإلنشاء والتعمير، 
  . اإلضافي بتقدير قيمة هذا التعويضوشركة جبل عمر للتطوير

على  المخصصة للبيع  الشركة في مرحلة بناء البنية التحتية ستقوم ببيع األراضيأتبدعندما 
  .وسوف تستخدم المتحصل من البيع لتمويل العجز في رأس المال أو على الواقع المخطط

 
  األخرىالعالمات التجارية والحقوق الفكرية  ٤-٤

سم ا جعل فيوقد نجحت الشركة ، ميزة لهامنذ تأسيس الشركة وهى تسعى إلى إرساء سمعة مت
ال  ورمز رئيسي لمشروعات التعمير في منطقة مكة المكرمة ة لإلنشاء والتعميرشركة مك

  .توجد للشركة أي عالمات تجارية مسجلة
  
  أحكام وقضايا  ٥-٤

 والدخل بمكة المكرمة اةي أجراه فرع مصلحة الزكذبط الزكوي الر الشركة على الاعترضت
، هـ١٤١٨ عن الفترات السابقة لعام ريال سعودي ٧٨٠,٤٦٥زكوية بلغت لوجود فروق 
 الختالفهـ ١٤١٩هـ وعام ١٤١٨ عن عام ريال سعودي ١١,٢١٩,٩٥٧وفروق بمبلغ 

منها احتساب الفرع زكاه على صافي ، وجهات النظر بين الشركة وفرع المصلحة المذكور
ورفع االعتراض إلى ، تمام الحلول عليهاالفلل بالمزاد العلني قبل  وأرباح بيع الشركة للشقق

وتقوم . هـ١٤/٧/١٤٢١ريخ  بتا٤٤/٣٣٩٧/٩ برقم االبتدائية الزكوية االعتراضاتلجنة 
اللجنة المذكورة حالياً بدراسة اعتراض الشركة على الربط الزكوي الذي أجراه فرع مصلحة 

  .هـ١٤١٩هـ وحتى عام ١٤١٥ والدخل بمكة المكرمة عن السنوات من عام الزكاة
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 والدخل بالرياض وقدره الزكاة مصلحة ه الشركة على الربط الزكوي الذي أجرتاعترضت
وذلك ، هـ١٤٢٣هـ وحتى عام ١٤٢١ عن السنوات من عام ريال سعودي١٧,٦٢٣,٤٧٨

 والدخل على الفروق الزكوية عن هذه الزكاة وجهات النظر بين الشركة ومصلحة الختالف
 الفرع زكاه على صافي أرباح احتساب قيمة ريال سعودي ١٦,٣٨٧,٩١٨السنوات منها مبلغ 
وقد . هـ قبل تمام الحلول عليها١٤٢٣الفلل بالمزاد العلني خالل عام  وبيع الشركة للشقق

هـ ٢٩/١١/١٤٢٥ وتاريخ ٤٤/٥٤٧٢/٤ والدخل بموجب خطابها رقم الزكاةأفادت مصلحة 
وسيتم موافاة الشركة ،  الثالثةبتدائيةاال االعتراض الشركة إلى لجنة اعتراضأنه تم إحالة 

  . الجلسة عند تحديدهادبموع
  
  . حتى تاريخ إصدار هذه النشرة ال يوجد للشركة أية نزاعات قانونية مع أطراف أخرىو
    
  البحث والتطوير ٦-٤

  العقاري للمنطقة المركزية لمدينة مكة المكرمةتعمل الشركة في نشاطات البحث والتطوير
ر جبل عمر أحد أهم المشاريع الناتجة عن هذا البحث الحثيث لشركة مكة كان مشروع تطويو

  .التعمير ولإلنشاء
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  الهيكل التنظيمي  -٥
  

  مجلس اإلدارة  ١-٥
  

  مجلس اإلدارةأعضاء قائمة  ١-١-٥

الكفـاءة،   و يرأس شركة مكة لإلنشاء والتعمير أعضاء مجلس إدارة بارزين من ذوى الخبـرة            
شركة بـن    والتي تتضمن بارزة المساهمة في الشركة،      من الشركات السعودية ال    اً عدد يمثلون

  .األوقاف ومن وزارة الشئون اإلسالمية ممثالًويتضمن المجلس أيضاً . اريةالدن للتنمية العق
  

 كمـا هـو فـي       الـشركة  فـي  قائمة ألعضاء مجلس اإلدارة ونـسبة مـساهمتهم          يليفيما  
 .م١١/٠٤/٢٠٠٦الموافق هـ ١٣/٣/١٤٢٧
  

  عدد األسهم الجنسية  لمنصبا  مجلس إدارة أعضاء 
رئيس مجلس   فقيهعبدالقادر عبدالرحمن /الشيخ

العضو  واإلدارة
  المنتدب

  ٤,٢٦٣,٧٢٠  سعودي

  ٢٣٥,٦٥٠  سعودي  عضو مجلس إدارة  إبراهيم عبداهللا السبيعي/ األستاذ

  ٢,٧٣٠  سعودي عضو مجلس إدارة أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان/األستاذ

  ١,٠٠٠  سعودي  عضو مجلس إدارة  ما البس محمدنببسام /األستاذ
  ٢,٠٠٠ سعودي  عضو مجلس إدارة  سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي/الدكتور
  صالح بن محمد عوض بن الدن/األستاذ

   شركة بن الدن للتنمية العقاريةمثل ي
  ٥٠٠,٠٠٠  سعودي  عضو مجلس إدارة

  عبد الرحمن بن سليمان المطرودي/الدكتور
 الـدعوة  و األوقـاف  و الـشئون اإلسـالمية   وزارة   يمثل
  )جهة حكومية(اإلرشاد و

  ٦,٦١٧,٤٧٠ سعودي  عضو مجلس إدارة

  ١,٠٠٠ سعودي  عضو مجلس إدارة   الرويشد بن سعدعبد المحسن/الدكتور
  ٥,٥٠٠,٠٠٠ سعودي  عضو مجلس إدارة   البراهيم بن عبدالعزيز إبراهيم بنماجد/األستاذ
  ٥,١٠٠,٠٠٠ سعودي  عضو مجلس إدارة  سى العي بن إبراهيممحمد/األستاذ
  ٢,١٠٥  سعودي  عضو مجلس إدارة  محمود جميل حسوبة/األستاذ
 عضو مجلس إدارة  سعيد بن  سليمان بنعبداهللابن  منصور/األستاذ

  المدير العام -
  ١,٠٠٠  سعودي

  

 ستقال من منصبة كعضو مجلس إدارة في شركة مكة لإلنشاء والتعمير          اأحمد مظهر قد    /األستاذ
لتوليه منصب رئيس هيئة الدفاع عن الشباب السعودي المعتقلين في جواتاناموا باي بالواليات             

شـركة إخـوان    لكل مـن     مكة    عضوية مجلس إدارة شركة    إنهاءوقد تم    .المتحدة األمريكية 
طـالل بـن    /األستاذ و وليد بن محمد بن عبد اهللا النويصر،      /األستاذيمثلها   و السعودية التجارية 

     . بن عبد القادر فقيهعبدالرحمن
األربعـاء  يـوم    العمومية للـشركة     الجمعية إجماع في    الجدد أعضاء مجلس اإلدارة  إقرار  تم  
تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الـسادسة         ب م٣٠/١١/٢٠٠٥ الموافق    ه٢٨/١٠/١٤٢٦

حـسب  (هم وقد تحقق للسادة اآلتية أسماؤ، األساسي للشركة  من النظام١٦وذلك تطبيقاً للمادة 
  : نسبة تصويت أعلى) ترتيب الحروف األبجدية



 

 ١٧

 . إبراهيم السبيعي بنإبراهيم عبد اهللا/األستاذ .١
 .سليمان الحمدان أحمد بن عبدالعزيز بن/األستاذ .٢
 . سليمان البسامبن محمد بنبسام /األستاذ .٣
 .سهيل بن حسن بن عبد الملك قاضي/الدكتور .٤
 ).ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية ( محمد عوض بن الدن  بنصالح /األستاذ .٥
ممثـل وزارة الـشؤون اإلسـالمية       ( سليمان المطـرودي     بن عبدالرحمن/الدكتور .٦

 ).واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 . محمد فقيهبن  عبد القادربن بد الرحمنع/الشيخ .٧
 .عبدالمحسن بن سعد الرويشد/الدكتور .٨
 .لبراهيما عبدالعزيز بن إبراهيم بن ماجد/األستاذ .٩
 . إبراهيم العيسىبن محمد/األستاذ .١٠
 .الوهاب حسوبة  عبدبن  جميلبن محمود/األستاذ .١١
  .  سليمان بن سعيدبن  عبد اهللابن منصور/األستاذ .١٢

    



 

 ١٨

  مجلس اإلدارةعضاء ملخص السير الذاتية أل  ٢-١-٥

  
   محمد فقيهبن  عبد القادربن عبدالرحمن/الشيخ

، ورئيس اللجنة التأسيسية    التعمير و لمنتدب لشركة مكة لإلنشاء   العضو ا  و رئيس مجلس اإلدارة  
  لشركة جبل عمر للتطوير

  هـ١٣٤٣: تاريخ الميالد

  :الخبرات العملية

  بداية حياتـه العمليـة     في يرحمه اهللا    هغيرها مع والد   و تجارة المواد الغذائية   و استيرادمارس  
 التي و أسس أكبر مزارع للدواجن   . الحرير و القصب و الصباغ و  السمن النباتي  في تتمثل   التيو

أول مـن   . تعتبر أكبر مؤسسة فردية إلنتاج الدواجن والبيض واألعالف على مستوى العـالم           
  .  هـ١٣٨٣أدخل صناعة الدواجن على المستوى الحديث بالمملكة عام 

  :المناصب اإلدارية التي يشغلها والخبرات المهنية

اللجنة التأسيـسية  رئيس  ،التعمير و مكة لإلنشاءالعضو المنتدب لشركة ورئيس مجلس اإلدارة
مؤسـس ورئـيس    ،مؤسس ورئيس مؤسسة مزارع فقيه للدواجن ة جبل عمر للتطوير،كرلش

وجبة سـريعة   مركز  تعتبر أول    و )فروج فقيه المشوي  ( تقدم وجبة    التيسلسلة مطاعم الطازج    
مجلـس إدارة فقيـه     مؤسس ورئـيس     ،على مستوى عالمي منشأها المملكة العربية السعودية      

مؤسس مركـز أسـيا     ،  مؤسس ورئيس مجموعة فقيه للمشاريع السياحية      ،التطوير و لألبحاث
عضو مجلس األمناء    ،سس مدارس عبدالرحمن فقيه النموذجية بمكة المكرمة      ؤ م ،لغسيل الكلى 

نائب رئيس مجلـس   وعضو مؤسس،  مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين  في
رئـيس   ،رئيس مجلس أوقاف مكة المكرمة     ، مركز األمير عبد اهللا للتنمية البشرية      يفاإلدارة  

رئيس مجلس المديرين لشركة عصر البذور إلنتـاج         ،مجلس المديرين بشركة عجائب البحار    
 عضو مجلس األمنـاء بـإدارة هيئـة اإلغاثـة           ، عضو مجلس إدارة جريدة الندوة     ،األعالف

 أمين وعضو لجنـة     ، بالنيابة االجتماعية مكة المكرمة للتنمية     رئيس جمعية  ،اإلسالمية العالمية 
مؤسـس   ،التكنولوجيـا  و عضو شرف مركز جده للعلـوم      ،عسرين بمكة المكرمة  مالسجناء ال 

 ،عضو الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج       ، المكرمة بجمعية األطفال المعاقين بمكة   
  .عضو شرف جمعية البِر الخيرية بالطائف ،عضو شرف مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي

  : منحت لهالتيالميداليات التقديرية  والشهادات

ـ ١٣٩٨ من الدرجة األولى عام      االستحقاق ميداليةحائز على    حائز على شهادة المـزارع     .  ه
ـ ١٤٠٦المثالي في مجال تربية الدواجن من وزارة الزراعة بالمملكة عام            حـائز علـى    .  ه

  .  هـ١٤٢٠لعزيز من الدرجة األولى لرجال األعمال المميزين لعام وسام الملك عبد ا

  : شغلها سابقاًالتيالمناصب 

. رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة     .  الحرم المكي  شهداء برةم عضو مجلس إدارة  
عـضو مجلـس إدارة المؤسـسة       . الطائف و عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء مكة المكرمة      

عضو مجلس إدارة الـشركة الوطنيـة       . عضو المجلس البلدي بمكة المكرمة    . نئالعامة للموا 
عضو مجلـس منطقـة     . عضو المجلس التأسيسي لمركز مكة الطبي     . )نادك(للتنمية الزراعية   

عـضو لجنـة    .  بمجلس منطقة مكـة المكرمـة      االقتصاديةعضو لجنة التنمية    . مكة المكرمة 
  . عضو جمعية البِر بمكة المكرمة. مكة المكرمةالخدمات والمرافق والتطوير بمجلس منطقة 

  



 

 ١٩

  عضو مجلس إدارة  السبيعي عبداهللا بن إبراهيم إبراهيم/األستاذ
الثانوية العامة من مدرسة الفالح بجدة   شهادة، وقد حصل علىهـ١٣٦٣  عاموهو من مواليد

 وهو من ،المملكة المتحدة وكما حصل على العديد من الدورات البنكية في كل من البحرين
 عبداهللا السبيعي وفي مجموعة شركات محمدهو عضو مجلس إدارة  ورجال األعمال البارزين

 العديد من المشاركات السبيعي إبراهيم/لألستاذ كما أن بنك البالد، وشركة اإلسمنت العربيةو
  .ستثماريةا وفي مشاريع عقارية

  
   إدارةعضو مجلس نالحمداعبدالعزيز بن سليمان أحمد بن /األستاذ

من  عمالاألإدارة  ومحاسبةالبكالوريوس ، وقد حصل على هـ١٣٦٢  عاموهو من مواليد
ممثل  وقد شغل العديد من المناصب في السابق ومنها منصب .الرياضجامعة الملك سعود ب

مدير كهرباء الناصرية ، ووكيل الوزارة المساعد، و الدوائر الحكوميةفيالية  لوزارة الممالي
  . الماليةلالستشاراتأحمد الحمدان مكتب  كم أنه يملك ، الرياضفي
  

   سليمان البسام عضو مجلس إدارة بنمحمدبسام بن /األستاذ
، وقد حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة تحضير هـ١٣٤٨  عاموهو من مواليد

له البعثات، وهو من رجال األعمال البارزين وصاحب مؤسسة بسام محمد البسام، وقد سبق 
  .عضو مجلس إدارة شركة كهرباء مكة المكرمةأن تولى 

  
  عضو مجلس إدارة  قاضى بن عبدالملكسهيل بن حسن/الدكتور

، في النظم العلمية بجامعة كلورادوا، وقد حصل على الدكتوراه هـ١٣٦٩  عاموهو من مواليد
عضو  فيها، ووكيل كلية التربية أم القرى و هيئة التدريس بجامعةيةعضووهو يتولى حالياً 
، مدير جامعة أم القرى سابقاً، كما شغل في السابق العديد من المناصب ومنها مجلس الشورى

 عضو مجلس إدارة ونائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربيةو
  .التعمير وشركة مكة لإلنشاء

  
 بن الدن للتنمية مجموعة ممثلوصالح محمد عوض بن الدن عضو مجلس إدارة /األستاذ
  العقارية

بورت تجارة من جامعة ال ريوسو بكال شهادة، وقد حصل على هـ١٣٧٥  عاموهو من مواليد
، ومن أعمال من جامعة كاليفورنيا األمريكيةإدارة شهادة كما حصل على  البريطانية سموث

 بمجموعةيع العقارية إنماء المشار ومدير عام إدارةصالح بن الدن /الخبرات العملية لألستاذ
 محمد مجموعةعضو مجلس إدارة كما أنه ، عضو مجلس إدارة بها وبن الدن للتنمية العقارية

  .بن الدن
  

ممثل وزارة الشئون ( عضو مجلس إدارة عبد الرحمن بن سليمان المطرودى/الدكتور
  اإلرشاد والدعوة واإلسالمية واألوقاف

التنظيم  واالجتماعدكتوراه في علم شهادة ال ، وقد حصل علىهـ١٣٧٤  عاموهو من مواليد
يشغل حالياً  و،من جامعة إدنبرة وبكالوريوس الشريعة من جامعة محمد بن سعود اإلسالمية

كما أنه  ،اإلرشاد لشئون األوقاف والدعوة واألوقاف ووكيل وزارة الشئون اإلسالميةمنصب 
، وعضو مجلس إدارة اإلسالمية جامعة اإلمام محمد بن سعود فيغير متفرغ  محاضرأستاذ 

 كما أنه عضو اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير بصفته ممثل .شركة المدينة للفنادق
 .اإلرشاد والدعوة واإلسالمية واألوقافلوزارة الشئون 

  



 

 ٢٠

  عضو مجلس إدارة سعد الرويشد بنعبد المحسن /الدكتور
  في الشريعة اإلسالميةالدكتوراهدرجة  وقد حصل على ،هـ١٣٦٩  عاموهو من مواليد

،  جامعة القاهرة–من كلية الحقوق "  العقودفيالشرط الجزائي "القانون الوضعي عن رسالته و
حالياً يتولى  ووالمحاماة، لالستشارات عبد المحسن الرويشد صاحب ومدير مكتبوهو 

مستشار ب عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية، وقد شغل في السابق منص
عضو اللجنة ، و مجلس منطقة الرياضيةعضو، وبشعبة الخبراء في مجلس الوزراء

مفوض المملكة العربية السعودية ، والضريبية و الجمركيةاالعتراضاتاإلستئنافية للنظر في 
عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية و،  التابعة لجامعة الدول العربيةاالستثمارفي محكمة 
  .شركة السعودية لألسماكوعضو مجلس إدارة ال، بالرياض

 
  عضو مجلس إدارةهيم اماجد بن إبراهيم البر/األستاذ

 من جامعة إدارة األعمال  بكالوريوسشهادة وقد حصل على ،هـ١٣٨٤  عاموهو من مواليد
 نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إم بي سي الدولية، وو شريكالملك سعود بالرياض وه

شريك في  و،المقاوالت و للتجارةرااشريك في شركة  و،ة أرا الدوليةفي مجموعشريك و
شريك في شركة  وشريك في شركة أرا الدولية لإلنتاج الفني، و، لخدمات الكيبلأرا شركة

 ،العربية لخدمات الدعاية شركةالشريك في  وشريك في شركة أمجاد العالمية، والمجد العربية،
   .ستثمارات التقنيةا شركةعضو مجلس إدارة  و،واإلعالن

  
  عضو مجلس إدارة إبراهيم العيسى بنمحمد /األستاذ
  وقد حصل على الثانوية من مدرسة تحضير البعثات، وهو،هـ١٣٤٧ عام من مواليد وهو

 مجلس إدارة شركة الراجحي يةعضويتولى  ومن رجال األعمال البارزين بالمملكة السعودية
 وقد شغل في .كة السعودية للفنادق والمناطق السياحية مجلس إدارة الشريةعضو، والمصرفية
 مجلس إدارة يةعضورئيس مجلس إدارة شركة طيبة،  صب منهاا العديد من المنالسابق

،  مجلس إدارة شركة أسمنت ينبــعيةعضو، )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية 
رة الشركة الوطنية  مجلس إدايةعضو،  مجلس إدارة شركة األسمنت العربيةيةعضوو

محمد / األستاذأن كما . مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسييةعضو، والبحريالسعودية للنقل 
  . اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير فيعضو العيسى

  
  عضو مجلس إدارةمحمود بن جميل بن عبدالوهاب حسوبة /األستاذ

كالمار،  في الهندسة من جامعة دبلوم وقد حصل على ،هـ١٣٦٢  عاموهو من مواليد
قد بدأ حياته العملية في الخطوط الجوية العربية  وبالواليات المتحدة األمريكيةكولورادو 
 من المؤتمرات العديد يثل الخطوط فم وتدرج حتى وصل لمنصب مدير عام والسعودية
محمود /األستاذ لتحقا). أيكو( و)أكو( و)أياتا (: الخاصة بمنظمات الطيران العالمية مثلالدولية
د براون ثم رئيس لها م كنائب رئيس شركة الندورم أن١٩٨١ البركة عام دلةموعة بمج حسوبة

تي كلفت بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما عين نائب أول لرئيس وهي الشركة ال
ركة ش و دلة البركة،ةبمجموعرئيس لمجلس إدارة شركة قطاع األموال  ومجموعة دلة البركة

  بالبحرين،لالستثماربنك البركة اإلسالمي  والبنك اإلسالمي األردني، واألمين، وقالتوفي
بنك التمويل  وشركة دلة البركة بماليزيا، والتنمية بالسعودية، وستثمارشركة البركة لالو

 .شركة دلة البركة للخدمات بمصر والمصري السعودي بمصر،
  
  
  



 

 ٢١

  والمدير العام منذ عضو مجلس إدارة مان بن سعيد سلي بنبداهللاع بنمنصور /األستاذ
  هـ ١/٨/١٤٢٣

 جامعة الملك منمحاسبة البكالوريوس ، وقد حصل على هـ١٣٧٩  عاموهو من مواليد
 وهو يشغل حالياً منصب المدير العام بشركة مكة لإلنشاء والتعمير، وهو .عبدالعزيز بجدة

مشرف منصب ال د شغل في السابق وق.مقاوالتلل سعيدبن منصور صاحب مؤسسة أيضاَ 
وتطوير المسجد الحرام عام لمجموعة بن الدن في مكة المكرمة الخاصة بأعمال توسعة ال

منصور بن /يشغل األستاذ كما .والمشاعر المقدسةالمسجد الحرام المنطقة المحيطة حول 
  .أمين عام اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير و عضوسعيد، منصب

  
مـدير إدارة   و سكرتير مجلـس اإلدارة    )يسعود(ي  ممدوح قاري عبد اهللا طاشكند    /سلمهندا

  اإلستمالكات
وهو يعمل  . هـ١٣٩٧عام  المعادن   و  جامعة البترول   من كالوريوس هندسة مدنية  حاصل على ب  

مـدير إدارة   ك منصب   لوقد شغل قبل ذ   . هـ١٤٢٣في شركة مكة لإلنشاء والتعمير منذ عام        
 .هـ١٤٢٣هـ  إلي عام ١٣٩٧ عام ذمن العاصمة المقدسةمانة  ألاإلستمالكات



 

 ٢٢

  
  اإلدارة  ٢-٥

  لإلنـشاء   التنفيذيين والذين يكونون فريق إدارة شـركة مكـة         المسئولينفيما يلي قائمة لكبار     
  .م١١/٠٤/٢٠٠٦ كما هو في  المملوكة لهم وعدد األسهمالتعميرو
  

 عددالجنسية المنصب التعمير وفريق إدارة شركة مكة لإلنشاء
 األسهم

عـضو   و المدير العـام   منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد/األستاذ
 مجلس اإلدارة

  ١,٠٠٠  سعودي

 اإلستمالكاتمدير إدارة     طاشكندي  عبداهللاممدوح/المهندس
  وسكرتير مجلس اإلدارة

  ٠  سعودي
  

 إدارة المحاسـبة   مدير   عبد اهللا  عبد المنعممحمد/األستاذ
  الشئون الماليةو

  ٠  مصري
  

ــشار   ج الدين كامل امجيد الدين بن منه/دكتورال ــشرعيالمست  ال
  للشركة

  ٠  سعودي
  

 مدير الشئون اإلداريـة     منصور أحمد عبد اهللا باشهاب /األستاذ
  الموظفينو

  ٠  سعودي
  

رئـــيس المراجعـــة   عبد الفتاح عبد العزيز سعد /األستاذ
  الداخلية

  ٠  مصري
  

ــرض    محمد فكري أحمد البدري /المهندس ــدير معـ مـ
  المجسمات

  ٠  مصري
  

مدير عام فندق الشهداء      سراج حمزة عبد اهللا عتيق /األستاذ
   مكة المكرمة–

  ٠  سعودي
  

مدير مستودع الـشركة      قطب حامد عبد الرحمن الغايش /األستاذ
  الرئيسي

  ٠  مصري
  

  ٠  سعودي  ي المركز التجارمدير  عبد اهللا على سيف ناجي /األستاذ
فندق وأبراج  عام   مدير  شجاع زيدي/األستاذ

  مكة هيلتون
  ٠  أمريكي

  
  السيرة الذاتية لإلدارة ١-٢-٥

  عضو مجلس اإلدارة والمدير العام) يسعود( منصور عبد اهللا سليمان بن سعيد/األستاذ
  ) جلس اإلدارةعضاء مانظر السيرة الذاتية أل(
  
 وسـكرتير    مـدير إدارة اإلسـتمالكات     )يسعود(ي  ممدوح قاري عبد اهللا طاشكند    /لمهندسا

   س اإلدارةمجل
  ).جلس اإلدارةعضاء مانظر السيرة الذاتية أل(



 

 ٢٣

  مدير اإلدارة المالية ) مصري(محمد عبد المنعم محمد عبد اهللا /األستاذ
نـه فـي    يوقد تـم تعي   . م١٩٧٥ التجارة من جامعة عين شمس عام         البكالوريوس حاصل على 
لـدى  .  الماليـة  مـدير اإلدارة  م فـي منـصب      ١٩٩٥ منذ عام    التعمير و  لإلنشاء شركة مكة 

 خبرة عريضة قد اكتسبها خالل عملـه فـي شـركة            محمد عبد المنعم محمد عبد اهللا     /األستاذ
  . عثمان أحمد عثمان–المقاولون العرب 

  
   للشركة الشرعيالمستشار ) سعودي (ج الدين كاملامجيد الدين بن منه/الدكتور

حصل علـى    و ،الرياض هـ من كلية الشريعة ب     ١٣٩٣عام  البكالوريوس  حاصل على شهادة    
ـ ١٣٩٨ عام   اإلسالمي الفقه   في الماجستيرشهادة   حـصل   و ، كلية الشريعة بالرياض    من     ه

 مجيد/وقد تولى الدكتور  كلية الشريعة بالرياض      من هـ١٤٠٣أيضاً على شهادة الدكتوراه عام      
وجه ثـم   العديد من المناصب مثل مفتشاً إدارياً بوزارة العدل بالرياض، وقاضياً في محكمة ال            

، وتقاعـد   )أ( رئيس محكمة     منصب حصل خاللها على  . غبإلي محكمة أملج، ثم إلى محكمة را      
  . هـ١/٩/١٤١٦بتاريخ 

  
  الموظفين  و مدير الشئون اإلدارية)سعودي (منصور أحمد عبد اهللا باشهاب/األستاذ

نامج إدارة   بر فيدورة بمعهد اإلدارة العامة     في   شاركحاصل على شهادة الثانوية العامة، وقد       
 العديد مـن المناصـب فـي وزارة         منصور أحمد عبد اهللا   /األستاذقد شغل    و .شئون الموظفين 

 ١٨ منـذ    التعمير و  لإلنشاء وهو يعمل في شركة مكة    .  عاماً ٢٠األوقاف والتي عمل بها لمدة      
  .الموظفين ومدير الشئون اإلداريةمنصب بعاماً 

  
   رئيس المراجعة الداخلية )مصري (عبد الفتاح عبد العزيز سعد/األستاذ

  شركة مكة  في هوقد تولى منصب  .  م ١٩٦٢حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام        
  هـو  التعمير و  لإلنشاء  بشركة مكة  االلتحاقوآخر عمل قبل    ،  هـ١٤١٢ عام   التعمير و لإلنشاء

  . بشركة النيل لتصدير الحاصالت الزراعيةالماليرئيس القطاع 
  

  مدير معرض المجسمات) مصري (ي أحمد البدريمحمد فكر/المهندس
 بدأ. م١٩٧٤هندسة بجامعة األزهر     قسم العمارة من كلية ال     –حاصل على بكالوريوس هندسة     

هـذا  محمد فكرى   /المهندسم كنائب لمدير المشروع، وقد شغل       ١٩٩٢العمل في الشركة عام     
 الكثير من الـشركات      بالعمل في  يمحمد فكر /المهندسوقد قام   . م٢٠٠٠ديسمبر  المنصب في   

مدير  و  مثل مدير المشاريع بشركة منتصر للمقاوالت      التعمير و  لإلنشاء ينه بشركة مكة  يقبل تع 
  .المشاريع بشركة أبناء حماد للمقاوالت بمصر 

  
    مكة المكرمة–مدير عام فندق الشهداء   )سعودي( سراج حمزة عبد اهللا عتيق/األستاذ

دبلوم لغة إنجليزية، وقد شغل العديد من المناصب بالشركة         و حاصل على شهادة الثانوية العامة    
على سبيل المثال وليس الحصر مدير عام اإلدارة العقارية، مدير عام فندق أبراج مكة، مـدير      

 العديـد في  عتيق  سراج  /األستاذ ترقىقد   و  لقطاع األبراج  التنفيذيعام قطاع األبراج، المدير     
مدير عام فنـدق     و تعمير مثل مدير عام اإلدارة العقارية     ال و  لإلنشاء بشركة مكة المناصب  من  
  .مدير عام قطاع األبراج  ومكة

  
    مدير مستودع الشركة الرئيسي)مصري(قطب حامد عبد الرحمن الغايش/األستاذ

م، وقد بدء عمله ١٩٨٠ريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة األزهر عام وحاصل على بكال
 وهو حالياً المسئول عن مستودع الشركة ٣/٢/١٤١٣ بتاريخ التعمير و لإلنشاءفي شركة مكة



 

 ٢٤

 الغايش في قطب/عمل األستاذقد  والتعمير و لإلنشاء لشركة مكةاالنضماموقبل . الرئيسي
  .بمصر  بمصر وشركة منتصر للمقاوالت والتعميرالثقافةوزارة 

  
   التجاريالمركز  مدير) سعودي(عبد اهللا على سيف ناجي /األستاذ

  حصل على العديد من الـدورات التدريبيـة        كما،  التجاري الثانوي دبلوم المعهد    حاصل على 
العديد عبداهللا ناجي   /األستاذ هـ، وقد شغل  ١٤١٦ منذ عام    التعمير و  لإلنشاء يعمل بشركة مكة  و

مدير  و ير العالقات العامة بفندق الشهداء    د مثل م  التعمير و  لإلنشاء  شركة مكة  فيمن المناصب   
  .٥برج رقم 

  
    مكة هيلتونأبراج والمدير العام لفندق) أمريكي(شجاع زيدي/ستاذاأل

كما حصل  ،   الواليات المتحدة األمريكية   –حاصل على بكالوريوس التسويق من جامعة هيوستن      
قد قام بالعمل في    .   الواليات المتحدة األمريكية   – جوام إدارة أعمال من جامعة      ماجستيرعلى  

، جـوام من الواليات المتحدة األمريكيـة،       ءبدعاماً الماضية      ١٥الكثير من دول العالم خالل      
كما قام بالعمل في العديد من السالسل الفندقية ذات السمعة          . المملكة العربية السعودية   و الصين

 العديـد مـن الوظـائف       يفوقد تدرج   . تينهيلتون العالمي  و حياةالعالمية مثل مجموعة فنادق     
 ، مدير تكنولوجيا المعلومات، مدير التـسويق      )االستقبال( مي  المختلفة مثل مدير المكتب األما    

  .المدير العام والمبيعات، مدير العمليات،و
  



 

 ٢٥

  ت مجلس اإلدارة آمكاف ٣-٥

مليـون ريـال     ٢,٠٣هـ  ١٤٢٤عن عام   لشركة  لدارة  اإلمجلس  أعضاء  ت  آ مكاف إجماليبلغ  
  . لكل عامسعودي مليون ريال ٢,٤هـ ١٤٢٦وعام  هـ١٤٢٥  عاميعن وسعودي

  
  نالتنفيذييإقرار أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين  ٤-٥

  :مسئولين التنفيذيينيقر أعضاء مجلس اإلدارة وال
  

 . أو خضعوا لقضايا إفالساإلفالس وقت من األوقات ي أفيبأنهم لم يعلنوا  
ة أو غير مباشرة في أسهم ر مصالح مباشتابعيهم من أقاربهم أو يبأنه لم يكن لديهم أو أل 

 .لإلنشاء والتعميرشركة مكة 
متعلق  ي عوض غير نقديأتعاب وساطة أو خصومات أو أ  عموالت أويلم يتلقوا أ 

 . بيع أسهم الشركة  خالل السنتين السابقتينبإصدار أو
 الوضع المالي في جوهري  سلبييقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يحدث أي تغير 

 . نشرة اإلصدارعتماداريخ والتجاري للشركة خالل السنتين الماليتين وحتى تا
 النشرة هذه حتى تاريخ تقديم إبرامه عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع ييوجد أ ال 

 أو المدير المالي أو أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب التنفيذييكون فيه الرئيس 
 . ةشرك ألعمال ال المذكورين مصلحة جوهرية ويكون مهماًءمن هؤال

 صويتتلا حق تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي صالحية ال توجد أية 
 .تكون له فيه مصلحة جوهرية قتراحا أو عقد على

لكبار التنفيذيين حق االقتراض من  وأ تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة صالحية ة أيال توجد 
 .المصدر

 
 واالتفاقيات العقود ٥-٥

وذلك ،  مديراً عاماً للشركة–س اإلدارة  عضو مجل–منصور بن سعيد /تم تعيين األستاذ
ريال سعودي وثالثة  ١٠٠,٠٠٠نظير راتب شهري قدره  وهـ١٤٢٣عتباراً من أول شعبان ا

 .رواتب بدل سكن سنوياً
 
 اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة ٦-٥

 أحمد بن عبدالعزيز الحمدان/ مليون ريال سعودي لمكتب األستاذ٢قدره  وتم صرف مبلغ 
باقي أتعاب إنجاز متطلبات إفراغ ك ،عضو مجلس اإلدارة،  المالية واإلداريةراتلالستشا

جمالي القيمة اإلبلغ تو بوزارة المالية، الجزء المستقطع من أرض المشروع األول للشركة
 .مليون ريال سعودي٤هذا العقد ل
المملوكة (مؤسسة مزارع فقيه للدواجن  ومعامالت مالية بين الشركةتم إجراء  

بلغ إجمالي حركتها ) العضو المنتدب وعبدالرحمن فقيه رئيس مجلس اإلدارة/ستاذلأل
قد نتج  و،ريال سعودي ٨٩,٥٠١إجمالي حركتها الدائنة  وريال سعودي٤٧,٠٧٠المدينة 

 .ريال سعودي ٤٢,٤٣١عن ذلك رصيد دائن لصالح مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره 
 كمستشار قانوني ،أحمد مظهر/مكتب األستاذالتعمير مع  وتعاقدت شركة مكة لإلنشاء 

هـ  ٣٠/٤/١٤٢٥ ألف ريال سعودي سنوياً وقد تم إنهاء هذا التعاقد في ١٥٠للشركة بقيمة 



 

 ٢٦

ألف ريال سعودي مقابل األربعة أشهر األولى من ٥٠ودفعة له الشركة دفعة أخيرة بقيمة 
 .   هـ١٤٢٥عام 

أحمد مظهر، كمستشار قانوني /ستاذالتعمير مع مكتب األ وتعاقدت شركة مكة لإلنشاء 
ريال ١,٩٢٦,٧٥٦ له الشركة مبلغ تودفع, لتمثيل الشركة في قضيتها ضد شركة سيمنز

 . تعابه في هذه القضية أسعودي مقابل



 

 ٢٧

 

   للشركةالتنظيميلهيكل ا ٧-٥

  

 
  
 



 

 ٢٨

 
  السعودة ٨-٥

 يشجع السعوديين على الذيوالتدريب  ببرنامج التوظيف التعمير ولإلنشاء تعتز شركة مكة
لوظائف الذي يطبق على نطاق لحالل اإل برنامج أيضا  وكذلكالجديدة الوظائف التقدم لشغل

  .الشركة بأكملها
  

 التعمير ولإلنشاء  شركة مكةناقشتها التي حد أهم البنودأتدريب وتوظيف السعوديين كان 
 يستطيع السعوديين التدرب على إدارة الفنادق لتون العالمية حتىي مع شركة هاالتفاقعندما تم 

 فيمر الشركة في تنفيذ خطتها من تدريب وتوظيف السعوديين توستس. ذات المستوى العالمي
  .    هـ١٤٢٦ لعام الجديدةمشاريعها 

  
 نسبة السعودة أألجمالي  غير سعوديون سعوديون )الوظائف(مجال العمل 

 %٦٠,٠٠ ٣٥ ١٤ ٢١ وظائف اإلدارة العليا
 %٣٤,٧٩ ٤٦ ٣٠ ١٦ وظائف إشرافية

 %٢٩,٩٨ ٤٢٧ ٢٩٩ ١٢٨ وظائف إدارية ومهنية
 %١٠٠,٠٠ ١٥١ ٠ ١٥١ وظائف أمن وحراسة

 %٠,٦٨ ١٤٧ ١٤٦ ١ قسم األغذية والمشروبات
 %٠,٩٠ ١١١ ١١٠ ١ قسم المطبخ

 %٠,٠٠ ٢٧٥ ٢٧٥ ٠ قسم اإلشراف الداخلي
 %٠,٠٠ ٥٦ ٥٦ ٠ قسم المغسلة

 %٠,٠٠ ٥٩ ٥٩ ٠ والتحضيرقسم التجهيز 
 %٠,٠٠ ٥٢ ٥٢ ٠ حاملي الحقائب

 %٨,٤٥ ٧١ ٦٥ ٦ ىقسم نظافة المركز التجاري والمصل
 %٢٢,٦٦ ١٤٣٠ ١١٠٦ ٣٢٤ إجمالي الموظفين

  



 

 ٢٩

   النشاطبيئة  -٦

  
  القطاع العقاري ١-٦

 ويقدر حجم السوق بأكثر،  أكثر القطاعات نمواً في المملكة السعوديةأحديعتبر السوق العقاري 
)  واألجانبنالسعوديي(وقد جذب هذا القطاع العديد من المستثمرين .  ريال سعوديترليونمن 
  . إلى حجم المشاريع المقرر إنشائها في الفترة القادمةنظرا

  
وفي خالل الخمسة وعشرين سنة الماضية شهد القطاع نمواً كبيراً من ناحية التطوير العقاري 

،  الكلي للمملكةاالقتصاد ساهم السوق العقاري بشكل كبير في وقد. ومن ناحية البنية األساسية
من ناتج % ٦,٩م ساهم قطاع المقاوالت والمترتب عليه القطاع العقاري بنسبة ٢٠٠٣ففي عام 

  .الدخل القومي
  
  مدينة مكة المكرمة   ٢-٦

م  مليون نسمة، وتعتبر مدينة مكة المكرمة أه١,٢٤  بـيقدر حجم السكان بمدينة مكة المكرمة
إن أهم . أجمعالعالم في المدن اإلسالمية على اإلطالق وهي القبلة التي يتجه إليها المسلمين 

 للمدينة هي اإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات لزوار المدينة من حجاج االقتصاديةالموارد 
 ومعتمرين إن قلب المدينة وأهم مراكزها التجارية والسكنية تتركز بشكل كبير حول منطقة

ويقدر إجمالي عدد الحجاج . ،  وهي المنطقة التي تتركز بها عملية التطويرالمسجد الحرام
ومن المتوقع أن يزداد ذلك العدد .  مليون حاج سنويا١٢ًوالمعتمرين الوافدين للمنطقة بحوالي 

 تهجها المملكة مما سيساعدالتي تنو  ألداء العمرةةخالل السنوات القادمة نتيجة للنظم الجديد
  . نمو نسبة المعتمرين األجانبعلى

  
 بناء على نمو سنوي فيما يلي جدول يوضح عدد الزوار المتوقع خالل السنوات العشر القادمة

  .ألعداد المعتمرين% ٦,٠نمو سنوي قدرة  وألعداد الحجاج% ٣,٦قدره 
  

عدد المعتمرينإجماليأجانبسعوديينالسنة
  ١٤،٦٠٠،٧٥٩  ١١،٩١٠،١٦٠    ٢،٦٩٠،٥٩٩   ١،٧٤٦،٣٣٣      ٢٠٠٦٩٤٤،٢٦٦م
  ١٥،٤٤٧،٧٠٣  ١٢،٦٢٤،٧٧٠    ٢،٨٢٢،٩٣٣   ١،٨٣٢،٢٢٥      ٢٠٠٧٩٩٠،٧٠٨م
  ١٦،٣٤٤،٠٣٢  ١٣،٣٨٢،٢٥٦    ٢،٩٦١،٧٧٦   ١،٩٢٢،٣٤١   ٢٠٠٨١،٠٣٩،٤٣٥م
  ١٧،٢٩٢،٦٣٩  ١٤،١٨٥،١٩١    ٣،١٠٧،٤٤٨   ٢،٠١٦،٨٨٩   ٢٠٠٩١،٠٩٠،٥٥٩م
  ١٨،٢٩٦،٥٨٨  ١٥،٠٣٦،٣٠٣    ٣،٢٦٠،٢٨٥   ٢،١١٦،٠٨٨   ٢٠١٠١،١٤٤،١٩٧م
  ١٩،٣٥٩،١١٩  ١٥،٩٣٨،٤٨١    ٣،٤٢٠،٦٣٨   ٢،٢٢٠،١٦٥   ٢٠١١١،٢٠٠،٤٧٣م
  ٢٠،٤٨٣،٦٦٩  ١٦،٨٩٤،٧٩٠    ٣،٥٨٨،٨٧٩   ٢،٣٢٩،٣٦٢   ٢٠١٢١،٢٥٩،٥١٧م
  ٢١،٦٧٣،٨٧١  ١٧،٩٠٨،٤٧٧    ٣،٧٦٥،٣٩٤   ٢،٤٤٣،٩٢٩   ٢٠١٣١،٣٢١،٤٦٥م
  ٢٢،٩٣٣،٥٥٧  ١٨،٩٨٢،٩٦٦    ٣،٩٥٠،٥٩١   ٢،٥٦٤،١٣١   ٢٠١٤١،٣٨٦،٤٦٠م
  ٢٤،٢٦٦،٨٦١  ٢٠،١٢١،٩٦٥    ٤،١٤٤،٨٩٦   ٢،٦٩٠،٢٤٥   ٢٠١٥١،٤٥٤،٦٥١م

إجمالي المعتمرين 
والحجاج

عدد الحجاج

  
  
  
  

وزارة الحج: المصدر  

غرفة التجارية الصناعية بجدةال: المصدر  



 

 ٣٠

  مواسم الحج والعمرة ٣-٦

 مواسم في السنة يختلف بها حجم العرض والطلب مما ينتج عنه تمر مدينة مكة المكرمة بعدة
  . اختالف في أسعار إيجارات الشقق والحجرات الفندقية

  
 من  ١٨ من ذو القعدة إلى      ٢٥ والتي تمتد من     ): يوم ٣٣(ذروة الموسم الحج والعمرة    

  . من شهر رمضان المباركاألخيرة العشر أيام أيضاوكذلك ، ذو الحجة
  

 والتي تتضمن أول عشرين يوم من شهر رمـضان          ): يوم ٩٠(المرتفع  موسم العمرة    
  . الربيعأجازةوستون يوماً من شهري رجب وشعبان وعشرة أيام من ، المبارك

  
 والتي تتضمن كل من شهري ربيع األول وربيـع          ): يوم ٩٢(موسم العمرة المتوسط     

  .ض األيام من شهري جمادي األول وجمادي اآلخرعب واآلخر
  

 . السنة أيام باقي): يوم١٤٢(عمرة المنخفضة موسم ال 
 

  قطاع الضيافة ٤-٦

 بالفنادق والشقق المفروشة في منطقة رةِساأل وعدد الغرف ودرجةالفيما يلي جدول يوضح 
  :مكة المكرمة

عدد األِسرة عدد الغرف الفئة
         ٧,٧٠٠         ٤,١١٩الفاخر 

         ٧,٣٩٢         ٣,٠٣٧الدرجة األولى "فئة أ "
       ١٨,٢٥٢         ٥,٨٢٨الدرجة األولى "فئة ب "

       ٢٣,٩٥٣         ٨,٩٥٨الدرجة الثانية "فئة أ "
       ٣٢,٣٩١       ١١,٨٩٤الدرجة الثانية "فئة ب "
       ١٧,٠١٦         ٤,٩٤٨الدرجة الثالثة "فئة أ "

         ٦,١٢٧         ١,٧١١الدرجة الثالثة "فئة ب "
    ١١٢,٨٣١       ٤٠,٤٩٥اإلجمالي

عدد األِسرة عدد الغرف الفئة
         ١,٨٤٢         ١,٠٢٩الدرجة األولى 
       ١٠,٣٠٨         ٤,١٨٣الدرجة الثانية 
         ٩,٥٠٨         ٥,٣٨٨الدرجة الثالثة 

      ٢١,٦٥٨       ١٠,٦٠٠اإلجمالي
المصدر وزارة التجارة - المملكة العربية السعودية

عدد الغرف الفندقية 

عدد الشقق المفروشة 

  
  
  

   وحدة سكنية ٨٥٠أما بالنسبة للشقق الغير مفروشة فيوجد حالياً نحو 

الهيئة العليا للسياحة: المصدر  



 

 ٣١

  :اآلتية المناطق المفضلة لإلقامة وفقاً إلى المعايير باختياريقوم الزوار 
  

 للمسجد الحراميفضل الزوار اإلقامة بالمناطق المالصقة : المسجد الحرامالقرب من  .١
 :وتنقسم المناطق المالصقة للحرم إلى ثالث مستويات

  
جد الحرام داخل حدود الطريق لمساالدائرة التي تحيط بمنطقة : المستوى األول 

الفنادق والشقق التي تقع بتلك المنطقة بجميع فئاتها تقوم . الدائري األول
وة رفي موسم الذ% ١٠٠تنقسم نسبة اإلشغال إلي  و أسعار مرتفعةبتحديد

 .في موسم العمرة المرتفع% ٧٠-٦٠و
 

د الحرام المسجدقائق من  دبعالفنادق والشقق التي تقع على : المستوى الثاني 
% ١٠٠ وتنقسم نسبة اإلشغال إلى الثاني وبين حدود الطريق الدائري األول

في % ٢٠-١٥ وفي موسم العمرة المرتفع% ٥٠-٤٠في موسم الذروة و
 الذروةواألسعار في تلك المنطقة عالية في خالل . موسم العمرة المنخفض

 .ية الموسمقومنخفضة خالل ب
 

 الثالث وبين الطريق الدائري الثانيق التي تقع الفنادق والشق:  المستوى الثالث 
واألسعار في . في موسم العمرة المرتفع% ٣٠-٢٠ نسبة اإلشغال إلى صلوت

 .تلك المنطقة منخفضة
  

تقع في وسط الكثير من المكرمة وهو عنصر أساسي نظراً إلى أن مدينة مكة : الموقع .٢
ضيقة وتتسم سجد الحرام المالهضاب والشعب الجبلية كما أن الطرق المؤدية إلى 

بالزحام الشديد خالل فترة موسم الذروة وفترة موسم العمرة المرتفع مما يصعب من 
 . المسجد الحرامعملية الوصول إلي 

  
سعر الغرف  ووهو عنصر ثانوي ولكنه يؤثر في حجم اإلشغال: مستوى الخدمة .٣

  .والشقق الفندقية ذات نفس المستوي
  

للتنظيمات  في حجم اإلشغال وذلك نتيجة زيادةفنادق والشقق في الفترة األخيرة شهدت ال
 .غيرهم على مدار العام ونالخليجيي ونالسعودييلزوار اعدد  أزدادالجديدة للعمرة حيث 

 
الهيئة العليا للسياحة: المصدر  



 

 ٣٢

  األداء المالي للشركة -٧
  

  سـنة   هــ إلـى   ١٤٢٣منذ سـنة    إن التحليل التالي يعتمد على قوائم الشركة المالية المدققة          
ير السنوي   التقر والتي يتضمنها هـ  ١٤٢٧ و هـ١٤٢٦لتسعة أشهر للعامين    فترة ا  و هـ١٤٢٦
  .الثاني من ربيع ٣٠ ي السنة المالية للشركة فتنتهي .للشركة

  

  هيلتـون   فنـدق ( الرئيـسية    األقـسام مد في نموها على     تستظل الشركة تع  هـ  ١٤٢٧ عام   في
الذين يشكلون الدور   ) اراتومواقف السي  المركز التجاري  مكة وفندق الشهداء و     هيلتون وأبراج
  .داء الشركة ألاألساسي



 

 ٣٣

   قائمة المركز المالي ١-٧
 

  
 هـ١٤٢٦  قائمة المركز المالي لشركة مكة لإلنشاء والتعمير 

   شهور٩عن 
 هـ١٤٢٧

   شهور٩عن 
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  المراجعة  الغير مراجعة  بآالف الرياالت السعودية

             األصول

  ٦٤,٧٩٥  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٧  ٢٥٠,٨٩٤  ٦٢,٤٧٢  ١٣٣,١١٥ دية في البنوكالنق

    -  ١٢١,٧٦٢  ١٢١,٧٦٢  ١٢١,٧٦٢     -     - تعويضات مستحقة

  ١,٣٧٢  ١,٣٧٢  ١,٣٧٢  ١,٣٧٢  -    ١,٣٧٢ ) إيجار عقارات(مؤسسون 

  ١٢,٨٧٢    -    -    -  ٢٧,٠٢٠     - شركة جبل عمر) إيجار عقارات(مؤسسون 

  ١٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠    -  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠ اهمونمس

  ٩٩,٨١٢  ٩٧,٥٢٢  ٨٩,٨٢٠  ١٤٠,٣٦٦  ١٠٦,٧٣٧  ١٥٢,٧١٣ ذمم وأرصدة مدينة

  ٣,٧٠٦  ١,٥٥٥  ١,٥٧٣  ٤,١٠٧  ١,٠٣٤  ٩٣٥ مصروفات مدفوعة مقدماً

  ١,٣٢٣  ١,٤٢٠  ١,٨٦٦  ٣,٩٤٧  ١,٦٨٧  ١,٥٨٢ المخزون 

  ٤٤,١٠٦  ٣٦,٧٧٠  ٢٦,٠٨٤  ٢٣,٨٠٠  ٤٤,٧٠٣  ٣٩,٤٤٨ ة جاري فندق وأبراج هيلتون مك

  ١٣,٠١٢    -    -    -  ٥٨,٢٣٢  ٧,٦٢٠ جاري شركة جبل عمر للتطوير

  ٢٥٠,٩٩٨  ٤٢٤,٩٢١  ٤٠٠,١١٢  ٥٤٦,٢٤٨  ٣١١,٨٨٥  ٣٤٦,٧٨٥ إجمالي األصول الحالية

 ٢,١٥٦,٦٩٦ ٢,١٤٧,٠١٢ ٢,٠٦٩,٤٣٨ ٢,٠٢٢,٥٤٩  ٢,١٦٧,٣٥٤  ٢,١٦٤,٣٦٦ صافى األصول الثابتة

  ٤٥,٤٨٦  ٨١,٦٢٩  ٦٧,٤٠٢  ٤٢,٢١٩  ٤٧,٠٩١  ٤٥,٦٩٤ مشروعات تحت التنفيذ 

  ٨٦,١٧١     -     -     -  ٨٦,١٧١  ٣٨,٧٢٢  شركة جبل عمر للتطوير/مشروعات تحت التنفيذ

  ٩٦٠  ٨,٣٧٠  ٨,٣٧٠  ٩٦٠     -  ١,٣٦١  أخرى–طويلة األجل  استثمارات

 ٢,٢٨٩,٣١٢ ٢,٢٣٧,٠١١ ٢,١٤٥,٢١٠ ٢,٠٦٥,٧٢٨  ٢,٣٠٠,٦١٥  ٢,٢٥٠,١٤٢ إجمالي األصول طويلة األجل 

 ٢,٥٤٠,٣١٠ ٢,٦٦١,٩٣٢ ٢,٥٤٥,٣٢٢ ٢,٦١١,٩٧٦  ٢,٦١٢,٥٠٠  ٢,٥٩٦,٩٢٧ إجمالي األصول 

             حصة المالكين وااللتزامات

  ٤,٥٧٢  ٤,٢٧٣  ٥,١٠٦  ٨,٠٤١  ٥,٤٩٣  ٤,٨٨٤ مصروفات مستحقة 

  ٣٠,٤١٧  ٣٧,٠٣٢  ٤٨,٤٢٩  ٦٤,٨١٥  ٢٧,٩٨٥  ٢٩,٤٦٩ ذمم وأرصدة دائنة

  ١٦,٩٥١  ٢٢,٣٠٥  ١٧,٤٥١  ١٥,١١١  ١٦,٩٥١  ١١,٥١٨ مخصص الزكاة 

  ١,٣٧٥  ٧٠٧  ٧٧٤  ٧٥٨  ٢,٠٠٣  ١,٢٧٩ مخصص اإلحالل 

  ٢٣٩,٤٥٣  ٢٣٣,٨٠٠  ٢٢٨,١٠٣  ٢٢٣,٩١٧  ٢٠٩,٢٩٤  ٢٣٥,٥٠٢ توزيعات أرباح مستحقة 

  ٢٢,٠٠٠  ٢٠,٣٩١  ١٧,٠٣٥  ٢٠,٢٩٤  ١٩,٨٦٠  ١٨,٦٦٧ إيرادات مقدمة

  ٣١٤,٧٦٨  ٣١٨,٥٠٨  ٣١٦,٨٩٨  ٣٣٢,٩٣٥  ٢٨١,٥٨٦  ٣٠١,٣١٩  الحالية االلتزاماتإجمالي 

  ٥٠,٠٠٠  ١٥٠,٠٠٠    -    -  ١٢٦,٠٠٠  ٨٥,٠٠٠ تسهيالت ائتمانية

  ١,١٣٣    -    -    -  ١٩,٢٦٢  ٢٢,٧٦٨ إيرادات مقدمة

  ٦٣٠  ٦٣٠  ٣٤,٢٥٨  ٣٤,٢٥٨  ٦٣٠  ٦٣٠ دائنو شراء أصول ثابتة 

  ٦,٩٠٢  ٥,٧٧٢  ٥,١٨٩  ٦,٢٢٠  ٦,٢٩٩  ٥,٦٥٩  مخصص ترك الخدمة

  ٥٥     -     -     -    ٥٥    -  شركة جبل عمر للتطوير-مخصص ترك الخدمة

  ٣٧٣,٤٨٨  ٤٧٤,٩١٠  ٣٥٦,٣٤٥  ٣٧٣,٤١٣  ٤٣٣,٨٣٢  ٤١٥,٣٧٦ االلتزاماتإجمالي 

  ١,٤٤٨,١٦٢  ١,٤٤٨,١٦٢  ١,٤١٤,٥٣٥  ١,٤١٤,٥٣٥  ١,٤٤٨,١٦٢  ١,٤٤٨,١٦٢ رأس المال المدفوع

  ٢٦٢,٠١٥  ٢٤٣,٦٥٦  ٢٢٩,٥٣٤  ٢١٧,١٦١  ٢٧٧,٢٩٣  ٢٦١,٩٣١  النظامياالحتياطي

  ٤٥٦,٦٤٥  ٤٩٥,٢٠٤  ٥٤٤,٩٠٨  ٦٠٦,٨٦٧  ٤٥٣,٢١٣  ٤٧١,٤٥٨ األرباح المرحلة

 ٢,١٦٦,٨٢٢ ٢,١٨٧,٠٢٢ ٢,١٨٨,٩٧٧ ٢,٢٣٨,٥٦٣  ٢,١٧٨,٦٦٨  ٢،١٨١,٥٥١ إجمالي حقوق المساهمين

 ٢,٥٤٠,٣١٠ ٢,٦٦١,٩٣٢ ٢,٥٤٥,٣٢٢ ٢,٦١١,٩٧٦  ٢,٦١٢,٥٠٠  ٢,٥٩٦,٩٢٧  وحقوق المساهمينااللتزاماتإجمالي 



 

 ٣٤

  قائمة الدخل ٢-٧
  

قائمة الدخل لشركة مكة 
 لإلنشاء والتعمير

  هـ١٤٢٦ 
   شهور٩ عن 

  هـ١٤٢٧
   شهور٩ عن 

  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  المراجعة  الغير مراجعة  لسعوديةبآالف الرياالت ا

  ٧٢,٨٤٦  ٦٨,٩٦٣  ٨٣,٣٩٣  ١٧٢,٠٥٠  ٥٧,٤٦٠  ٥٤,١١١ إيرادات النشاط

 )٢٤,٧٦٩( )٢٤,٨٢٧( )٣٦,٣٧٧( )٧١,٨٢١(  )١٨,٤٤٣(  )١٧,٠٦٢( تكاليف مباشرة 
صافي أرباح فندق 

  ٤٩٨  ١,٣٦٧  ١,٧٩٠  ٣١٤  ٦,٢٤٨  ٤,٣٩٧ الشهداء

صافي أرباح فندق مكة 
  ٤٧,٠٤٤  ٤٤,٢٧٨  ٣٨,٤٧٤  ٤١,٨٣٧  ٤٩,٠٦٠  ٤٦,١٢٦ هيلتون

صافي أرباح أبراج مكة 
  ٧٤,١٣٢  ٥٤,٤٠١  ٤٢,٦٢٢    -  ٦٧,٥٣٧  ٧١,٧٧١ هيلتون

  ١٦٩,٧٥١  ١٤٤,١٨٢  ١٢٩,٩٠٣  ١٤٢,٣٨٠  ١٦١,٨٦٢  ١٥٩,٣٤٣ إجمالي الربح
المصاريف العمومية 

 )١٢,٣٣١( )١,٢٩٥( )١,٧٠٧( )١,١٨٨(  )٨,٩٢٤(  )١٠,٢٩٢( واإلدارية

 )١٥٩( )٤٣٦( )٧١٣( )١,٩٥٠(     -     - أصول ثابتة مستهلكة
فرق تقييم سعر األصول 

 )٢,٠٨٧(    -    -    -     -     - المجنبة للبيع

  ١٥٥,١٧٣  ١٤٢,٤٥١  ١٢٧,٤٨٣  ١٣٩,٢٤١     ١٥٢,٧٧٠  ١٤٨,٨٧٤ دخل التشغيل 
مصاريف عمومية 

    -    -    -    -     -     - أخرى

    -    -    -  ٥٩٨,٤٥٨     -     - ع الشقق إيراد بي

  ٣٣,٨٥٢  ٣,٦٢٤  ٢,١٨٦  ٢,٦٠٦    ٦  ٣٣,٨٧٢ إيرادات أخرى

  ١٨٩,٠٢٥  ١٤٦,٠٧٥  ١٢٩,٦٦٩  ٧٤٠,٣٠٥  ١٥٢,٧٧٧  ١٨٢,٧٤٦ صافى الدخل قبل الزكاة

 )٥,٤٣٣( )٤,٨٥٤( )٥,٩٣٣( )٣,٥٩٣(     -     - الزكاة

  ١٨٣,٥٩٢  ١٤١,٢٢١  ١٢٣,٧٣٦  ٧٣٦,٧١٢  ١٥٢,٧٧٧  ١٨٢,٧٤٦ صافى الدخل بعد الزكاة

 ٦,٣٤  ٤,٨٨ ٨,٧٥ ٥٢,٠٨  ٥,٢٧  ٦,٣١ ١)س.ر(ربحية السهم 

              

              

   قائمة األرباح المبقاة 
          

  هـ١٤٢٦ بآالف الرياالت السعودية
   شهور٩عن 

  هـ١٤٢٧
   شهور٩عن 

  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  ٤٩٥,٢٠٤  ٥٤٤,٩٠٨  ٦٠٦,٨٦٧  ١١٨,٧٥٥  ٤٥٦,٦٤٥  ٤٩٥,٢٠٤ ىرصيد إفتتاح
المضاف من األرباح 

  ٤٤٢  ٢,٩٤٩    -    -  ٣٩٥     ٣٥٧ المرحلة

المخصوم من األرباح 
 )٢٨,٠٥٥( )٣,٥٧١( )١,٥٤٥( )٢,٧٨٦(  )٣,٨٢٧(  )٢٤,١٠٣( المرحلة

  ١٨٣,٥٩٢  ١٤١,٢٢٠  ١٢٣,٧٣٦  ٧٣٦,٧١٣  ١٥٢,٧٧٧   ١٨٢,٧٤٧ الفترةصافي دخل 
المحول إلى االحتياطي 

 )١٨,٣٥٩( )١٤,١٢٢( )١٢,٣٧٤( )٧٣,٦٧١(  )١٥,٢٧٨(  )١٨,٢٧٥( القانوني

             أرباح مقترح توزيعها
من رأس المال % (٥

 )٧٢,٤٠٨( )٧٢,٤٠٨( )٧٠,٧٢٧( )٧٠,٧٢٧(     -     -  دفعة أولى -)المدفوع

مكافأة أعضاء % ٥
 )٢,٤٠٠( )٢,٤٠٠( )٢,٠٣٢( )٢,٤٠٠(     -     - مجلس اإلدارة 

دفعة ثانية % ٧
 )١٠١,٣٧١( )١٠١,٣٧١( )٩٩,٠١٧( )٩٩,٠١٧(     -     - للمساهمين 

الرصيد في نهاية السنة 
  ٤٥٦,٦٤٥  ٤٩٥,٢٠٤  ٥٤٤,٩٠٨  ٦٠٦,٨٦٧  ٤٥٣,٢١٣     ٤٧١,٤٥٨ المالية

 

 جزئة الـسهم    تم ت  هـ١/١/١٤٢٥في   ، المرة األولى  قد تم زيادة عدد األسهم المصدرة مرتين      ١
تـم تجزئـة     هـ٢/٣/١٤٢٧في   والمرة الثانية ،  ٢٨,٩٦٣,٢٤٨ سهم إلى    ١٤,٤٨١,٦٢٤من  
  .  سهم١٤٤,٨١٦,٢٤٠ إلى ٢٨,٩٦٣,٢٤٨ من السهم



 

 ٣٥

 قائمة التدفقات المالية ٣-٧

 قائمة التدفقات المالية
  هـ١٤٢٦ 

   شهور٩ عن 
  هـ١٤٢٧

  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣   شهور٩ عن 
  المراجعة الغير مراجعة  ت السعوديةبآالف الرياال

          التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
  ١٨٣,٥٩٣  ١٤١,٢٢٠  ١٢٣,٧٣٦  ٧٣٦,٧١٣  ١٥٢,٧٧٧  ١٨٢,٧٤٧ صافي الربح للسنة

          تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

  ٢٨,٥٥٥  ٢٧,٨٥٤  ٢٧,٤٢٦  ٢٧,٤٢٩  ٢١,١٢٣  ٢١,٣٩٠    استهالك
  ١٥٩  ٤٣٥  ٧١٣  ١,٩٥٠     -     -    أصول ثابتة مستهلكة
  ٥,٤٣٣  ٤,٨٥٤  ٥,٩٣٣  ٣,٥٩٣     -     -    مخصص زكاه شرعية

  ٢,٠٨٧    -    -    -     -     - فرق تقييم سعر األصول المشونة
 )٤٩( )١(    - )٥٩٨,٤٧٨(  )٢(  )٤٩(    أرباح بيع أصول ثابتة

    مصاريف عمومية وإدارية محملة على    
    - )٩,٣٣٧( )٨,٣١٧( )٦,٣٥٣(     -     - تحت التنفيذ مشروعات   

  ٦,٢٨٨  ١,٨٥٣  ٣,٤٦٥  ٢,١٦١     -  ٣,٦٨٦    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ١,١٨٥  ٥٨٣ )١,٠٣٢(  ١,٣٤٠  )٦٠٣(  )١١٣(    مخصص تعويض نهاية الخدمة

  ٦٦٨ )٦٧(  ١٦  ٩٧  ٦٢٨  ٥٧٢ شهداء   مخصص إحالل فندق ال
                التغير في الموجدات والمطلوبات 
  ١٢١,٧٦٢    -    -    -     -  ١٢١,٧٦٢     النقص في التعويضات المستحقة

  ٩٠,٠٠٠    -    -    -     -  ٩٠,٠٠٠ في المساهمون  ) النقص(    الزيادة 
   -    - )١٠٠,٠٠٠(  ١٠,٨٩٤  ١,٣٧٢     - في ذمم المؤسسين ) النقص(    الزيادة 
     )إيجار عقارات( مؤسسون  )النقص(    الزيادة 

  )١٢,٨٧٢(     -     -     -     )١٤,١٤٨(     -  شركة جبل عمر للتطوير    

  ٩٧  ٤٤٦  ٢,٠٨٢ )٢٧٥(  )٣٦٣(  )١٦٣( النقص في المخزون /    الزيادة
 )٢,١٥١(  ١٧  ٢,٥٣٤ )١٥٩(  ٢,٦٧٣  ٦٢٠ مقدماَ النقص في المصروفات المدفوعة/    الزيادة
 )١٠,٧٠٤( )٩,٥٨٩(  ٤٧,٠٨٢ )٥١,٢٠١(  )٦,٩٢٥(  )٦٠,٩٨٠( النقص في الذمم واألرصدة المدينة/    الزيادة
   النقص في جاري شركة جبل عمر/    الزيادة

 )٧,٠٧٩(    -    -    -  )٤٥,٢٢١(  )٥,٥١٧( للتطوير    
   ري فندق وأبراج مكةالنقص في جا/الزيادة    
 )٦,٥٨٩ ( )١٠,٥٠٥( )١,٥٩٣(  ٤٦٢  ٣٣٥  )٢,٣٩٢( هيلتون    
  ٢٩٩ )٨٣٣( )٢,٩٣٤(  ١,١٢٨  ٩٢١  ٦١١ النقص في المصروفات المستحقة/الزيادة    
  ٢,٧٤١  ٣,٣٥٥ )٣,٢٥٩( )١,٧٢٦(  ١٥,٩٩٠  ٢١,٠٤٥ النقص في اإليرادات المحصلة مقدماً/الزيادة    
 )٦,٦١٤( )١١,٣٩٧( )١٦,٣٨٦( )٤٢,١٥٩(  )٢,٤٣٢(  )٧,٥٦٣( قص في الذمم واألرصدة الدائنةالن/الزيادة    

  ٣٩٦,٨٠٩  ١٣٨,٨٨٨  ٧٩,٤٦٦  ٨٥,٤١٦  ١٢٦,١٢٥  ٣٦٥,٦٥٧  صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية 
             التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية

  ٧,٤١٠    - )٧,٤١٠( )٩٦٠(  ٩٦٠  ٧,٠١٠ استثمارات طويلة األجل
 )٤٧,٨٧٨( )١٠٦,٠٣٦( )٧٥,٧٢١( )٤٨,٩٨٧(  )٣٢,٧١٢(  )٤١,٨٦٨( شراء أصول طويلة األجل
  ٢,٨٨٧  ٢٦  ١  ٦٧٣,٥٢٧     -     ٢,٨٨٧ متحصالت بيع أصول ثابتة

 )١,٩٨٠( )٤,٨٩٠( )١٦,٨٦٦(  ٢,٢٤٠  )١,٦٠٥(  )٢,١٨٩( مشروعات تحت التنفيذ
 )٤٨,٠٤٧(    -    -    -     -  )٥٩٩(  جبل عمر للتطوير شركة/مشروعات تحت التنفيذ

األنشطة ) المستخدم في(صافي النقد المحصل من 
 )٨٧,٦٠٨( )١١٠,٩٠٠( )٩٩,٩٩٦(  ٦٢٥,٨٢٠  )٣٣,٣٥٦(  )٣٤,٧٥٨( االستثمارية

             التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
 )١٠٠,٠٠٠(  ١٥٠,٠٠٠    - )٢٥٥,٠٩٨(     -     - الزيادة في البنوك الدائنة

 )١٠,٢٩٤(    - )٢,١٦٦( )٣,٦٤٠(     -  )١٠,٢٩٤(  المدفوعة الزكاة
 المتوجبة على مساهمة وزارة الشئون الزكاة

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالشركة 
 )٤٩٣(    - )١,٤٢٦(    -     -  )٤٩٣( الزكاةوالمعفاة من 

    -    -    -    -  ٧٦,٠٠٠  )٦٥,٠٠٠(  تمويل بالمرابحة-بنك 
 )١٩٨,١٤٠( )١٧١,١٠٤( )١٦٩,١٣٦( )٢١٨,١٤٩(  )١٧١,٠٩١(  )١٨٦,٥١٧( أرباح موزعة 

 )٣٠٨,٩٢٧( )٢١,١٠٤( )١٧٢,٧٢٨( )٤٧٦,٨٨٧(  )٩٥,٠٩٠(  )٢٦٢,٣٠٤( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
في رصيد النقدية لدى ) النقص(صافي الزيادة 

  ٢٧٤  ٦,٨٨٤ )١٩٣,٢٥٨(  ٢٣٤,٣٤٩  )٢,٣٢٢(  ٦٨,٥٩٥ وكنالب
  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ١٦,٥٤٥  ٦٤,٧٩٤  ٦٥,٥٢٠ الفترة بداية –رصيد النقدية لدى البنوك 
  ٦٤,٧٩٤  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ٦٢,٤٧٢  ١٣٣,١١٥ الفترة نهاية -رصيد النقدية لدى البنوك 

يلية معلومات إضافية عن أنشطة استثمارية وتمو
             غير نقدية

زيادة رأس المال بالتحويل من رصيد حساب دائني 
    -  ٣٣,٦٢٨    -    -     -     - شراء أصول ثابتة



 

 ٣٦

 التحليل لنتائج العمليات ٤-٧

  :اإليرادات
تـسعة  ال وفتـرة    هـ١٤٢٦هـ حتى عام    ١٤٢٣ من عام    ابتداءتوضح البيانات المالية التالية     

أن شركة مكة لإلنشاء والتعمير تستمد إيراداتها  ب هـ  ١٤٢٧هـ و ١٤٢٦شهر األولى من عام     أ
 وكـذلك فنـدق     المسجد الحرام من المنشآت السكنية والتجارية بالمركز السكني التجاري أمام         

 :هـ طبقاً لما يلي١٤٢٣لل خالل عام فال والشهداء وما حدث من بيع للشقق
 

  بيانات مالية مختارة
 إيرادات النشاط

 شهور ٩ 
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٧

             )بآالف رياالت سعودية(

 ٢,٩٥٣ ٣,٠٢٣ ١٥,٩٩٨ ٩٦,٠٥٢  ٢,١٩٨  ٢,١٩٨ إيرادات المركز السكني

 %٤,١ %٤,٤ %١٩,٢ %٥٥,٨  %٣,٨٢  %٤,٠٦ النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات

 ٦٧,٣١٤ ٦٤,٦٦٥ ٦٣,٢٣١ ٦٢,٤٠٩  ٥٣,٦١٨  ٥٠،١١٩ إيرادات المركز التجاري

 %٩٢,٤ %٩٣,٨ %٧٥,٨ %٣٦,٣  %٩٣,٣١  %٩٢,٦٢ النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات

 - - ٢,٢٢٦ ٦,٣٢١  -  - إيرادات األغذية والمشروبات

 %٠,٠ %٠,٠ %٢,٧ %٣,٧  %٠,٠  %٠,٠ النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات

 - - ١,٠٩٥ ٥,٨٧٣  -  - إيرادات مواقف السيارات

 %٠,٠ %٠,٠ %١,٣ %٣,٤  %٠,٠  %٠,٠ النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات

 ٢,٥٨٠ ١,٢٧٥ ٨٤٣ ١,٣٩٥  ١,٦٤٤  ١,٧٩٤ إيرادات أخرى

 %٣,٥ %١,٨ %١,٠ %٠,٨  %٢,٨٦  %٣,٣٢ النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات
 ٧٢,٨٤٦ ٦٨,٩٦٣ ٨٣,٣٩٣ ١٧٢,٠٥٠  ٥٧,٤٦٠  ٥٤,١١١ إجمالي إيرادات النشاط

              
  صافي أرباح فندق الشهداء

 )بآالف رياالت سعودية(
 شهور ٩ 

  هـ١٤٢٦
 شهور ٩

  هـ١٤٢٧
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣

  ٣٣,٣٧٧  ٣٦,١٢٦  ٣٩,٣٩٧  ٣٨,٥٤٥  ٣١,٤٠٢  ٢٨,٦٢٠ إجمالي اإليرادات
اإليجار، مصاريف الصيانة 

 )٢٠,٦٠١ ( )٢٠,٧٠٩( )٢١,٢١٠( )٢١,٣٠٤ (  )١٥,٩٥٢(  )١٥,٦٧١( والتشغيل

 )١٠,٨١٠ ( )١٢,٧٢٥( ) ١٥,١٠٦ ( ) ١٥,٧١٧ (  )٨,٠٩٦(  )٧,٣٨٢( مصروفات تسويق
  ١,٩٦٦  ٢,٦٩٢ ٣,٠٨١  ١،٥٢٤   ٧,٣٥٤  ٥,٥٦٧ دخل من التشغيل 

 )٨٠٠ ( )٦١٨( )٥١٧ ( )٤٥٢ (  )٤٧٨(  )٥٩٨( االستهالك أصول ثابتة
 )٦٦٨ ( )٧٠٧( )٧٧٤ ( )٧٥٨ (  )٦٢٨(  )٥٧٢( المخصصات

 - - - -  -  - إطفاء
  ٤٩٨  ١,٣٦٧  ١،٧٩٠   ٣١٤  ٦,٢٤٨  ٤,٣٩٧  صافي الدخل

              

 صافي أرباح فندق مكة هيلتون
 )بآالف رياالت سعودية(

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٧

حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير 
  ٥٥,٠٤٥  ٥٢,٥١٦  ٤٦,٨٤١  ٤٩,٨٨٧  ٥٤,٢٠٦  ٥١,٥٢٣ )من صافي ربح الفندق% ٨٢,٥(

  ٤,٧٢٤  ٤,٣٧٠  ٤,٠٢٣  ٤,٢٥٣  ٤,٤٦٠  ٤,٠٥٤ مخصص اإلحالل

  ٥٩,٧٦٩  ٥٦,٨٨٦  ٥٠,٨٦٥  ٥٤,١٤٠  ٥٨,٦٦٦  ٥٥,٥٧٧ إجمالي حصة المالك

 )١٢,٧٢٦( )١٢,٦٠٨( )١٢,٣٩١( )١٢,٣٠٣(  )٩,٦٠٦(  )٩,٤٥١( إهالكات األصول الثابتة

  ٤٧,٠٤٤  ٤٤,٢٧٨  ٣٨,٤٧٤  ٤١,٨٣٧  ٤٩,٠٦٠  ٤٦,١٢٦ صافي األرباح
       

 صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
 )بآالف رياالت سعودية(

 شهور ٩ 
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٧



 

 ٣٧

حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير 
  ٧٧,٣٧٤  ٥٨,١٨٣  ٤٥,٩٨٨ -  ٦٩,١٢٠  ٧٣,٥٤٨ )من صافي ربح الفندق% ٨٢,٥(

  ٤,٧٥٣  ٣,٩٦١  ٣,٣٥٥ -  ٤,٤٧١  ٤,١٦٩ اللمخصص اإلح

  ٨٢,١٢٨  ٦٢,١٤٤  ٤٩,٣٤٢ -  ٧٣,٥٩١  ٧٧,٧١٧ إجمالي حصة المالك

 )٧,٩٩٥( )٧,٧٤٤( )٦,٧٢٠( -  )٦,٠٥٤(  )٥,٩٤٦( إهالكات األصول الثابتة

  ٧٤,١٣٢  ٥٤,٤٠١  ٤٢,٦٢٢ -  ٦٧,٥٣٧  ٧١,٧٧١ صافي األرباح
  

شركة هيلتون إنترناشونال إلدارة فندق هيلتون مكـة        مع   تعاقدت شركة مكة لإلنشاء والتعمير    
لمـدة   و م٢٧/٤/١٩٩٤هـ الموافـق    ١٦/١/١٤١٤ بتاريخ   طبقاً لشروط العقد المبرم بينهما    و

 لمدة عشرة سـنوات أخـرى   انتهائهتم تجديد العقد بين الطرفين قبل تاريخ        عشرة سنوات وقد  
 علـى أن  االتفاقفقد تم  ا التعاقدوبالنسبة لهذ، م٨/٨/٢٠٠٢هـ الموافق ٢٩/٥/١٤٢٣بتاريخ    
 دخـل التـشغيل     يمـن صـاف   % ١٧,٥  هي )شركة هيلتون إنترناشونال  (أتعاب المدير    تكون

هــ الموافـق    ٢٩/٥/١٤٢٣وفـي   ،  )التعمير و شركة مكة لإلنشاء  (للمالك  % ٨٢,٥ والمتبقي
موجب عقد   إلى شركة هيلتون إنترناشونال ب      السكنية  تم تسليم إدارة األبراج    م أيضاً ٨/٨/٢٠٠٢

 فندق الـشهداء   و للمركز التجاري نسبة  بال و .إدارة منفصل تم إبرامه مع المالك بنفس الشروط       
  .  بالكاملتقوم بإدارتهم  شركة مكة لإلنشاء والتعميرفإن مواقف السيارات و
  

ـ ١٤١٨ ميعـا   بيع الـشقق الـسكنية الخاصـة بالمـشروع األول          حققت الشركة نتيجة    هـ
 الـشركة   قد حققت  و ريال سعودي  مليون   ١,٢٦٤جمالي قدره   مبلغ إ هـ  ١٤٢٣هـ،  ١٤١٩و

ـ     تم اسـتخدام تلـك     .  من تلك المبيعات   ريال سعودي مليون   ١,٠٤٥ أرباح رأس مالية تقدر ب
 األراضي بمنطقة جبل عمر من أجل زيادة حصة مـشاركة           شراء فياألرباح منذ ذلك الحين     

  .الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير



 

 ٣٨

  تشغيلالتكاليف  ٥-٧

  . التشغيلهالك ومصاريف الصيانة اإل ومصاريف تسويقيةتتألف التكاليف المباشرة من 
 

             تكاليف التشغيل

 شهور ٩  بآالف الرياالت السعودية
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
 هـ١٤٢٦ هـ١٤٢٥ هـ١٤٢٤ هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٧

  ٦,٣٥٩  ٦,٥٠٥  ٧,٤٧٨  ١٤,٣٢٠  ٤,٧٥٧  ٤,٧٥٨  ١إهالك أصول ثابتة

  ١١,٦٢٦  ١٠,١٧١  ١٣,٥٤٥  ٢٣,١٤٩  ٩,٥٨٣  ٨,٩١٤ ريف الصيانة والتشغيلمصا

  ٦,٧٨٤  ٨,١٥٠  ١٥,٣٥٤  ٣٤,٣٥٢  ٤,١٠٣  ٣,٣٩٠ مصاريف التسويق

  ٢٤,٧٦٩  ٢٤,٨٢٧  ٣٦,٣٧٧  ٧١,٨٢١  ١٨,٤٤٣  ١٧,٠٦٢ إجمالي تكاليف التشغيل 
 
  .التجاري فقطهـ تشمل إهالكات المركز ١٤٢٦هـ و١٤٢٥ ثابتة لعامي أصولإهالكات ١
المواقف قد نقلت إدارتها إلى شركة فنادق هيلتون  والمطاعم و أن األبراجاالعتبارخذ في ؤي

، بينما بقى المركز التجاري تحت إدارة شركة هـ٢٣/٦/١٤٢٣ من تاريخ اعتباراالعالمية 
  .مكة لإلنشاء والتعمير

 
  مصاريف عمومية وإدارية  ٦-٧

شركة جبل عمر   ( كانت تحمل على المشروع الثاني       المصاريف اإلدارية والعمومية  من  % ٩٠
بميزانيـة  "  التنفيـذ  تحتمشاريع  "رسملته تحت بند     وتتم،  هـ١٤٢٥وذلك حتى عام    ) للتطوير
 المـصاريف اإلداريـة     هـ أصبحت الـشركة تتحمـل جميـع       ١٤٢٦عام   من    وبدء الشركة

شركة جبل عمر للتطوير    ، وسيتم دفع تلك التكاليف التي تكبدتها شركة مكة من قبل            والعمومية
  : كالتاليخرىاألرسوم ال واألجور والمصاريف اإلدارية والعمومية تشملو .بعد تأسيسها

  
بآالف رياالت (إدارية  ومصاريف عامة

 )سعودية
 شهور ٩

 هـ١٤٢٦
 شهور ٩

  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣ هـ١٤٢٧

  ٥,٠٢٤  ٤,٦٥١  ٣,٩٠٤  ٢,٣٦٦  ٣,٧٤٤  ٣,٥٠٥ أجور   و مرتبات

  ١,٤٥٦  ١,١١٥  ١,٠٨٠  ٨٧٦  ٩١٨  ٣,٢٠٠  استشارية أتعاب 

  ٢,٨٣١  ٢,٢٤٠  ١,٧٥٨  ١,٨١٠  ٢,١٨٦  ٢,١٠٣  وإعالن دعاية 

  ٣٩٨  ٧٨٠  ٤٣٧  ٤٣٧  ٢٢٥  ٨٨  أدوات مكتبية 

  ١٣٠  ١٣٣  ٣٢٠  ٢٨٩  ٨٦  ٨٦ التليفون  وبريد،  تلكس

  ٦٩٦  ٤١٠  ٤١٢  ٣٣٨  ٧٦٦  ٦٣٥  تأمين  

  ٢٣٣  ١٣١  ٢١٠  ٢٦٣  ١٦٧  ١٧٧  استهالك 

  ١٩٢  ٣١٠  ٢٢٩  ٥٥٦  ٢٠٣  ١٩٣  مصاريف ضيافة وأسنقبال 

  ٢٥١  ١٦٦  ١٠٦  ١٢٢  ١١٩  ١٤١  عالج العاملين 

  ٨٦٧  ٢٨٧  ٨٣٥  ١٢٩  ٤٩٦  ١٦٦  صيانة السيارات 

  ١٣٧  ٢٦  ١١٩  ١١٨  ١٤١  ١٣٧  اإليجار 

  ٢٤  ٤  ٢٨  ٢٢  ٨  ٢٠  مرافق 

  ٦  ٨١  ٨٧  ٣٩  ١٤  ١٠  اشتراكاتو  تراخيص

  ٦  ٦٧  ٥١  ٤٢  ٥  ٣ تحميل  و نقل

  ٢٣  ١٠٦  ٤٤٨  ١٣٤  ١٣  ٥  مصاريف أخرى  

 - )٩,٣٣٧( )٨,٣١٧( )٦,٣٥٣ ( - -  مصاريف رأسمالية 

  ١٢,٢٧٤  ١,١٧٠  ١,٧٠٧  ١,١٨٨  ٩,٠٩١  ١٠,٤٦٩  اإلجمالي 



 

 ٣٩

  )التمويل بالمرابحة(التسهيالت االئتمانية  ٧-٧
 الريـاض  تمويل مع بنك     اتفاقيةبتوقيع   التعمير و لإلنشاء قامت شركة مكة  هـ  ١٤٢٤في عام   

وقد بلـغ     بغرض شراء أراضي إضافية في منطقة جبل عمر        ي مليون ريال سعود   ٢٥٠بمبلغ  
وقد قامت الـشركة بـسداد هـذا        .  مليون ريال سعودي   ٥٠هـ  ١٤٢٦ في   هيالتسرصيد الت 

وقد قامت في خالل الفتـرة ذاتهـا بتوقيـع          ،  هـ١٤٢٧ شهور من عام     ٩ل فترة   القرض خال 
 وذلك بغـرض تغطيـة       مليون ريال سعودي   ١٢٦بمبلغ  مع بنك الرياض      تمويل جديدة  اتفاقية

  .مصروفات متعلقة بمشروع جبل عمر
  

 على هيكل رأس مال صحي وذلـك مـن خـالل نـسبة              التعمير و لإلنشاء تحافظ شركة مكة  
  . قائمةيوجد للشركة أي رهونات ال و٥٨ إلى ١إلى حقوق المساهمين والتي تبلغ  التسهيالت

  

  .شركة أي أدوات دين لم يصدر عن الالنشرةهذه  اعتماد حتى تاريخ
  

  
  مصادر التمويل والسيولة النقدية ٨-٧

  : الشركة لديها ثالث مصادر أساسية للسيولة النقدية
 الشقق الـسكنية   و يرادات المركز التجاري  إ(نشاطات الشركة المباشرة    النقد الناتج عن     

 . )وفندق الشهداء
 ).فندق هيلتون وصافي دخل أبراج(النقد الناتج عن نشاطات الشركة الغير مباشرة  
 . التسهيالت االئتمانية 
 سـعودي  مليون ريال    ١,٢٦٤التعمير قد حققت     و باإلضافة إلى أن شركة مكة لإلنشاء      

 .هًـ١٤٢٣ وهـ١٤١٩هـ، ١٤١٨ م عافينقداً من بيع الشقق السكنية 
  

 نهايـة   فـي مصادر رأس المال     و  معلومات مالية تتعلق بالسيولة النقدية     التالييوضح الجدول   
  : األعوام المالية المشار إليها

 
 صافي السيولة المتوفرة

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  هـ١٤٢٦  هـ١٤٢٥  هـ١٤٢٤  هـ١٤٢٣  هـ١٤٢٧

             )بآالف رياالت سعودية(
  ٣٩٦,٨٠٩  ١٣٨,٨٨٨  ٧٩,٤٦٦  ٨٥,٤١٦  ١٢٦,١٢٥  ٣٦٥,٦٥٧ نشاطات التشغيل 

 )٨٧,٦٠٨( )١١٠,٩٠٠( )٩٩,٩٩٦(  ٦٢٥,٨٢٠  )٣٣,٣٥٦(  )٣٤,٧٥٨( نشاطات استثمارية 
 )٣٠٨,٩٢٧( )٢١,١٠٤( )١٧٢,٧٢٨( )٤٧٦,٨٨٧(  )٩٥,٠٩٠(  )٢٦٢,٣٠٤( نشاطات تمويلية 

             النقد المساوي  والنقد
  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ١٦,٥٤٥  ٦٤,٧٩٤  ٦٤,٥٢٠  الفترة بداية

  ٦٤,٧٩٤  ٦٤,٥٢٠  ٥٧,٦٣٦  ٢٥٠,٨٩٤  ٦٢,٤٧٢  ١٣٣,١١٥ نهاية الفترة 

  
هــ إلـى    ١٤٢٣حققت التدفقات النقدية الناتجة عن نشاطات التشغيل خالل األعـوام مـن             

 مليون ريال   ٣٩٧لتشغيل  فقد بلغ صافي التدفق النقدي من نشاطات ا       . هـ نتائج إيجابية  ١٤٢٦
 صرف باقي تعويضات األراضي من وزارة الماليـة       وذلك نتيجة   ،  هـ١٤٢٦سعودي في عام    

 مـن أرض  اقتطـع التي تمثل باقي التعويض المستحق للشركة لدى وزارة المالية مقابل مـا   (
ال  مليون ري  ١٢٢ والتي تبلغ    واإلنشاءات المقامة عليه  األول    المركز السكني التجاري   مشروع
قامت كما  ). ريال سعودي   مليون ٩٠ بمبلغ   تم إفراغها للشركة   عقارات    أسهم قيمة(و )سعودي

  .التسهيالت االئتمانية الممنوحة لها مليون ريال سعودي من ١٠٠الشركة بتسديد 



 

 ٤٠

  أرباح األسهم  ٩-٧

  
   : ألرباح الشركةالسنوي التوزيع ييوضح الجدول التال

   
  نهاية السنة
 المالية

  عدد
 األسهم

  بحيةر
 السهم

  ربحية السهم
 بعد التجزئة

 األرباح الموزعة
 لكل سهم

   األرباحإجمالي
 الموزعة

 (ريال سعودي) (ريال سعودي) (ريال سعودي) (ريال سعودي)  
  ١٦٩,٧٤٤,١٧٦ ١٢,٠٠ ٥,٠٩ ٥٢,٠٨  ١٤,١٤٥,٣٤٨    هـ ١٤٢٣
  ١٦٩,٧٤٤,١٧٦ ١٢,٠٠ ٠,٨٥ ٨,٧٥  ١٤,١٤٥,٣٤٨    هـ ١٤٢٤
  ١٧٣,٧٧٩,٤٨٨ ٦,٠٠ ٠,٩٨ ٤,٨٨  ٢٨,٩٦٣,٢٤٨    هـ١٤٢٥
  ١٧٣,٧٧٩,٤٨٨ ٦,٠٠ ١,٢٧ ٦,٣٤  ٢٨,٩٦٣,٢٤٨   هـ١٤٢٦

 شهور ٩
  -               - ١,٠٥ ٥,٢٧  ١٤٤,٨١٦,٢٤٠ هـ ١٤٢٧

  
 وذلك  هـ٢٩/١٢/١٤٢٤ ريال سعودي للسهم  حتى       ١٠٠القيمة االسمية ألسهم الشركة كانت      

بقيمـة أسـمية    يساوى سهمين و   السهم الواحد ليصبح  ئه السهم    قامت الشركة بعملية تجز    عندما
  .هـ١/١/١٤٢٥ ريال سعودي للسهم الواحد بتاريخ ٥٠تساوي 

  
 االسـمية لتصبح القيمـة      بعملية تجزئه السهم   هـ١٤٢٧ األول ربيع   ٢  في  الشركة كما قامت 

  . سهم١٤٤,٨١٦,٢٤٠ عدد أسهم بإجماليو  ريال سعودي١٠للسهم 
  

  .المبقاةرباح األ  مخصصق بين ربحية السهم واألرباح الموزعة منالفاريتم تخصيص 



 

 ٤١

  
   مصادر تمويل الشركة  -٨
  
  حقوق المساهمين  وااللتزامات ١-٨

  أنبغيوين .هـ١٤٢٦ عام ربيع الثاني ٣٠في  ركة الشمصادر تمويل اه أدندول الجيوضح
تقارير وال" ملياتلع اائج ونتاليةالم اإليضاحات ليل وتحاقشةمن"بـ رناً مقتدول هذا الجأيقر
  :  هذهاالكتتاب قوحق ار إصدرةمذك  فيتضمنة المركة للشدققة الماليةالم
   

 هـ ١٤٢٦ بناء على القوائم المالية المراجعة
   (رياالت سعودية بآالف)

 ٦٤,٧٩٥ النقد

 ٢,١٦٦,٨٢٣ حقوق المساهمين

 ٢,٢٨١,٦١٨ ٢ مصادر التمويلإجمالي

  .هـ١٤٢٦ الماليللعام  المراجعةلمالية بالنسبة لقوائم الشركة ا )١(
 .حقوق المساهمين والتسهيالت االئتمانيةيتضمن  )٢(

  
  
  األسهم المصدرة ٢-٨

  يبلغ حاليا عدد األسهم المـصدرة قبـل زيـادة رأس المـال المـرتبط باإلصـدار الجديـد                   
 اإلصـدار   ةبعد عملي  و سهم وجميع تلك األسهم مصدرة ومدفوعة بالكامل،         ١٤٤,٨١٦,٢٤٠

  . مدفوعة بالكامل وسهم مصدرة ١٦٤,٨١٦,٢٤٠ رأس المال سيبلغ عدد األسهم وزيادة
  
  

  . أي أسهم مصدرة مشمولة بحق الخيارةعتماد هذه النشراللشركة حتى تاريخ ال يوجد 



 

 ٤٢

   حقوق المساهمينفيالتغيرات  ٣-٨

  
  :ي تمت ألسهم الشركة كانت كالتالي التاتجزيئتال وواالستبداالتجميع اإلصدارات 

يخالتار  
عدد األسهم 
 المصدرة

نوع 
 المساهمة

 القيمة
  للسهماالسمية

عدد األسهم بعد 
زيادة  والتجزئة

 رأس المال
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  (ريال سعودي) (ريال سعودي)   
 ٧٠٩,٠٨٤,٥٠٠ ١٤,١٨١,٦٩٠ ١٠٠ نقدية ٧,٠٩٠,٨٤٥ ١٢/١٤٠٩ /١
 ٦٤٥,٩١٥,٥٠٠ ١٢,٩١٨,٣١٠ ١٠٠ عينية ٦,٤٥٩,١٥٥ ١٢/١٤٠٩ /١
 ٩٣,١٦٢,٤٠٠ ١,٨٦٣,٢٤٨ ١٠٠ عينية ٩٣١,٦٢٤ ٣٠/١٠/١٤١٤
١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ ٢٨,٩٦٣,٢٤٨ ٥٠ - - ١٤٢٥ /١/١ 
١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠  ١٤٤،٨١٦،٢٤٠ ١٠ - -  ١٤٢٧/ ٢/٣  
  

 وذلك  هـ٢٩/١٢/١٤٢٤ للسهم  حتى     سعودي ريال   ١٠٠ ألسهم الشركة كانت     االسميةالقيمة  
 أسـمية بقيمـة   يساوى سهمين و   السهم الواحد ليصبح  لسهم  ا قامت الشركة بعملية تجزئه      عندما
  .هـ١/١/١٤٢٥ بتاريخ  للسهم الواحدسعودي ريال ٥٠ تساوي

  
خمس يساوى   السهم الواحد ليصبح   هـ٢/٣/١٤٢٧  في بعملية تجزئه السهم   قامت الشركة    كما
  . ريال سعودي للسهم الواحد١٠بقيمة أسمية تساوي  وأسهم

  
د بحق األولوية لقدامى المساهمين فإن جميـع اإلصـدارات الـسابقة             اإلصدار الجدي  باستثناء

  .مدفوعة بالكامل
  

 من قبل أعضاء مجلـس      ه قد تم الموافقة علي    النشرة المرتبط بهذه    االكتتابوق  ققرار إصدار ح  
  .هـ٢١/١٠/١٤٢٥ ي فاإلدارة



 

 ٤٣

  ملخص النظام األساسي للشركة -٩

  
  رأس المال المساهم به ١-٩

 مليـون  وخمـسون    ثالثمائة وخمسة  و عند تأسيسها بمليار  به للشركة    رأس المال المساهم     بلغ
 وخمـسمائة    مليـون  ثالثة عشر مقسم على   )  ريال سعودي  ١,٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠(ريال سعودي   

 ١٠٠( ريال سـعودي     مائة للسهم   سميةاالسهماً والقيمة   ) ١٣,٥٥٠,٠٠٠(سهم   ألفوخمسون  
 ٦,٤٥٩,١٥٥ نقدي   سهم ٧,٠٩٠,٨٤٥ وجميع أسهم الشركة أسهم عادية منها     ). ريال سعودي 

  .عقاراتسهم عيني في هيئة 
  

ـ     ) ١٤١٤ شوال   ٣٠ (١٩٩٤ إبريل   ١١في    سـهم،   ٩٣١,٦٢٤ تمت زيادة أسهم الشركة بـ
 سعوديريال   ١,٤٤٨,١٦٢,٤٠٠ تتمثل في زيادة عينية من أراضي ليصبح رأس مال الشركة         

  .سهم ١٤,٤٨١,٦٢٤ منقسمة إلى
  

 على عملية تجزئة السهم، لتصبح      هـ٢٩/١٠/١٤٢١ في   عادية الغير   وافقت الجمعية العمومية  
، وتمـت    سـهم  ٢٨,٩٦٣,٢٤٨  عدد أسـهم   بإجماليو  ريال سعودي  ٥٠القيمة االسمية للسهم    

  .هـ١/١/١٤٢٥التجزئة فعلياً في 
  

هـ ١٤٢٧ األول ربيع   ٢قامت الشركة بعملية تجزئة السهم في        بناء على قرار مجلس الوزراء    
  .سهم ١١٤,٨١٦,٢٤٠  عدد أسهمبإجماليو  ريال سعودي١٠ للسهم يةاالسملتصبح القيمة 

  
 ٧,٩٦٨,٥٧٠  والتي تبلغسهم أما باقي األسهم ١٣٦,٨٤٧,٦٧٠ يمتلك القطاع الخاص حالياً

 مصلحة المياهو سهم، ٦,٦١٧,٤٧٠ وزارة األوقاف (تمتلكها قطاعات الحكوميةسهم 
  )سهم ١,٣٥١,١٠٠

  
  األسهم العادية  ١-١-٩

ريـال   ١٠( ريـال سـعودي      عشرةسمية للسهم   والقيمة اال ركة أسهم عادية    جميع أسهم الش   
  ).سعودي

  
تنص اللوائح الداخلية للشركة بأنه ال يمكن إصدار أي من أسهم رأس مال الشركة بمبالغ أقـل                 

سمية وفي مثل هذه    ولكن من الممكن إصدار أسهم بمبلغ أكبر من القيمة اال         ،  االسميةمن قيمتها   
فرق إلى االحتياطي النظامي المطلوب وفقاً لنظام الشركات السعودي كما هو           الحالة سيضاف ال  

  .حتى في حالة التوصل إلى الحد األقصى لالحتياطي النظامي المذكور) نظام الشركات(معدل 
  
  حقوق حاملي األسهم العادية  ٢-١-٩

حق فـي   يعطي حامله ال  ،  ن أي سهم عادي مدفوع بالكامل،     فإاللوائح الداخلية للشركة     في إطار 
  ):في أي حالة إلى الحد الذي ينص عليه نظام الشركات واللوائح الداخلية للشركة(اآلتي 

   
  ؛)أي األرباح المعلنة للتوزيع(تلقي أرباح األسهم  
بعد الوفاء ( للشركة الموجودة حالة التصفية يتم صرف مبلغ يتناسب مع الممتلكات في 

 ؛)بالتزامات الشركة



 

 ٤٤

 لحملة ماعات الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والتصويتالحضور والمشاركة في اجت 
  في المسائل المقترحة حسب اللوائح الداخلية للشركة؛ سهم فأكثر٢٠

 ؛)بدون موافقة الشركة أو المساهمين اآلخرين(نقل األسهم  
 ين مجلس إدارة الشركة؛يالمشاركة في تع 
 رفع مطالبات ضد مجلس إدارة الشركة؛ 
 .حية القرارات التي يجيزها اجتماع الجمعية العمومية للمساهميناالعتراض على صال 
 

 .يهاحاملل المذكورة حقوقال  أو تغيرات لتلك تعديالتة قيود على األسهم أوال توجد أيو
  
  الزيادة في أسهم رأس المال ٣-١-٩

 بموجب قرار تجيزه الجمعية      لعدد غير محدود من المرات وذلك      يمكن زيادة رأس مال الشركة    
مية الغير عادية لمساهمي الشركة بشرط أن يكون رأس مال الشركة المساهم به المبدئي              العمو

 الجمعيـة   انعقـاد لمالكي أسهم الشركة فـي تـاريخ        األولوية   وتم أعطاء حق     قد دفع بالكامل  
يتم توزيع األسهم علـى     . هـ٢٩/١٠/١٤٢٥العمومية الغير عادية لزيادة رأس المال بتاريخ        

  . المساهمة وفقاً إلى نسبة مساهمتهم في الشركةفيذين أبدو رغبتهم قدامى المساهمين ال
  
  تخفيض أسهم رأس مال الشركة  ٤-١-٩

 لعـدد   حسب أحكام اللوائح الداخلية للشركة ونظام الشركات يمكن تخفيض رأس مال الشركة           
 بموجب قرار تجيزه الجمعية العمومية الغير عاديـة لمـساهمي   غير محدود من المرات وذلك    

ة لهذا التخفيض سواء كان لتحقيق الشركة لخـسائر أو          وذلك لو كان هناك حاجة ماس      الشركة
  .آخريألي أسباب 

  
   مجلس اإلدارة ٢-٩

من قبل الجمعية العمومية      اختيارهم عضو، تم    ١٢يدير الشركة مجلس اإلدارة وهو يتكون من        
سهم الشركة ال أضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من  عيكون  يجب أن    . ثالث سنوات  الدورة مدةو

  .ريال سعودي آالف عن عشرة االسميةتقل قيمتها 
  

  سـنوياً  ريال سعودي  ألف ٢٠٠طبقاً لنظام الشركات بحد أقصى       مجلس اإلدارة    ةأمكاف تحدد
 مجلـس   مكافآت وال يحق للعضو المنتدب ورئيس مجلس اإلدارة التصويت على           .لكل عضو 

  .  مجلس اإلدارة بل يجب التصويت عليها من قبلاإلدارة منفردين
 كمـا يـتم تعـين        خالل أعضاءه،   من والعضو المنتدب للمجلس  رئيس  اليعين مجلس اإلدارة    
  . كان ذلك من داخل أعضاء المجلس أو من خارجهاءسكرتير للمجلس سو

  
ة يجب الموافقة   ي قرار يتخذه مجلس اإلدار    أو. من أعضاءه  ٦أن يحضر    المجلس يجب    النعقاد

 يكون صوت   االقتراع في متساويالحاضرين، وإذا كان عدد األصوات      بية  عليه من جانب أغل   
  .رئيس مجلس اإلدارة هو الفيصل لتحديد القرار

  
  ة للمساهمين وميالجمعية العم ٣-٩

 .التعمير بمكة المكرمـة    و لإلنشاء مكة    شركة في  للمساهمين مومية الجمعية الع  يجب أن تنعقد  
ع ي يـستط  إذا لـم   و التـصويت  و  الحـضور  له حق  أو أكثر    يمتلك عشرون سهماً   مساهم   كللو



 

 ٤٥

على أن ال يكون أحـد أعـضاء        (جتماع  خر ليحضر اال  آالحضور عليه أن يوكل عنه مساهم       
  .)اإلدارةمجلس 

  
نعقاد يجب ا .  الشركة ااجه تو التي مسئولة عن جميع األمور الرئيسية       الجمعية العامة للمساهمين  

نعقاد الجمعيـة    ال الدعوةكما تتم   ،   السنة في الجمعية العامة للمساهمين  مره واحده على األقل       
  . إلى ذلكالضرورةكلما دعت 

  
  حقوق التصويت وعملية التصويت والنصاب القانوني ٤-٩

. يستند التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين على أساس صوت واحد لكل سـهم عـادي              
أو الممثلـة فـي     وتتخذ القرارات عادة بالتصويت اإليجابي ألسهم الشركة الصادرة الحاضرة          

  . اجتماع المساهمين
   

يكون مطلب النصاب القانوني النعقاد جمعية عمومية عادية مكتمالً إذا حـضر مـساهمون أو    
وإذا لم يتم النصاب القانوني     . من أسهم رأس مال الشركة    % ٥٠وكالء عنهم يمتلكون أكثر من      

خالل ثالثـين    ) لية للشركة حسب اللوائح الداخ  (يجب دعوة انعقاد جمعية عمومية عادية أخرى        
وسيكون النصاب القانوني النعقاد هـذه      . يوماً من تاريخ تأجيل الجمعية العمومية العادية      ) ٣٠(

الجمعية العمومية العادية الثانية مكتمالً بغض النظر عـن عـدد المـساهمين الحاضـرين أو                
  .الممثلين في هذا االجتماع

  
  اإلخطارات ٥-٩

تـنص اللـوائح     و .ومية لالنعقاد بواسطة مجلس إدارة الشركة     ويمكن أن تدعى الجمعيات العم    
ذلـك  الداخلية للشركة أن مجلس إدارة الشركة عليه أن يدعو النعقاد جمعية عمومية إذا طلب               

مـن رأس   %) ٥(مساهمين يمثلون ما ال يقل عن خمسة بالمائة         من مدقق حسابات الشركة أو      
  . مال الشركة

  
لجمعية العمومية في الصحيفة الرسمية وفـي صـحيفة يوميـة           يجب أن تنشر الدعوة النعقاد ا     

يوماً علـى   ) ٢٥( يوجد بها مكتب الشركة المسجل قبل خمسة وعشرين          التيتوزع في المدينة    
. ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمـال االجتمـاع        . األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية     

وجه الدعوة في التاريخ المذكور عن طريـق        وطالما كانت أسهم الشركة اسمية فإنه يكفي أن ت        
  .خطاب مسجل فقط

  
  إجراءات الجمعية العمومية  ٦-٩

) أو من ينوب عنـه     (العضو المنتدب  و تنص اللوائح الداخلية بأن يترأس رئيس مجلس اإلدارة       
  .اجتماعات الجمعية العمومية

  
  .صوات المقترعينلفرز أ لجنة وويجب أن يعين الرئيس سكرتيراً لالجتماع

  
 معلومات تـشتمل علـى أسـماء        ،محضرال ويجب أن يضمن اجتماع الجمعية العمومية في        

  .يحملها المساهم شخصياً أو الوكيل، عدد األسهم التي الوكالءالمساهمين الحاضرين أو 
  



 

 ٤٦

   للمساهمين الغير عاديةالجمعية العامة ٧-٩

ضرة أو الممثلة في    وتتخذ القرارات عادة بالتصــويت اإليجابي ألسهم الشركة الصادرة الحا        
ولكن القرارات التي تتخذ بواسطة الجمعية العامة الغير عادية تتطلـب           . اجتماع المساهمـين 

التصويت اإليجابي لثلثي أسهم الشركة الصادرة الحاضرة أو الممثلة في مثل هـذه الجمعيـة               
هم الممثلة  كذلك يجب الحصول على التصويت اإليجابي لثالثة أرباع األس        . العامة الغير عادية  

  :في االجتماع للموافقة على التالي
   

  ،زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المساهم به 
  ،تمديد فترة الشركة 
  تصفية الشركة قبل انتهاء مدتها، 
  .اندماج الشركة مع شركة أخرى أو مؤسسة 

  
  أرباح األسهم ٨-٩

  .  من كل عامالثاني نهاية ربيع في وتنتهي من جمادى األول ١ في السنة المالية للشركة أتبد
  

يسمح نظام الشركات للشركة بدفع أرباح لمساهميها فقط من األربـاح الـصافية أو األربـاح                
تنص اللوائح الداخليـة للـشركة    و.ة المحاسبة السعوديمعايير مرحلة التي تم احتسابها حسب    ال

اح السنوية  بأنه وبعد تخفيض المصروفات العامة وتكاليف الشركة األخرى، سيتم توزيع األرب          
  :الصافية للشركة على النحو التالي

   
احتياطي نظامي حسب متطلبات من صافي أرباح الشركة ستوضع جانباً لتكوين % ١٠ 

ويمكن للجمعية العمومية العادية أن تقرر إنهاء .  بواسطة القانون السعوديوزارة التجارة
س مال الشركة  نصف رأ إلىهذا التخفيض عندما تصل مبالغ االحتياطي المذكور

  .المساهم به
 .من رأس المال المدفوع%) ٥( بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل الباقييوزع من  
ريال  ألف ٢٠٠ بحد أقصى مجلس اإلدارة أعضاءلمكافأة % ٥يخصص بعد ما تقدم  

 بعد ذلك على المساهمين نسبة أخرى من المبلغ المتبقي يوزع، و لكل عضوسعودي
 .المبقاةرحل لألرباح األرباح تباقي و
 . متى وأين يتم توزيع األرباحاإلدارةيقرر مجلس  

  
  :حل وتصفية الشركة ٩-٩

 حال حلها قبل مدتها يجب على الجمعية العامة غير العادية أن            فيوعند انتهاء مدة الشركة أو      
 واحـد أو أكثـر      ىن مصف يويجب تعي . تقرر طريقة التصفية بناء على توصية مجلس اإلدارة       

  .الوظائف والرسوموتحديد 



 

 ٤٧

  
  خطابات الموافقة -١٠

  
  :مراجع الحسابات

  
 النشرة الكتابية على نشر إفادته ضمن       ه موافقت ىقد أعط  فؤاد مختار /مكتب األستاذ  .١

  . نشرة اإلصدار وإنه لم  يسحب تلك الموافقةفيبصيغتها ونصها كما ترد 
 
 إفادته ضـمن   الكتابية على نشر هموافقت ىأعط قد   طالل أبو غزالة    / األستاذ مكتب .٢

  . نشرة اإلصدار وإنه لم  يسحب تلك الموافقةفي بصيغتها ونصها كما ترد النشرة
  

  :القانونيالمستشار 
  

 موافقته الكتابية على نشر إفادتـه ضـمن         ىقد أعط مودي  امحمد عمر الع  /األستاذ .٣
  . نشرة اإلصدار وإنه لم  يسحب تلك الموافقةفي بصيغتها ونصها كما ترد النشرة

 
   :البنك

  
 بـصيغتها   النـشرة  موافقته الكتابية على نشر إفادته ضمن        ىقد أعط بنك الرياض    .٤

 . نشرة اإلصدار وإنه لم  يسحب تلك الموافقةفيونصها كما ترد 
 

  :المستشار المالي
 
 موافقته الكتابية علـى نـشر       ى والخدمات المالية قد أعط    لالستشاراتسويكورب   .٥

 نشرة اإلصدار وإنه لم  يـسحب  فيرد  بصيغتها ونصها كما ت النشرةإفادته ضمن   
 .تلك الموافقة

  
  :الخبراء

 
 النـشرة  ضمن   ا الكتابية على نشر إفادته    اموافقته تأعط قد    أوف شور  بكهشركة   .٦

 .سحب تلك الموافقةت لم  ا نشرة اإلصدار وإنهفيبصيغتها ونصها كما ترد 
 
  

  



 

 ٤٨

  للمعاينةالمذكرات المتاحة  -١١

 –في مكة المكرمة     الرئيسي مركز الشركة    في الرجوع إليها  و للمعاينةالمذكرات التالية متاحة    
 االكتتـاب قبل أسبوع مـن     ،  ١٣:٣٠ إلى   ١٠:٠٠ من الساعة     مركز فقيه التجاري   –العزيزية  

  .االكتتابوخالل عملية 
  

 . للشركةم األساسياالنظ 
 

  .يةسوق المالالموافقة هيئة  
 

 .والبنوك المستشار المالي، القانوني،، المستشار ين الماليينالمراجعخطابات الموافقة من  
    

 هـ١٤٢٢و، هـ١٤٢٣و، هـ١٤٢٤هـ و١٤٢٥هـ و١٤٢٦القوائم المالية المدققة لعام  
 .هـ١٤٢٧هـ و١٤٢٦ ينشهر األولى لعامأ ةفترة تسعو

 
 . سويكوربالدراسة المعدة من قبل 

  
 .مسودة عقد تأسيس شركة جبل عمر للتطوير 

 
 ريال سعودي إلى مليون ١,٤٤٨مال الشركة من توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس  

 . ريال سعوديمليون ١,٦٤٨
 

 .صورة مصدقة من السجل التجاري 
 

  .موافقات الجهات الرسمية األخرى 
  

  .جميع العقود مع الجهات المذكورة في هذه النشرة 


