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الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي

األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

صاحب السمو الملكي

األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

صاحب السمو الملكي

األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة مكة المكرمة
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أعضاء مجلس اإلدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من األعضاء اآلتية أسماؤهم (حسب الترتيب األبجدي ) :

عبد الرحمن عبد القادر فقيه
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم عبد اهلل السبيعي
عضو مجلس االدارة

صالح محمد عوض بن الدن
عضو مجلس االدارة
ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية

أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو مجلس االدارة

د.ضيف اهلل عمر الغامدي
عضو مجلس االدارة

بسام محمد سليمان البسام
عضو مجلس االدارة

د.عبد الرحمن بن سليمان المطرودي
عضو مجلس االدارة
ممثل وزارة الشئون االسالمية واالوقاف
والدعوة واالرشاد

حمزة محمد صالح صيرفي
عضو مجلس االدارة

محمود جميل حسوبة
عضو مجلس االدارة

د.سهيل بن حسن قاضي
عضو مجلس االدارة

منصور عبد اهلل بن سعيد
عضو مجلس االدارة

تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة
العادية العشرون
عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية
في  29ربيع الثاني 1430هـ

1

17

﴿وقل ٱعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوهل واملؤمنون﴾

تقديم

اإلخوة االفاضل مساهمو شركة مكة لإلنشاء والتعمير
يس��ر مجلس إدارة شركة مكة لإلنش��اء والتعمير أن يتقدم بتقريره السنوي عن نشاط
الش��ركة ع��ن الفترة من  1جم��ادي األول 1429ﻫ حتى  29ربي��ع الثاني 1430ﻫ وأن
يتق��دم بميزانية الش��ركة وقائم��ة الدخل وقائم��ة األرباح المبقاة كما في نهاية ش��هر
ربيع الثاني 1430ﻫ ،وبتقريره عن نش��اط الش��ركة في تش��غيل مش��روعها السكني
التجاري عن الس��تة عش��رة س��نة الماضية اعتبارا من العام 1415/1414ﻫ إلى العام
1430/1429ﻫ.

18

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية

بلغت األرباح الموزعة على المساهمين من العام المالي 1415/1414ﻫ
إلى العام المالي 1429/1428ﻫ بما يعادل  ٪ 166من رأس المال كما
يلي :

العام المالي
1415/1414ﻫ
1416/1415ﻫ
1417/1416ﻫ
1418/1417ﻫ
1419/1418ﻫ
1420/1419ﻫ
1421/1420ﻫ
1422/1421ﻫ
1423/1422ﻫ
1424/1423ﻫ
1425/1424ﻫ
1426/1425ﻫ
1427/1426ﻫ
1428/1427ﻫ
1429/1428ﻫ

نسبة الربح الموزعة %
5
7
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ويقت��رح مجلس اإلدارة توزيع نس��بة عائد قدره��ا  ٪ 15من رأس المال
على المس��اهمين عن العام المالي الحالي 1430/1429ﻫ ،وبذلك فإن
األرباح الموزعة خالل الس��نوات الماضية واألرباح المقترح توزيعها للعام
المالي 1430/1429ﻫ ستبلغ  18,10ريال للسهم ( ذات القيمة االسمية
 10ريال ) أي بنسبة  ٪ 181من رأس المال ،وهلل الحمد ،ونأمل بإذن اهلل
أن تتزايد نسبة الربح بالسنوات القادمة.
بذل القائمون على إدارة ش��ركة مكة لإلنشاء والتعمير الكثير من الوقت
والجهد إلنجاحها ،والعمل على أن تكون شركة مكة لإلنشاء والتعمير من

19

الش��ركات الرائدة ف��ي التطوير العمراني في مك��ة المكرمة ،وصو ً
ال إلى
تطوير مكة المكرمة عمرانياً خدمة للمس��لمين في ش��تي بقاع األرض،
والحمد هلل على توفيقه ورضائه.
ﺭﻳﺎﻝ
19
17
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10

18.1

7
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5
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0

ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ١٤٣٠ﻫـ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻹﺳﻤﻴﺔ

إن ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير وبعد س��تة عش��رة س��نة من تشغيل
مش��روعها األول تعتبر من أعلى الش��ركات العقارية في معدل استرداد
رأس الم��ال م��ع بقاء أصل الس��هم لدي المس��اهمين كما ه��و ،ذلك أن
إجمالي األرباح منذ ع��ام 1415/1414ﻫ التي وزعت والمقترح توزيعها
له��ذا الع��ام 1430/1429ﻫ تجاوزت م��رة وأربع أخماس قيمة الس��هم
االس��مية ،حيث بلغت األرباح ( )18,10ريال للس��هم أي بنس��بة ٪ 181
من رأس المال مع بقاء أصل السهم مع المساهمين باإلضافة إلى ارتفاع
قيمته السوقية.

20

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية

إنجازات

شركة مكة لإلنشاء و التعمير

ستة عشرة سنة من النجاحات المتوالية وهلل الحمد حققت الشركة ما يلي :
1

األرب��اح الموزعة والمقت��رح توزيعها حتى ع��ام 1430/1429ﻫ
زائداً االحتياطي النظامي زائ��داً األرباح ( )4127مليون ريال ،أي
بنسبة حوالي  ٪ 250من رأس مال الشركة.
 4500ﻣﻠﻴﻮﻥ
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ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻮﺯﻉ ﻟﻠﺴﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺣﺘﻰ ١٤٣٠/٤/٢٩
 +ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻘﺎﻩ

2

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
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قيم��ة األصول ( )4124مليون ريال ،أي بنس��بة  ٪ 250من رأس
مال الشركة.
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ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻋﺎﻡ ١٤٣٠

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ
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3

قيمة األصول لع��ام 1430/1429ﻫ ( )4124مليون ريال ،بينما
كانت ( )4618مليون ريال عام 1429/1428ﻫ ،والفرق بالنقص
وقدره ( )494مليون ريال ،يرجع معظمه إلى انخفاض المكاس��ب
الت��ي لم تتحقق بعد ه��ذا العام عن العام الماض��ي ،والناتج عن
تقييم مساهمة الشركة العينية بشركة جبل عمر للتطوير وهي
 75,548,951س��هماً عينياً بقيمتها الس��وقية ف��ي تاريخ انتهاء
الس��نة المالي��ة ف��ي 1430/4/29ﻫ وه��و مبل��غ ( )18,60ريال
للس��هم الواحد ،بانخفاض قدره ( )6,65ريال عن العام الماضي،
وذلك تنفيذاً لمعيار المحاس��بة عن االستثمار في األوراق المالية
الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي يتناول
طريق��ة القيمة العادلة للمحاس��بة عن االس��تثمار ،باإلضافة إلى
محصلة فروقات في بنود األصول األخرى.
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حقوق المس��اهمين المتمثلة في رأس مال الش��ركة ومكاسب لم
تتحقق بعد ناتجة عن تقييم األوراق المالية واالحتياطي النظامي
واألرباح المبقاة وعائد اس��تثمار غير محقق خالل الس��تة عش��رة
س��نة الماضية ( )3709مليون ريال ،أي بنس��بة  ٪ 225من رأس
مال الشركة.
ﻣﻠﻴﻮﻥ
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ريع األوقاف المس��اهمة في الش��ركة (أوقاف عامة وأوقاف أهلية)
( )319مليون ريال خالل الس��تة عش��رة س��نة الماضية (بما فيها
أسهم زيادة رأس المال) أي بنسبة  ٪ 798من مجموع دخلها قبل
المساهمة بالشركة (على أساس متوسط ستة عشرة سنة) وقدره
 40مليون ريال ،موزع كما يلي :
ﻣﻠﻴﻮﻥ
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ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ

0
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أ

ريع وزارة الش��ئون اإلس�لامية واألوقاف خالل الستة عشرة سنة
الماضية ( بما فيها أسهم زيادة رأس المال ) ( )125مليون ريال
أي بنس��بة  ٪ 893من مجموع دخلها قبل المس��اهمة بالشركة
(على أس��اس متوسط ستة عش��رة س��نة ) ،وقدره ( )14مليون
ريال.
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ريع وزارة المياه والكهرباء ( وقف عين زبيدة ) خالل الستة عشرة
س��نة الماضية ( بما فيها أس��هم زيادة رأس الم��ال ) ( )26مليون
ري��ال ،وقد كان��ت أوقاف��اً دامرة دخله��ا صفراً ط��وال المدة قبل
مساهمتها في الشركة.
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ريع األوقاف األهلية خالل الس��تة عش��رة سنة الماضية ( بما فيها
أس��هم زيادة رأس المال ) ( )168مليون ريال أي بنس��بة ،٪ 646
من مجموع دخلها قبل المساهمة بالشركة ( على أساس متوسط
ستة عشر سنة ) ،وقدره حوالي ( )26مليون ريال.
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ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ
ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ

6

إجمالي ريع كامل األوقاف المس��اهمة في الش��ركة خالل الس��تة
عش��رة س��نة الماضية مبلغ ( )319مليون ري��ال ،مقارنـة بقيمة
مساهمتها الحالية بالشركـة البالغـة ( )185مليون ريال أي بزيادة
قدره��ا ( )134مليون ريال ،واألصل باق ( علماً بأن أس��هم زيادة
رأس المال استحقت األرباح من عام 1427ﻫ ).
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بل��غ الربح الم��وزع خالل الس��نوات الماضي��ة واألرب��اح المقترح
توزيعها للعام المالي 1430/1429ﻫ مبلغ ( )2723مليون ريال
أي بنس��بة  ٪ 181من رأس مال الش��ركة ( علماً بأن أسهم زيادة
رأس المال استحقت األرباح من عام 1427ﻫ ).
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رصيد االحتياطي النظامي خالل الستة عشرة سنة الماضية حتى
1430/4/29ﻫ مبل��غ ( )1136مليون ريال ،والذي بلغ  ٪ 69من
رأس المال.
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األرب��اح المبق��اة خ�لال الس��تة عش��رة س��نة الماضي��ة حت��ى
1430/4/29ﻫ مبلغ ( )267مليون ريال.
607

600

545

ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ

495
437

457

450

361
320
282

267
223
168

300

191
150

119

1

10

1

1

0

إجمالي الدخل من تشغيل مشروع الشركة لعام 1430/1429ﻫ
مبلغ��اً وقدره ( )512مليون ري��ال ،أي بزيادة حوالي (  ) ٪ 19عن
إجمالي الدخل لعام 1429/1428ﻫ والحمد هلل.
550

440

330

512

431

220

110

0

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﻡ ١٤٣٠ﻫـ

ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﺎﻡ ١٤٢٩ﻫـ

ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ
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لقد اس��تفاد م��ن خدمات المجمع الس��كني والتجاري األول لش��ركة مكة
لإلنشاء والتعمير خالل الستة عشرة سنة الماضية حوالي ( )192مليون
فرد ،كما يلي :
 .أاستفاد من اإلسكان بالمشروع حوالي ( )15مليون ساكن.
 .باس��تفاد من األس��واق التجارية حوالي ( )126مليون متس��وق داخل
األدوار التجارية الثالثة ،ومن المشاة المارين على المحالت التجارية
المطلة على س��احة المسجد الحرام ،وعلى شارع المسيال (الهجرة)،
وشارع حمزة بن عبدالمطلب «رضي اهلل عنه».
 .جاس��تفاد من خدمات البنوك والصراف��ة والمطاعم ومكاتب الخطوط
الجوية والس��فريات و السوبرماركت بالمش��روع حوالي ( )51مليون
زائر.

26%

8%

66%

ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺧﻼﻓﻪ

12

ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ

ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

أدي الص�لاة ف��ي مصل��ى المش��روع حوال��ي ( )33ملي��ون مصلي من
المترددين على األس��واق التجارية والمس��تفيدين من اإلسكان وخدمات
المشروع ومن خارج المشروع.

 13سعودة الوظائف :
لقد كان من أهم بنود التعاقد بين ش��ركة مكة لإلنشاء والتعمير ( المالك
لفندق وأبراج مكة هيلتون ) وإدارة فنادق هيلتون العالمية ،تدريب وإحالل
العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في جميع التخصصات داخل الفندق،
ولتذليل ومعالجة المعوقات التي قد تعيق الكوادر الوطنية لاللتحاق بالعمل
الفندقي تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين  -حفظه اهلل
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 ف��ي وضع خطط توطين الوظائف في القطاع��ات العامة والخاصة ،فقدتم تخصيص مركز تدريب بفن��دق وأبراج مكة هيلتون ،لتدريب وتأهيل
وصقل الكفاءات السعودية في مختلف األقسام الفندقية.
وقد قامت ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير بافتتاح مركز التدريب في عام
1415ﻫ الموافق 1994م والذي يعد أول مركز لتدريب الكوادر السعودية
بمكة المكرمة لتدريب الش��باب الس��عودي على األعم��ال الفندقية حيث
يحت��وي على قاعة محاضرات تس��ع ل��ـ (  24إلى  ) 40مت��درب ومجهزة
بأح��دث تكنولوجيا الوس��ائل التعليمية ،باإلضافة إل��ى البرامج الخاصة
لشركة هيلتون العالمية المتطورة والمتجددة في إدارة الفنادق.
ولقد بلغ عدد المتدربين من الكوادر الس��عودية بمركز التدريب ()1038
مت��درب ،منهم م��ن تخرج من مرك��ز التدريب وعملوا ف��ي أماكن أخرى
وعددهم ( )800شخص ،ويعمل منهم حالياً بفندق وأبراج مكة هيلتون
 238شخص.
وذلك باإلضافة إلى المتدربين من طالب المعاهد السعودية ،والتي توفر
لهم الش��ركة السكن ،واإلعاش��ة ،والمالبس الخاصة بالعمل طوال فترة
التدريب باإلضافة إلى مكافأة تش��جيعية تتراوح ما بين ()1200 :1000
ريال شهرياً ،وذلك لعدد ( )45طالب سنوياً.

 14برامج التدريب :
١ .١توعية الشباب الس��عودي بفكرة ومميزات العمل في مجال الفندقة
وتبسيط المهام الوظيفية بحيث تتناسب مع إمكانياتهم.
٢ .٢التدري��ب عل��ى رأس العمل  :يت��م بنفس المزاي��ا والرواتب الفعلية
واعتبار المت��درب موظفاً مع صقل خبراته م��ن خالل التدريب على
رأس العمل في مختلف مجاالت الفنادق مع اإلشادة باألمثلة المحتذى
بها للنماذج الس��عودية من مديرين وطاقم إدارة سبقوهم في هذا
المجال.
٣ .٣التعاون مع الجه��ات ذات االختصاص  :يتم التعاون مع مكتب العمل
والعمال بمكة المكرمة للعمل معاً إلحاطة المتقدم بالعمل المرشح
له وترغيب��ه قبل التق��دم الفعل��ي للوظيفة والمقابلة الش��خصية،
حي��ث أن المتق��دم غالباً ال يكون مهيئاً لتقب��ل إال العمل الذي يصبو
إليه ،وتوعية الش��باب المتقدم للعمل على عدم اإلصرار على شغل
الوظائ��ف اإلدارية وهي تمثل  ٪ 15من مجم��وع الوظائف بالفندق
كاالستقبال واألمن والحس��ابات  ...إلخ ،علماً بأن الوظائف الفندقية
المس��اندة هي الس��لم الحقيقي للتدرج ألعل��ى المناصب الفندقية،
وال يقبل الش��باب الس��عودي على العم��ل بها وهي قس��م األغذية
والمشروبات ،قسم المطبخ ،قسم اإلشراف الداخلي ،قسم المغسلة،

29

قس��م التجهيز والتحضير ،حاملي الحقائب ،وإن كان اإلقبال ضعيفاً
حالياً على الوظائف المساندة فنرجو أن يزيد بالمستقبل.
٤ .٤الجهات التي يتم التنس��يق معها  :هناك جه��ات متعاونة مع الفندق
في تدريب الش��باب الس��عودي عملياً وميدانياً ،وعلى سبيل المثال
ال الحصر :كلية س��مو األمير س��لطان للس��ياحة والفندقة ،والمعهد
الثان��وي التجاري ،وذلك إلم��داد الفندق بالك��وادر الوطنية في هذا
المجال ،وال يعتمد التدريب على مركز تدريب مكة هيلتون فقط بل
يتم االبتعاث إلى دورات خارجية في مراكز التدريب التابعة لش��ركة
هيلت��ون ،وكذل��ك بالتعاون مع مراك��ز التدريب الداخلي��ة بالمملكة
كالغرفة التجارية بمكة المكرمة.
٥ .٥البرامج والخطط الجارية إلحالل وتدريب الكوادر الوطنية :
•التدري��ب النظري على رأس العم��ل ( بمركز تدريب فندق وأبراج
مكة هيلتون ).
•برنام��ج الترحيب والتأهي��ل والتعريف بالفن��دق والزمالء ونظام
العمل.
•برنامج فن التعامل واللباقة مع نزالء الفندق.
•التدريب العملي على رأس العمل ( داخل أقسام فندق وأبراج مكة
هيلتون ).
•دورة في أقسام المكاتب األمامية.
•دورة في أقسام األغذية والمشروبات.
•دورة في اإلشراف الداخلي.
•دورة في األمن والسالمة.
•دورة استخدام الحاسب اآللي.
•دورة تعليم اللغة اإلنجليزية.

30

تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية

وقد بلغت نسبة السعودة في الشركة كما يلي :
سعوديون

غير
سعوديين

نسبة
السعودة ٪

وظائف اإلدارة العليا

17

8

68,00

وظائف إشرافية

7

25

21,88

وظائف إدارية ومهنية

108

247

30,42

وظائف أمن وحراسة

171

--

100,00

إجمالي الوظائف اإلدارية

303

280

51,97

مجال العمل ( الوظائف )

وظائف خدمية مثل :
قسم األغذية والمشروبات

7

113

5,83

قسم المطبخ

3

68

4,23

قسم اإلشراف الداخلي

--

177

--

قسم المغسلة

--

19

--

قسم التجهيز والتحضير

4

31

11,43

حاملي الحقائب

--

47

--

قسم نظافة المركز التجاري والمصلى

3

84

3,45

إجمالي الوظائف املساندة

17

539

3,06

320

819

28,09

اإلجمالي الكلي

 15قائمة المركز المالي للشركة في 1430/4/29ﻫ :
النقدية بالبنوك
رصي��د النقدية بالبن��وك في تاري��خ الميزاني��ة ( )188,847,388ريال
مقابل ( )114,274,992ريال في ميزانية العام الماضي ،باإلضافة لمبلغ
( )350ملي��ون ريال رصيد صندوق متاجرة بالس��لع بالريال الس��عودي،
ولزي��ادة اإليضاح نرجو الرجوع إلي قائمة التدفق النقدي للس��نة المالية
المنتهية في 1430/4/29ﻫ الملحقة بالقوائم المالية.

األرباح عن السنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ
ت��م تحقيق ربح صافي ق��دره ( )222,164,254ريال بعد حس��م جميع
المصروف��ات التس��ويقية والعمومي��ة والتكاليف األخرى بم��ا فيها الزكاة
الشرعية ،ويوزع صافي الربح المحقق على النحو التالي :
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البيان

ريـــــــال
319,975,135

صافي األرباح المبقاة من العام المالي السابق.

()3,147,060

المخصوم  :من األرباح المبقاة خالل هذا العام.
يضاف :

222,164,254

الربح الصافي خالل العام 1430/1429ﻫ.

538,992,329

اإلجمالي
خصم :

22,216,425

إحتياطي نظامي (بواقع  ٪10من األرباح الصافية).

82,408,120

دفعة أولى للمساهمين (بواقع  ٪5من رأس المال المدفوع).

2,311,111

مكافأة مجلس اإلدارة ( بواقع  ٪5من الباقي )

164,816,240

دفعة ثانية للمساهمين (حصة إضافية من األرباح بواقع )٪10

()271,751,896
267,240,433

رصيد األرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.

 16مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
لم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة خالل الس��نة المالي��ة المنتهية في 29
ربيع الثاني 1430ﻫ على أي رواتب أو بدل حضور ومصروفات أو غير ذلك
من المزايا ،أو على أي مبالغ من الشركة أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو
استش��ارية عدا ما نص عليه البند  3من المادة  42من النظام األساسي
للش��ركة والمادة رقم  74من نظام الش��ركات وقرار معالي وزير التجارة
رق��م  1071وتاريخ 1412/11/02ﻫ ( تعميم اإلدارة العامة للش��ركات
رق��م  5728/9362/222وتاري��خ 1412/11/17ﻫ ) ،وق��د بلغ ما تم
تخصيصه لمجلس اإلدارة خالل العام المالي المنتهي في 1430/4/29ﻫ
مبلغ وقدره ( )2,311,111ريال ،مقارنة بمبلغ ( )2,400,000ريال خالل
العام المالي الس��ابق المنتهي ف��ي 1429/4/29ﻫ ،ويأتي هذا النقص
نتيجة لتقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة خالل الس��نة المالية من أثني
عش��ر عضواً إلى أحدى عشر عضواً ( تمش��ياً مع الئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة الس��وق المالية ) ،وذلك إعتباراً من بدء الدورة الحالية
( السابعة ) للمجلس في 1429/11/21ﻫ.

« ملحق »
عن المصلى والمركز التجاري
وفندق وأبراج مكة هيلتون
بمناسبة التقرير السنوي العشرون
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تمهيد

تأسس��ت ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير ( ش��ركة مساهمة س��عودية )
وفق��اً لنظام الش��ركات ،وذل��ك بموجب المرس��وم الملك��ي رقم م50/
بتاريخ 1408/11/13ﻫ وقد أعلن إش��هار الش��ركة بموجب قرار معالي
وزي��ر التج��ارة رق��م  859بتاري��خ 1409/11/21ﻫ ،كما تم تس��جيل
الش��ركة بس��جل الش��ركات بمكة المكرمة برق��م  4031020101في
1409/12/1ﻫ.
وبتاريخ 1409/3/9ﻫ حيث تكرم خادم الحرمين الش��ريفين الملك فهد
بن عبدالعزيز (يرحمه اهلل) بوضع حجر األساس للمشروع.
وبفض��ل من اهلل ،ث��م برعاية خادم الحرمين الش��ريفين ،ت��م البدء في
تش��غيل المجمع الس��كني التجاري األول للش��ركة ،ف��ي 1414/8/1ﻫ،
ويمثل مجمع الش��ركة صورة مثالي��ة ألعمال اإلعم��ار والتحديث وإعادة
التطوير للمنطقة المحيطة بالمس��جد الحرام ،حيث أنش��ئ المجمع على
مس��احة قدرها ( )13,706,43متر مربع ليحل مكان األبنية والمنش��آت
المتهالكة ويبدلها بمجمع متكامل الوظائف ،وبطرازه المعماري اإلسالمي
الفري��د ومع ما يحتويه من خدمات للزائرين والمعتمرين وحجاج بيت اهلل
الحرام يعتبر بحق مفخرة للجميع ونموذج يحتذي به.
ولق��د اهتمت الش��ركة بمراعاة الفراغات بين األبراج ،فنس��بة مس��احة
األبراج والفندق لمس��احة أرض المش��روع تبل��غ  ٪ 49فقط ،والبعد بين
األب��راج األمامية يبلغ  75متر ،باإلضافة إل��ى الممرات والبوائك والنمط
المعماري اإلسالمي الخارجي والداخلي ،وما تحتويه الواجهات من رواشين
خش��بية وتصميمات تراعي البيئة المعماري��ة التراثية واالجتماعية لمكة
المكرمة.
حيث أتت الثالثة أدوار األولي منه محتوية على األسواق التجارية المكيفة
الهواء تتخلله��ا ممرات الحركة المتس��عة ومصاعد البانوراما والس�لالم
المتحركة لتجعل من هذا الفراغ بيئة تس��وق جيدة تقدم الخدمة الراقية
والمتميزة لزائري بيت اهلل الحرام ولقاطني مكة المكرمة.
كم��ا تم تخصيص المنس��وب الراب��ع والخامس ليكون مصل��ي للرجال،
مخصص��اً جزء منه للس��يدات مكي��ف اله��واء وذا عالق��ة معمارية جيدة
بالمحيط الخارجي ،حيث يرتبط بصرياً بالفراغ الخارجي للمسجد الحرام،
ويشتمل على كافة خدماته من ميضاءات وأحواض وضوء ودورات مياه.
كما تم اس��تغالل الفراغ ما بين س��طح المصلي (أعلى الطابق الخامس)
واألبراج السكنية من خالل نسيج سكني منفرد ومتميز ( القرية السكنية)،
حيث تم توفير وحدات س��كنية منفصلة على صورة فلل سكنية مختلفة
المس��احات ،تعم��ل على توفير فراغ س��كني على أعلى درج��ات التقنية
الهندسية والنواحي الجمالية.
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« ملحق » عن المصلى والمركز التجاري وفندق وأبراج مكة هيلتون

وأنش��ئت عشرة أبراج س��كنية ( أعلى الفلل ) بارتفاعات متفاوته تحتوي
على أنواع مختلفة من الغرف الفندقية والشقق السكنية التي روعي في
تصميمها البيئة االجتماعية والروحية والمناخية.
ولقد احتوى المجمع على فندق من الدرجة الممتازة يحتوى على الخدمات
الفندقية موزع على  31طابق باإلضافة إلى صاالت االس��تقبال ،مكاتب،
أس��واق ،مطاعم ،كافتيريات ،قاعة محاضرات ،قاعات متعددة األغراض،
مغاس��ل ،ورش صيانة ،مطابخ ومخازن ،والتي صممت على أحدث طراز،
وروعي في تصميم الفندق االنس��جام التام مع مكونات المجمع األخرى،
وي��دار من قبل أكبر الش��ركات المتخصص��ة في إدارة الفن��ادق من فئة
الخمسة نجوم.
كم��ا ويضم المجم��ع مكاتب وعي��ادات طبي��ة وطابقي مواقف س��يارات
تحت مس��توى سطح األرض تتصل بالطريق الدائري األول ،كل هذا تم
إخراج��ه في إطار الطراز المحلي روح��ه والكفاءة والمرونه هدفه ،ليحقق
غرض إعادة اإلعمار للمنطقة المركزية حول المس��جد الحرام مس��اهمة
من الشركة في حركة التحديث والتطوير ألطهر بقاع األرض.
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وقد حاز مجمع الشركة السكني التجاري األول على عدد من الجوائز منها
جائزة أفضل مش��روع معماري بالعاصمة المقدس��ة ـ عام 1416ﻫ ،من
الجمعية السعودية لعلوم العمران ـ مكة المكرمة.
وجائزتين عالميتين من منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة وبلدية دبي
كأفضل الممارسات في تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية
وترشيد استهالك المياه كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية ،وقد تم
اختيار ذلك من قبل لجنة تحكيم دولية متخصصة ومحايدة ،بعد المفاضلة
بين  650مشروعاً من بين  140دولة ،وهذه شهادة عالمية باإلنجاز المتميز
لمشروع شركة مكة لإلنشاء والتعمير نعتز بها جميعاً ،حيث كان لشركة مكة
لإلنشاء والتعمير سبق الريادة في ذلك ،والحمد هلل.

وتهدف الجائزة إلى تعريف دول العالم بهذه المشاريع والمبادرات الخالقة
ليتم تبنيها وتنفيذ مشاريع مماثله لها في دول أخرى ،وذلك عبر عرضها
من قب��ل المختصين ببرنامج األم��م المتحدة في المؤتم��رات والندوات
العالمية وطبعها أيضاً على شكل كتيبات لتعم الفائدة الجميع.
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وذلك باإلضافة لمبادرة الشركة األولي والتي كانت من اإلبداعات الهامة
الت��ي عادت وتعود بالخير إلى جانب الفوائ��د البيئية واإلقتصادية ،وهي
إنش��اء الش��ركة لمحطة تنقية المياه (نظام تدوير المياه) في مشروعها،
والتي لم يس��بقها أي مؤسس��ة أو منشأة في هذا المجال ،حيث أن شركة
مكة لإلنش��اء والتعمي��ر كانت هي صاحبة فكرة نظ��ام تدوير المياه من
األس��اس ،وهي المبادرة األولي في تنفيذ هذا النظام في مشروعها منذ
ستة عشر عاماً ،وقد بني هذا النظام على أساس اإلستفادة القصوى من
المياه المس��تخدمة في األدشاش ومغاس��ل اليد بعد معالجتها ،ومن ثم
إعادة إس��تعمالها مرة ثانية في صناديق الطرد ( الس��يفونات ) فقط في
دورات المياه ،وذلك للتغلب على مش��كلة نقص المياه وتوفيراً لها ،حيث
أن إس��تخدام هذه التقنية الجديدة في ترش��يد إس��تهالك المياه ،وفرت
حوال��ي  ٪ 40م��ن كميات المياه المس��تخدمة إلى جان��ب الفوائد البيئية
واإلقتصادية األخرى في خفض تكلفة إستهالك المياه.
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مكونات المشروع
أو ًال  :مصلى المشروع :
مصلى المش��روع مقام على دورين على جانبي المجمع السكني التجاري
( الدور الرابع والخامس ) كمصلى للرجال والس��يدات ،ويسع عشرين ألف
مصلى.
ويق��ع مصلى الرجال بال��دور الرابع ،وتبلغ مس��احته البنائية  5660متر
مرب��ع ،ومرفق به خدماته م��ن دورات مياه وميض��اءات وأحواض وضوء
مكون��ه من عدد  137ميضئه ،وعدد  25ح��وض وضوء ،وعدد  35دورة
مياه تبلغ مساحتها البنائية  1147متر مربع.

ويقع مصلى النس��اء بالدور الخامس ،وتبلغ مس��احته البنائية  880متر
مرب��ع ،ومرفق به خدماته م��ن دورات مياه وميض��اءات وأحواض وضوء
مكون��ه من عدد  45ميضئ��ه ،وعدد  11حوض وض��وء ،وعدد  22دورة
مياه ،تبلغ مساحتها البنائية  161متر مربع.
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وبنعمة من اهلل ،ثم برعاية والة األمر حفظم اهلل:
تق��ام بالمصلي على م��دار العام ندوات ودروس ديني��ة ،ومنها برنامج من
نفحات الحرم الذي يقام خالل شهر رمضان واألجازة الصيفية ،كما تقام به
الحفل السنوي لمؤسسة هدية الحاج والمعتمر الخيرية ،كما يتم به تسجيل
بعض حلقات البرامج التلفزيونية الدينية والحمد هلل على نعمه وتوفيقه.

ثاني ًا  :المركز التجاري :
يتك��ون المركز التجاري من ثالثة أدوار ،تش��تمل عل��ى عدد  563محل
ومبس��ط ،متنوعة األنش��طة ،ويتميز بخدماته التي يقدمه��ا لزواره من
ضي��وف الرحم��ن ،حيث يوجد ع��دد  8مصاعد خدمات ،وع��دد  6مصاعد
بانوراما تطل على بهو المركز التجاري ،وعدد  40سلم متحرك.
ويتوف��ر بالمرك��ز التج��اري العديد من األنش��طة الخدمية منها ( س��وبر
مارك��ت  /مركز طب��ي  /صيدلية  /مصرف  /ماكين��ة صرف آلي  /مكاتب
حجز وطيران  /خدمة الحاج والمعتمر  /خدمة األطفال التائهين .) ... /

كما يتوفر بالمركز التجاري أنشطة متنوعة تلبي معظم حاجات الزائرين
من برامج كمبيوتر دعوية  /كتب وتسجيالت إسالمية  /تمور ومشتقاتها
 /عس��ل ومشتقاته  /عطاره  /أقمشة  /أش��مغة وغتر  /مالبس جاهزة /
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عطورات ش��رقية  /عطور  /سجاد  /ش��نط  /سبح وأحجار كريمة  /ذهب
ومجوه��رات  /فضي��ات  /مفروش��ات ومطرزات  /نظ��ارات  /تحف وهديا
 /ألعاب أطفال  /س��اعات وأكسس��وارات  /أجه��زة كهربائية وإلكترونية /
أواني منزلية  /أحذية  /ومجموعة متنوعة من المطاعم  ....إلخ .
كما تتوفر خدمات النظافة والصيانة والتش��غيل واألمن والس�لامة على
مدار الساعة.

ثالث ًا  :فندق مكة هيلتون :
يتك��ون الفندق من  605وحدة ،ويحتوي على غرف مطلة على المس��جد
الحرام والكعبة المش��رفة وغرف خلفية والعديد م��ن األجنحة ،والتي تم
زي��ادة أنواعه��ا وأعدادها لتصل إلي أربع��ة أنواع من مختل��ف األجنحة،
ويعد الفندق بحمد اهلل من أفخر الفنادق بالمملكة خاصة بعد التجديدات
الشاملة التي نفذت بكل من الغرف والمطاعم و األماكن العامة.

وقد تم افتتاح ( كافيه تشينو ) بالفندق والذي يعد احد سمات فنادق
الهيلتون بالعالم ،وال��ذي يقدم العديد من المشروبات الساخنة
والباردة والمأكوالت الخفيفة والتي تميز هذه السلسلة من المطاعم
عن غيرها.
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كافيه تشينو

كم��ا نجحت إدارة الفندق في إنش��اء مركزاً لرج��ال األعمال ،والذي يقدم
العديد من الخدمات المطلوبة لرجال األعمال ،أثناء تواجدهم باألراضي
المقدس��ة ألداء العم��رة أو ألداء مناس��ك الحج ،مث��ل اإلنترنت وتصوير
المستندات والتغليف وإرسال الطرود ،وذلك على سبيل المثال ال الحصر،
وقد لقي مركز رجال األعمال االستحسان من كافة النزالء الذين يرغبون
في أداء مناسكهم باإلضافة إلى التواصل مع أعمالهم.

رابع ًا :أبراج مكة هيلتون :
تم بحم��د اهلل ،تجديد جميع وح��دات أبراج مكة هيلت��ون والبالغ عددها
 808وح��دة ،تحتوي على غرف للنوم متع��ددة األحجام واإلطالالت ،وقد
تم تطوير األجنحة باألبراج حيث تم اس��تحداث األجنحة الصغيرة عالو ًة
عل��ى األجنحة الكبيرة ذات غ��رف النوم وغرف المعيش��ة وغرف الطعام،
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وعم ً
ال على راحة النزالء فقد تم تزويد غرف األبراج الكبيرة بعدد  2دورة
مي��اه ،ع�لاو ًة على مطبخ حديث ف��ي كل وحدة باألبراج ،كما تم إنش��اء
منطق��ة اس��تقبال مركزي جديدة لجمي��ع األبراج لتعمل على انس��يابية
حركة وصول ومغادرة النزالء.

اإلستقبال المركزي ألبراج مكة هيلتون

غرفة معيشة بجناح صغير باألبراج
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عالو ًة على ذلك فقد تم تزويد جميع غرف فندق وأبراج مكة هيلتون بإنترنت
فائق الس��رعة ليواكب تطورات العصر ،ع�لاو ًة على تزويد جميع المناطق
العامة بخدمة االنترنت الالسلكي ،وذلك لتلبية طلبات النزالء الكرام.
هذا وقد تم ألول مرة اتصال األبراج بالمركز التجاري مباشر ًة عن طريق
مداخل جديدة من برجي  2و  5تفتح مباشر ًة على المركز التجاري.

مطبخ ملحق بجميع غرف أبراج مكة هيلتون

كل ما تقدم يعد إنجازات ونجاحات لفندق وأبراج مكة هيلتون تمثلت في
وصول عدد نزالء الفندق واألبراج مجتمعين إلى  853ألف نزيل في عام
2008م بزيادة  ٪ 24عن عام 2007م ،ونسبة إشغال تقدر بنسبة ٪70
في ع��ام 2008م بزيادة  ٪ 24عن ع��ام 2007م ،وزيادة في اإليرادات
بقيمة  90مليون ريال س��عودي في عام 2008م بزيادة  ٪ 27عن عام
2007م ،حي��ث بلغت إجمالي اإلي��رادات للفندق واألب��راج عام 2008م
 415مليون ريال.
وتس��عى إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون إلى تنمية أعداد النزالء ونسبة
اإلش��غال واإليرادات في عام 2009م عنه مقارنة بعام 2008م بمشيئة
اهلل تعالى.

النظام اآللي لضبط الحضور واإلنصراف
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ونظراً الهتمام إدارة فندق وأبراج مكة هيلتون بزيادة إنتاجية منسوبيها
فقد عملت على اس��تحداث نظام آلي حدي��ث إلدارة الحضور واالنصراف
وأجازات العاملين ،حيث يعمل هذا النظام آلياً دون تدخل بشري لحساب
س��اعات العمل واألجازات ،مما ساعد على زيادة إنتاجية العاملين وزيادة
ساعات العمل الفعلية.

خامس ًا  :النظام اآللي لإلدارة والتحكم والصيانة:
لقد كان لش��ركة مكة لإلنشاء والتعمير ،ومنذ عشرون عاماً سبق الريادة
في االهتمام بأعمال الصيانة والتش��غيل واألمن والس�لامة بالمش��روع،
حيث قامت بتركيب نظام التحكم والصيانة بالحاسب اآللي إلدارة المبني
( جهاز : ) .B.M.S
وحي��ث أن م��ن أه��م األعمال المنفذة بمش��روع الش��ركة ه��ي األعمال
الكهربائي��ة والميكانيكي��ة والت��ي تعتبر بمثاب��ة الش��رايين التي تغذي
المجمع بالطاقة والخدمات الالزمة ،وقد ِّ
نفذت بفضل من اهلل على أرقى
المستويات والمقاييس العالمية.
ولقد أنفردت شركة مكة لإلنشاء والتعمير بفضل من اهلل بتأسيس جهاز
إدارة المبن��ي ( ) .B.M.Sويعتبر مجمع الش��ركة ه��و المبني الوحيد في
المملكة العربية السعودية وربما في الشرق األوسط (منذ عشرون عاماً)
الذي يتمتع بهذه التقنية العالية ،وقد بلغت تكاليفه في ذلك الوقت ()21
مليون ريال.
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وهذا النظام يس��مي بنظ��ام إدارة المبني ،ومهمته الس��يطرة والتحكم
ف��ي األعمال الكهروميكانيكية في مجمع��ات المباني الكبيرة ،وهو جهاز
م��ن أفضل األجهزة المثيلة في العالم إلدارة المباني الضخمة والمتعددة
العناص��ر اإلنش��ائية ،ويبلغ طول الكاب�لات الخاصة ب��ه ( )109ألف متر
طول��ي ،يقوم ه��ذا الجهاز بالتحك��م والمراقب��ة لمع��دات المجمع حيث
يوجد ( نظام تحكم ومراقب��ة وتأمين كامل للفولت الوارد من المغذيات
الرئيس��ية من حي الش��بيكة ومقداره ( )11,000فول��ت حتى يخرج من
محوالت المجمع بقوة ( )240 - 220فولت وس��ويتش جير  RMUوقواطع
التحكم الرئيس��ية في الكهرباء الخارجة من المحوالت ،والتحكم ومراقبة
الشيلرات ووحدات مناولة الهواء ومراوح الهواء النقي ومراوح طرد الهواء
والمضخ��ات والمح��والت ولوحة التحكم ف��ي المصاعد ومحاب��س المياه
الخاص��ة بوحدات مناولة الهواء وضبط درجة حرارة أي وحدة مناولة هواء
عند الدرجة المطلوبة وبرمجة عدد ساعات تشغيل محددة ألي وحدة في
المباني وبرامج تحكم آلي في تشغيل وإيقاف أي وحدة تهوية .) AHU
وتوجد غرفة مراقبة موحدة رئيس��ية ،لمراقبة كامل عمليات التش��غيل
ومتابع��ة المبني (فندق  /أبراج  /مركز تج��اري  ،) ...وتتم هذه المراقبة
عن طريق شاش��ات كمبيوتر س��واء على كمبيوتر البرمج��ة أو كمبيوتر
الرس��ومات الموضح عليه كل المباني أو عن طريق التقارير المطبوعة،
والتي توضح :
1 .1أي إش��ارة حريق سواء كاذبة أو حقيقية ،ولكل منهما معالجة معينة،
وذل��ك من الحس��اس الموجود في أي م��ن وحدات مناول��ة الهواء أو
مراوح الهواء النقي أو مراوح الطرد.
2 .2أي إشارة عطل قد يحدث في أي من المعدات الموجودة بالمباني.

غرفة نظام إدارة المبني ( ) .B.M.Sالموحدة الرئيسية

3 .3أي إش��ارة تش��غيل أو إيقاف ألي معدة في المبان��ي أو تحويل وضع
المع��دة من  MANUALإلى  REMOTEوم��ن هنا يمكننا معرفة أي
وحدة  ONأو .OFF
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4 .4أي إشارة عن حالة الفالتر الموجودة في معدات المباني حتى يمكننا
معالجة ذلك.
مما سبق يتضح اآلتي :
•يمكن وضع برامج تش��غيل محددة لتطبق آلي��اً من حيث اإليقاف أو
التشغيل وذلك لترشيد استهالك التيار الكهربائي.
•يمك��ن توفير كثي��راً من وقت وجه��د وعدد عمال ومهندس��ي إدارة
الصيانة.

بيان التقارير الخاصة بنظام الكمبيوتر لغرفة التحكم

•توفي��ر كثير من المال بس��بب مراقبة برامج الصيان��ة الوقائية مما
يطيل من العمر اإلفتراضي للمعدات.
•التنبه بوجود حريق ( ال قدر اهلل ) حتى قبل أن يشعر المقيم في هذا
المكان بالحريق.

أمثلة :
1 .1يمكن برمجة كمبيوتر الـ  .B.M.Sعلى تشغيل وحدات مناولة الهواء
الموج��ودة في مصلي المجمع القريب��ة من صفوف المصلين إال يوم
الجمعة مث ً
ال فإنه يتم تشغيل كل وحدات التهوية في المصلي.
2 .2بمج��رد حدوث حري��ق حقيقي ( ال قدر اهلل ) يوجد برنامج لتش��غيل
منظومة معينة آلياً وذلك للسيطرة على هذا الحريق في هذا المكان
وهي :
•إيق��اف وحدات مناول��ة الهواء وم��راوح الهواء النق��ي ومراوح طرد
الهواء.
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•تش��غيل مراوح الضغ��ط الموجودة على س�لالم الط��واريء لمنع
دخول الحريق إليها.
•تعمل المولدات لتغذية أماكن الطواريء من معدات وإنارة.
•تقف المصاعد آلياً في الدور السادس ( منطقة الفيالت ).
•تعمل مضخات الحريق آلياً.

بيان بالتقارير الخاصة بنظام إنذار الحريق

وذلك للسيطرة على الحريق قبل تدخل الجهد البشري سواء جهاز خدمة
الغ��رف أو أمن الش��ركة أو الدفاع المدني ،وبذل��ك يوجد بالمجمع أقصى
وسائل األمان ضد الحريق الموجودة في العالم ،والحمد هلل.
ويصدر تقرير من جهاز الـ  .B.M.Sمحتوياً على بيانات كاملة مع خريطة
واضحة تحدد مكان الحريق.
واس��تكماال لمنظومة تأمين مبني مش��روع شركة مكة لإلنشاء والتعمير
ب��إذن اهلل ،من كافة األخطار المحتملة س��واء بالغ��رف أو المناطق العامة
والفنية بمش��يئة اهلل ،فقد تم تطوير وتحديث جهاز إدارة المبني ليواكب
التطورات الحديثة في هذا المجال كما يلي :
1 .1تطوير وتحديث برنامج نظام التشغيل والخاص بنظام إدارة المبني
 .B.M.Sمن نظام  DOSإلى التشغيل بنظام . windows
2 .2ت��م إضافة أماك��ن جديدة إلى نظ��ام إدارة المبني ال��ـ  .B.M.Sيتم
عن طريقها اس��تكمال السيطرة والمتابعة للمبني وخاصة بعد دمج
األب��راج مثل وح��دات تكييف جديدة وإضافة اإلنارة وكذلك اإلش��ارة
التشغيلية الخاصة بالمضخات.
وكذلك تم إضافة األنظمة التالية :
1 .1نظام مكافحة الحريق األوتوماتيكي بغرف الخدمات الكهروميكانيكية
بكل من الفندق واألبراج.
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2 .2نظام مكافحة الحريق بإس��تخدام رشاش��ات المياه األتوماتيكية في
عملي��ة اإلطف��اء الذات��ي باألبراج الس��كنية ،وتم ربط ه��ذا النظام
بمضخات الحريق الرئيسية بحيث تعمل أوتوماتيكياً في حالة حدوث
حريق ال قدر اهلل.
3 .3وكذلك تم تحديث أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق باألبراج بنظامين
جديدين من ن��وع  ESTو  fikeوهما من األنظمة الرائدة بالعالم في
مجال اإلنذار ومكافحة الحريق ويشتمالن على لوحة رئيسية ولوحات
فرعي��ة ونظام كمبيوت��ر وتقارير مطبوعة في ح��ال حدوث الحريق
ـ ال ق��در اهلل ـ يحت��وى على رس��م تفصيلي للب��رج موضحاً به مكان
حدوث الحريق ،وكذلك يشتمل النظام على إخالء صوتي للنزالء في
حال��ة حدوث حريق فعلي ـ ال قدر اهلل ـ وفي حاالت الطواريء وكذلك
النظ��ام مجهز بوس��ائل إنذار بص��ري لمزيد من التنبه ولمس��اعدة
ضعاف السمع على التجاوب سريعاً مع حالة اإلنذار ،وذلك عن طريق
لمبات تضاء أثناء اإلخالء ،والنظامين بالكامل مغطيان بعقد صيانة
مع الوكيل المعتمد.
4 .4وقد تم تطوير وتحديث نظام التليفونات والسنترال الموحد بالمبني
بالكام��ل ،بنظام  MITELوهي من الش��ركات العالمية المتخصصة
ف��ي هذا المج��ال ،وت��م تغطية النظ��ام بالكامل بعق��د صيانة من
الوكيل المعتمد.

النظام اآللي إلدارة الصيانة :
يقوم قس��م الصيانة بإس��تخدام نظام إدارة المعلوم��ات (  ) .M.I.Sفي
أعمال الصيانة للمجمع ويقوم في األساس على نظام حاسب آلي متكامل
لخدمة أغراض الصيانة المتعددة ،ش��ام ً
ال األجه��زة والبرامج وملحقاتها،
ويس��مى البرنامج بنظام إدارة الصيانة اآللي ويقوم القس��م مس��تخدماً
هذا النظام بحفظ كافة المعلوم��ات المتعلقة باألجهزة والمعدات وقطع
الغيار وغيرها ،وإس��ترجاعها في الوقت وبالطريقة التي تس��هل إنسياب
نظام صيانة منطقي وعصري.
ويقوم القس��م إيضاً بإعداد التقارير وصيانة الملفات المتعلقة بها حسب
م��ا ترغبة إدارة الصيانة وتعك��س كل التقارير والوثائق والبيانات الحالة
الفعلي��ة لتقييمه��ا وتحديد الخطط والجدولة اآللية لمش��روع التش��غيل
والصيانة ،ويقوم هذا النظام بالمهام اآلتية :
 إدارة معلومات األجهزة والمعدات. إدارة أوامر التشغيل وتتبعها. جدولة وتخطيط أوامر التشغيل. إدارة معلومات الصيانة الوقائية. التحكم بالمخزون والمستودعات. -التحكم بمشتريات قطع الغيار.

" ملحق "
بمتطلبات هيئة السوق المالية
طبقاً لقواعد التسجيل واإلدراج
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1 .1وصف للنشاط الرئيسي ومدى تأثيره على حجم أعمال
الشركة ومدى إسهامه في النتائج :
البيان

إجمالي اإليراد بالريال والنسبة

صافي أرباح التشغيل بالريال والنسبة

 - 1المركز التجاري

92,417,691

٪ 18,04

67,126,007

٪ 27,58

 – 2فندق مكة هيلتون

206,316,245

٪ 40,27

88,723,041

٪ 36,45

 – 3أبراج مكة هيلتون

213,586,058

٪ 41,69

87,538,713

٪ 35,97

512,319,994

٪ 100.00

243,387,761

٪ 100.00

اإلجمالي

2 .2توجهات مجلس اإلدارة واستراتيجياته الرئيسة لدعم
الشركة والنمو بها :
 .أتجدر اإلش��ارة إلى أن ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير مس��اهمة
بحص��ة عينية في مش��روع جبل عم��ر رقم ( )1قيمته��ا ()755
مليون ريال ،وكذلك فإن رصيد الحصة النقدية المودعة كما في
1428/9/17ﻫ وقدره ( )582مليون ريال ،والتي تمثل مساهمة
مالك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم النظامية والشرعية،
وذل��ك طبقاً للبند الثاني م��ن الفقرة أو ً
ال من الم��ادة الثامنة من
النظام األساس��ي لش��ركة جبل عمر للتطوير ،فق��د بلغت قيمة
عقارات من استكملوا وثائقهم الش��رعية والنظامية حتى تاريخ
1430/4/29ﻫ مبلغ وقدره ( )147مليون ريال ،حولت لهم أسهم
بما يعادل هذه القيمة من الحصة النقدية المذكورة ،وبذلك أصبح
رصيد الحصة النقدية للشركة مبلغ ( )435مليون ريال.
 .ببلغ اس��تثمار شركة مكة لإلنشاء والتعمير في صندوق المتاجرة
بالسلع ( متفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ) بالريال السعودي
مبلغ ( )350مليون ريال ،ونتج عنه حتى تاريخ 1430/4/29ﻫ
عائد استثماريا غير محقق قدره ( )7,8مليون ريال.
 .جوم��ن ناحية أخ��رى فقد قامت ش��ركة مك��ة لإلنش��اء والتعمير
باالس��تثمار في مش��روع تطوير جبل عمر رقم ( ،)2بشراء عدة
عق��ارات بقيم��ة  42مليون ريال ،وقامت بس��داد مبلغ  5مليون
ري��ال قيمة دفعات مقدمة لش��راء أراضي ،وقامت بس��داد مبلغ
( )2,6مليون ريال قيمة أعمال رفع مس��احي وأتعاب استشارات
وتصامي��م ومجس��مات ودعاية وإعالن ،وس��تقوم ش��ركة مكة
لإلنشاء والتعمير ـ بإذن اهلل ـ بشراء ما يتوفر من عقارات أخرى،
حيث أن جبل عمر رقم ( )2يعتبر امتدادا طبيعياً لمش��روع جبل
عمر رقم ( ،)1حيث أنه مرتبط به من الناحية الجنوبية ،فسوف
يكون استثمارا جيداً لشركة مكة لإلنشاء والتعمير بمشيئة اهلل.
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4 .4الئحة الحوكمة :
بشكل عام فإن معظم متطلبات الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة
الس��وق المالية تم أخذها في اإلعتبار ،كما تقوم الش��ركة بدراسة
باقي متطلبات هذه الالئحة.

5 .5تأكيدات وإقرارات :
•يؤكد مجلس اإلدارة بأن الش��ركة قامت بإعداد سجالت الحسابات
بالشكل الصحيح.
•وأنه لدي الش��ركة إدارة للمراجعة الداخلية ترفع تقاريرها للجنة
المراجعة التي حرص��ت على التأكد من أن نظام الرقابة الداخلية
في الشركة قد أعد على أسس سليمة وينفذ بفعالية.
•كما يؤكد المجلس قدرة الش��ركة على مواصلة نش��اطاتها بإذن
اهلل.
•وأنه ال توجد مخاطر تواجه الشركة.

6 .6تعريفات ( المصدر هيئة السوق المالية ):
العضو المس��تقل  :عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باإلستقاللية التامة،
ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر أي من اآلتي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها.
2أن يكون من كبار التنفيذين خالل العامين الماضيين في الشركة أو
في أي شركة من مجموعتها.
3أن تك��ون له صلة قرابة من الدرجة األولي مع أي من أعضاء مجلس
اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولي مع أي من كبار التنفيذين
في الشركة أو في أي شركة من مجموعاتها.
5أن يكون عضو مجلس إدارة في أي ش��ركة ضمن مجموعة الش��ركة
المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6أن يك��ون موظف��اً خ�لال العامين الماضيي��ن لدي أي م��ن األطراف
المرتبط��ة بالش��ركة أو بأي ش��ركة م��ن مجموعاتها كالمحاس��بين
القانونيين وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدي
أي من تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

العضو غي��ر التنفيذي  :عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغاً إلدارة
الشركة ،أو ال يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها.
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6 .6تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :
صفة العضوية

م

أسم العضو

1

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

غير مستقل  /تنفيذي

2

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

مستقل  /غير تنفيذي

3

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

غير مستقل  /تنفيذي

4

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

مستقل  /غير تنفيذي

5

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

مستقل  /غير تنفيذي

6

الدكتور  /سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.

مستقل  /غير تنفيذي

7

األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن (ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية).

8

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

مستقل  /غير تنفيذي

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

مستقل  /غير تنفيذي

10

األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

مستقل  /غير تنفيذي

11

الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي (ممثل وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جهة حكومية).

غير مستقل  /غير تنفيذي

غير مستقل  /غير تنفيذي
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7 .7أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس
إدارتها (الترتيب طبق ًا للحروف األبجدية) :
م

أسم العضو

الشركات المساهمة األخرى التي ال يزال يتولي عضويتها
( حتى تاريخه )

1

إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

2

أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان

3

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

4

عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه

جبل عمر للتطوير

5

الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي

جبل عمر للتطوير

6

منصور عبداهلل سليمان بن سعيد

جبل عمر للتطوير

األسمنت العربية  /بنك البالد  /جبل عمر للتطوير
جبل عمر للتطوير
السعودية لخدمات السيارات والمعدات

8 .8بيان بنسب تملك أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة وأي تغير في تلك المصلحة
خالل السنة المالية (الترتيب طبق ًا للحروف األبجدية) :
م

أسم العضو

نسبة التملك نسبة التملك
أول السنة  ٪آخر السنة ٪

نسبة
التغير ٪

1

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

2,8279

2,7309

()0,0970

2

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

0,1447

0,0036

()0,1411

3

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

0,0831

0,0008

()0,0823

4

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

0,0006

0,0006

--

5

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي *

0,0006

0.0006

--

6

معالي الدكتور  /سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.

0,0017

0,0078

0,0061

7

شركة بن الدن للتنمية العقارية :

0,3613

0,3613

--

8

ويمثلها  :األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن.

0,1315

--

()0,1315

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

0,0006

0,0006

--

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

0,0015

0,0015

--

10

األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

0,0008

0,0008

--

11

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

4,6239

4,6239

--

--

--

--

ويمثلها الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي.
* إعتباراً من تاريخ بدء عضويته في المجلس في 1429/11/21ﻫ.
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9 .9إختصاصات ومهام لجنة المراجعة :
•التوصية بإختيار مراجع الحسابات الخارجي.
•التحق��ق من إس��تقاللية المراجعين الداخليين ودراس��ة خطة عمل
المراجعة الداخلية في الشركة.
•التحقق من كفاية تصميم األنش��طة الرقابية في الشركة وفاعلية
تصميمها بطريقة مناسبة.
•تقويم فعالية تقدير الش��ركة للمخاطر المحتمل��ة وكيفية مراقبة
ومواجهة هذه المخاطر.
•دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
وقد عق��دت اللجنة اجتماعين * خالل عام 1430/1429ﻫ ،وتتكون لجنة
المراجعة في الشركة من خمسة أعضاء ،ومن بينهم مختصين في الشئون
المالية والمحاسبية ،وهم :
.1
.2
.3
.4
.5

1بسام محمد البسام ( رئيساً ).
2إبراهيم عبد اهلل السبيعي.
3أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.
4صالح محمد بن الدن.
5منصور عبداهلل بن سعيد.

	*صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بشأن إلزامية المادة الرابعة عشرة من الئحة
حوكمة الش��ركات الخاصة بلجنة المراجعة بتاريخ 1429/11/12ﻫ ،وذلك اعتبارا
من السنة المالية 2009م المنتهية في 2009/12/31م الموافق 1431/1/14ﻫ،
علماً بأن السنة المالية للشركة انتهت في 1430/4/29ﻫ.
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 1/10جدول يوضح أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس
األخيرة:
أ–

أهم بنود قائمة المركز المالي ( األصول والخصوم وحقوق المساهمين ) باأللف ريال :

المركز المالي

1426ﻫ

1427ﻫ

1428ﻫ

1429ﻫ

1430ﻫ

موجودات متداولة

250,998

278,300

481,471

554,120

293,269

مطلوبات متداولة

314,768

309,342

350,140

378,935

410,261

رأس المال العامل

()63,770

()31,042

131,331

175,185

()116,992

األصول األخرى طويلة األجل

132,617

757,808

2,197,558 2,455,986 1,395,722

األصول الثابتة

1,633,317 1,608,077 1,582,817 1,570,969 2,156,695

إجمالي الموجودات

4,124,144 4,618,183 3,460,010 2,607,077 2,540,310

المطلوبات المتداولة

314,768

309,342

350.140

378,935

410,261

قروض طويلة األجل

50,000

126,000

--

--

--

المطلوبات األخرى

8,719

7,040

4,488

4,925

4,696

إجمالي المطلوبات

373,487

442,382

354,628

383,860

414,957

رأس المال المدفوع

1,648,162 1,648,162 1,648,162 1,448,162 1,448,162

عالوة اإلصدار

--

--

800,000

800,000

--

مكاسب غير محققة عن تقييم
األوراق المالية

--

--

--

1,152,122

657,504

اإلحتياطيات واإلرباح المدورة

718,661

716,533

657,220

634,039

1,403,521

حقوق المساهمين

3,709,187 4,234,323 3,105,382 2,164,695 2,166,823

إجمالي الخصوم وحقوق
المساهمين

4,124,144 4,618,183 3,460,010 2,607,077 2,540,310
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ب – أه��م بنود قائمة الدخل ( إيرادات وتكاليف ومجمل ربح ومصروفات )
باأللف ريال:
قائمة الدخل

1426ﻫ

1427ﻫ

1428ﻫ

1429ﻫ

1430ﻫ

إيرادات النشاط *

72,846

77,340

79,209

90,791

94,897

تكاليف النشاط *

()24,769

()25,730

()26,161

()26,144

()25,292

مجمل ربح النشاط

48,077

51,610

53,048

64,647

69,605

مصاريف إدارية وعمومية

()14,578

()15,137

()18,727

()17,252

()13,899

اإليرادات األخرى صافي **

121,674

118,893

126,506

160,180

173,782

اإليرادات المتنوعة

33,853

30,474

12,031

672

2,433

مصروفات سنوات سابقة

--

--

--

()17,958

()2,902

الزكاة

()5,433

()7,769

()7,439

()13,291

()6,855

صافي الربح

183,593

178,071

165,419

176,998

222,164

*
**

المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.
صاف��ي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون ( ،وفندق الش��هداء حتى تاريخ نهاية عقد
استئجاره في 1427/12/30ﻫ ).

 2/10بيان الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن
نتائج السنة السابقة :
بلغ إجمالي الدخل من تش��غيل المش��روع األول للش��ركة لعام
1430/1429ﻫ مبلغ��اً وق��دره ( )512مليون ري��ال ،أي بزيادة
بنس��بة حوالي  ٪ 19عن إجمالي الدخ��ل لعام 1429/1428ﻫ
والحمد هلل ،ويرجع ذلك لزيادة نسب اإلشغال بفندق وأبراج مكة
هيلتون بعد أن تم االنتهاء من أعمال اإلحالل والتجديد مع زيادة
أسعار اإلقامة ،وكذلك زيادة إيجار المحالت بالمركز التجاري.
وم��ن ناحية أخرى هن��اك مبلغ ( )650مليون ريال مكاس��ب لم
تتحقق بعد ،ناتج عن تقييم مس��اهمة الشركة العينية بشركة
جبل عمر للتطوير وعددها  75,548,951سهم عيني ،بالقيمة
الس��وقية في تاريخ انتهاء الس��نة المالية ف��ي 1430/4/29ﻫ
مبلغ ( )18,60ريال للسهم الواحد ( بفرق بالزيادة ( )8,60ريال
عن القيمة االس��مية للس��هم ) ،وذلك تنفيذاً لمعيار المحاس��بة
عن االس��تثمار في األوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية
للمحاس��بين القانونيين ،وال��ذي يتناول طريق��ة القيمة العادلة
للمحاس��بة ع��ن االس��تثمار ،باإلضاف��ة لمبلغ ( )8ملي��ون ريال
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استثمار لم يتحقق بعد عن رصيد الشركة في صندوق المتاجرة
بالسلع بالريال السعودي.

 3/10بيان لسياسة الشركة في توزيع األرباح :
يقترح مجلس إدارة الش��ركة توزيع نسبة عائد قدرها  ٪ 15من
رأس المال على المس��اهمين عن العام المالي 1430/1429ﻫ
المنته��ي في 1430/4/29ﻫ بواقع واحد ريال وخمس��ون هللة
للس��هم الواحد ،وذل��ك بعد مصادق��ة الجمعية العام��ة العادية
العش��رون لمساهمي الشركة على توزيع األرباح ،والذي سيعلن
عن موعدها الحقاً.
ويت��م التوزي��ع ع��ن طري��ق التحوي��ل المباش��ر في حس��ابات
المس��اهمين البنكية المربوط��ة بمحافظهم اإلس��تثمارية ،أما
حملة الش��هادات فعليه��م مراجعة أحد ف��روع البنك الذي تتفق
معه الشركة الستالم أرباحهم نقداً.
وطبق��اً لجدول أعمال الجمعية ،فإن تاري��خ أحقية صرف األرباح
للعام المالي المنتهي في 1430/4/29ﻫ س��تكون للمساهمين
المس��جلين في سجالت الشركة لدي مركز إيداع األوراق المالية
"تداول" كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية
العشرون ( الذي سيعلن عنه الحقاً ) وسيتم تحديد تاريخ توزيع
األرباح الحقاً.
وف��ي هذا الخص��وص يرغب المجل��س من جميع المس��اهمين
الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ
إس��تثمارية وتزوي��د مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليس��هل
إيداع األرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء اهلل.

 4/10ال توجد أي قروض على الشركة وأي مبالغ دفعتها
الشركة سداداً للقروض خالل السنة ( أي عدم
وجود أي قروض خالل السنة المالية المنتهية في
1430/4/29ﻫ ).
 5/10عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة
المالية 1430/1429ﻫ (الفترة من 1429/5/1ﻫ
حتى 1430/4/29ﻫ) ،وسجل حضور كل إجتماع :
عقد مجلس اإلدارة خمسة إجتماعات خالل العام المالي المذكور
(منها ثالثة محاضر وقعت بالتمرير) ويوضح الجدول التالي عدد
اإلجتماع��ات الت��ي حضرها كل عض��و ( الترتيب طبق��اً للحروف
األبجدية ) :
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اإلسم

م

عدد اإلجتماعات
التي حضرها

1

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

5

2

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

5

3

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

5

4

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

5

5

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي ( * )

3

6

الدكتور  /سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.

5

7

األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن ( ممثل شركة بن الدن
للتنمية العقارية ).

4

8

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

5

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

5

10

األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

5

11

الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي ( ممثل وزارة
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جهة حكومية ).

3

	* اعتب��ارا م��ن تاري��خ ب��دء عضويته ف��ي المجل��س ف��ي 1429/11/21ﻫ ( عدد
االجتماعات ثالثة حضر ثالثة ).

 6/10العقود التي تكون الشركة طرف ًا فيها وتوجد أو
كانت توجد فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس
اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي
شخص ذي عالقة بأي منهم :
العقود التي تتطلب اإلفصاح :
عقد إيجار مؤسسة مزارع فقيه للدواجن ( العائد ملكيتها لرئيس
مجلس اإلدارة ) لمعرض بالمركز التجاري بإسم الطازج مساحته
 188متر مربع ،وإيجاره الس��نوي ( )1,698,700ريال ،وش��قة
س��كنية بالمركز الس��كني مس��احتها  225متر مربع ،وإيجارها
السنوي ( )430,600ريال.
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 7/10بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء
مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذين عن أي
راتب أو تعويض :
( أ ) ت��م خالل هذا الع��ام المال��ي 1430/1429ﻫ ( الفترة من
1429/5/1ﻫ حت��ى 1430/4/29ﻫ ) تن��ازل رئي��س مجل��س
اإلدارة األس��تاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ،عن حقه في أجر
االنتفاع واالس��تخدام لألماكن العائدة له والتي تستغلها شركة
مكة لإلنش��اء والتعمي��ر ( مكاتب اإلدارة العامة للش��ركة بمركز
فقيه التجاري ،واألرض المقام عليها معرض مجس��مات الشركة
بالعزيزية ،ومس��احتها  6,375متر مربع ،واألرض المش��ون بها
المع��دات الخاصة بالش��ركة بطري��ق الليث ومس��احتها حوالي
 5000متر مربع ) وبيانها على النحو التالي :
 - 1القيمة اإليجارية للمكاتب

479,239

ريال

 - 2القيمة اإليجارية لمستودع الليث

100.000

ريال

1

ريال

 - 3القيمة اإليجارية الرمزية ألرض معرض المجسمات

*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجمالي

579,240

ريال

*( اإليجار السنوي لهذه األرض في السوق اآلن حوالي  2مليون ريال )

وقد بلغ��ت القيمة اإلجمالي��ة ألجر االنتفاع واالس��تخدام لألماكن
العائ��دة لرئيس مجل��س اإلدارة األس��تاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر
فقيه ،والتي تنازل عن حقه فيها عن الس��نوات السابقة منذ إبتداء
فكرة تأس��يس الش��ركة في 1405/11/26ﻫ حت��ى العام المالي
السابق 1429/1428ﻫ مبلغ وقدره ( )16,583,442ريال ،وذلك
بخالف مبلغ ( )1,495,077ريال تبرع بها س��عادته ضمن نفقات
تأسيس الش��ركة ،ومبلغ ( )123,412ريال تبرع سعادته بمكافأة
عضويت��ه عن ع��ام 1416ﻫ ،ومبلغ ( )771,196ري��ال تبرع بها
سعادته من أرباح أسهمه عن نفس العام.
( ب )  :ل��م يتقاضي أعض��اء مجلس اإلدارة وكب��ار التنفيذيين أية
بدالت مقابل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ،أو أي مصاريف سفر
أو تنقالت أو أي بدالت أخرى خالل العام المالي 1430/1429ﻫ.
وق��د بلغ ما ت��م تخصيص��ه لمجل��س اإلدارة خالل الع��ام المالي
المنتهي في 1430/4/29ﻫ مبلغ وقدره ( )2,311,111ريال.
وق��د بلغ إجمال��ي المرتب��ات والتعويضات لكب��ار التنفيذين خالل
الس��نة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ مبلغ ()1,608,200
ريال.
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 8/10بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد
أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو مستحقات أخري ،مع
وصف موجز لها وبيان أسبابها :
يس��تحق لمصلحة الزكاة والدخل قيمة صافي الزكاة الش��رعية
المستحقة عن العام المالي الحالي 1430/1429ﻫ مبلغ وقدره
( )6,854,998ري��ال ،ولزيادة اإليض��اح الرجاء الرجوع لإليضاح
رق��م ( )16الملحق بالقوائم المالية للش��ركة ع��ن العام المالي
1430/1429ﻫ.

 9/10األحكام الغير مطبقة من الئحة حوكمة الشركات :
رقم المادة

متطلبات المادة

أسباب عدم التطبيق

/6ب

التصويت التراكمي عند التصويت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

جاري دارسته.

 / 10ج

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة

تم أخذ معظم متطلبات نظام الحوكمة في
اإلعتبار ،وجاري دراسة باقي متطلبات النظام

 / 10د

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة
ووضعها موضع التنفيذ

جاري إعدادها.

 / 15ب

تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة ـ قواعد
إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة

جاري إعدادها.

األخوة األفاضل  /مساهمو شركة مكة لإلنشاء والتعمير
ختاماً  ..ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الش��ركة اس��تراتيجية
جديدة لتوس��عات عمرانية مستقبلية  ..نتوجه بالحمد والشكر للمولى عزِّ
ِّ
وجل  -على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل لولي األمر
خادم الحرمين الش��ريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،ولصاحب الس��مو
الملكي األمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ،ولصاحب السمو الملكي األمير نايف
بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،ولصاحب
السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز  -أمير منطقة مكة المكرمة
ـ حفظهم اهلل ،ولمعالي أمين العاصمة المقدس��ة ،فبمساندتهم المخلصة
ستظل إن شاء اهلل ـ شركة مكة لإلنشاء والتعمير رائدة التوسع العمراني في
مكة المكرمة والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام.
كما نتوجه بالش��كر لمس��اهمي الش��ركة والعاملين بها الذين جعلوا من
فكرة ش��ركة مكة لإلنشاء والتعمير " ش��ركة مساهمة سعودية " حقيقة
واقعة ذات دور رائد في مجال التنمية والتطوير والعمران.
وباهلل التوفيق.
مجلس اإلدارة

القوائم المالية كما في  29ربيع الثاني 1430هـ
مع تقرير مراقب الحسابات

4
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القوائم المالية كما في  29ربيع الثاني 1430هـ

قائمة المركز المالي كما في 1430/4/29هـ (بالريال السعودي)
األصول

إيضاح

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

األصول المتداولة:

الخصوم وحقوق
المساهمين

إيضاح

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

الخصـوم المتـداولة:

نقدية لدى البنوك

3

188,847,388

114,274,992

مصروفات
مـستحقة

13

4,422,614

5,411,056

مساهمون(قيمة
أسهم لعقارات جاري
إفراغها)

29

10,000,000

10,000,000

إيرادات
مـؤجـلـة لـعام
1431/1430ﻫ

14

25,374,338

23,877,593

المخزون

2و

949,508

1,033,704

ذمم وأرصدة دائـنة

15

28,441,442

29,534,493

مؤسسون(إيجار
عقارات) شركة جبل
عمر للتطوير

4

--

98,978,053

مخصص الزكاة
الشرعية

16

6,854,998

29,968,730

مصروفات مدفوعة
مقدماً

5

1,022,520

731,507

توزيعات أرباح
مستحقة

/17أ

95,631,871

89,963,105

ذمم وأرصدة مدينة

6

33,382,710

54,539,934

توزيعات أربح
مقترحة

/17ب

249,535,471

200,179,488

جاري مشروع
الطريق الموازي
الغربي

7

17,364,143

17,364,143

جاري شركة جبل
عمر للتطوير

9

578,178

211,152,995

جاري فندق وأبراج
مكة هيلتون

10

41,124,760

38,485,271

293,269,207

546,560,599

إجمالي األصول
المتداولة
األصول غير
المتداولة:

إجمالي الخصوم
المـتداولة

410,260,734

378,934,465

الخصوم غير
المتداولة:

صندوق المتاجرة
بالسلع بالريال
السعودي

30

357,782,600

--

استثمار في أوراق
مالية  /أسهم

2س

1,839,775,447

2,455,985,622

أراضي المشروع
األول

11

601,409,769

601,409,769

مشروع جبل عمر()2

8

49,491,294

7,560,044

مخصص ترك
الخدمة

2ط

4,696,251

4,925,477

69

تابع قائمة المركز المالي كما في 1430/4/29هـ (بالريال السعودي)
إيضاح

األصول

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

األصول المتداولة:

الخصوم وحقوق
المساهمين

إيضاح

1429/4/29ﻫ

1430/4/29ﻫ

الخصـوم المتـداولة:

صافي األصول
الثابتة

982,415,765

1,006,667,206

12

إجمالي األصول غير
المتداولة

3,830,874,875

4,071,622,641

إجمــالـي
األصــــــول

4,124,144,082

4,618,183,240

إجمالي الخصوم
غير المتداولة

4,925,477

4,696,251

حقـوق المساهمين:
رأس المال
المصرح به عدد
164,816,240
سهم (بقيمة إسمية
 10ريال للسهم)
رأس المال المكتتب
فيه والمدفوع
بالكامل عدد
164,816,240
سهم
عالوة اإلصدار لعدد
( )20مليون سهم
بواقع ( )40ريال
لكل سهم

18

1,648,162,400

1,648,162,400

1,648,162,400

1,648,162,400

800,000,000

--

عـائد استثمار غـير
محقق

30

مكاسب غير محققة
ناتجة من تقويم
األوراق المالية
بسعر السوق

2س

649,720,979

احتياطي نظامي

19

1,136,280,685

314,064,260

أرباح مرحلة

267,240,433

319,975,135

إجمالي حقوق
المساهمين

3,709,187,097

4,234,323,298

إجمالي الخصوم
وحقوق
المســاهمـين

4,124,144,082

4,618,183,240

--

7,782,600

1,152,121,503
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قائمــة الـدخــل
للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريال السعودي )
1430/4/29ﻫ
كلـــــي

1429/4/29ﻫ
بيـــــــــــــــــــان

جزئـــــي

إيضاح

جزئـــــي

كلـــــي

صـافي أربـاح النشـاط :
94,897,070

إيرادات المركز التجاري والوحدات
السكنية المؤجرة

مصاريف المركز التجاري والوحدات
()25,291,684
السكنية المؤجرة
69,605,386

صافي أرباح المركز التجاري
والوحدات السكنية المؤجرة

20

90,791,497

21

()26,144,664
64,646,833

88,723,041

صافي أرباح فـندق مكة هيلتون

22

79,276,370

85,059,334

صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

23

80,903,461

243,387,761

أرباح النشاط

224,826,664

يخصم:
11,623,390

المصاريف العمومـية واإلداريـة

2,276,118

أصول ثابتة مـستهلكة

24

15,472,258
1,780,142
()17,252,400

()13,899,508
صافـي األرباح من األنشطة
الرئيسية

229,488,253

207,574,264

يضاف:
304,773

أرباح بيع أصول

23,079
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تابع قائمــة الـدخــل
للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريال السعودي )
1430/4/29ﻫ
كلـــــي

1429/4/29ﻫ

جزئـــــي
2,128,425

بيـــــــــــــــــــان
اإليرادات المتنوعـة

إيضاح
25

كلـــــي

جزئـــــي
649,173

672,252

2,433,198
يخصم:
1,325,488

مخصص ديون مشكوك في
تحصيلهـا  -فندق الشهداء

1,576,711

مـصاريف أخرى متنوعة

()2,902,199

26

-1,760,602
()1,760,602

229,019,252

صافي الدخل قبل احتسـاب
مخصص الزكاة الشرعية

206,485,914

يطــــرح:
()6,854,998
-222,164,254

 1,35ريــال

مخصص الزكاة الشرعية عن السنة

()13,290,528

فروق زكاة شرعية عن عامي
1421ﻫ1423 ،ﻫ

()16,197,022

صـــــافـي الدخـــــــــــل

ربحيـة السـهم ( ريـال  /سـهم )

176,998,364

 1,07ريــال
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريـال السـعودي )
بيان

1430ﻫ

1429ﻫ

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:
صافي الربح للـسنة

222,164,254

176,998,364

تعديالت لتسوية صافي الربح مـع صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
اسـتهالك

28,947,695

27,583,058

أصـول ثـابتة مستهلكة

2,276,118

1,780,142

مخصص الزكاة الشرعية

6,854,998

29,487,550

أرباح بـيع أصول ثابتة

()304,773

()23,079

مخصــص ديـــون مشكوك في تحصيلهـا

2,822,721

2,344,548

مخصص تعويض نهايـة الخدمة

()229,226

437,772

فرق مخصص الزكاة الـشرعية لعام 1427ﻫ

()481,180

الزكاة المدفوعـة

()29,487,550

-()14,727,364

التغير في الموجودات والمطلوبات:
98,978,053

()14,503,746

النقص(/الزيادة) في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير

84,196

78,132

(الزيادة)  /النقص في المصــروفـات المدفوعـة مقدمــاً

()291,013

23,384

النقص فـي الذمم واألرصدة المدينة

18,334,503

27,736,066

النقـص فـي المـخـــزون

(الزيادة) في جـاري مشــروع جبل عمر رقـم ()2

--

()441,544

النقص ( /الزيادة) فـي جـاري شـركة جبل عمر للتطوير

210,588,675

()91,203,429

(الزيادة) في جاري فـندق وأبراج مكة هيلتون

()2,639,489

()5,316,273

النقص فـي المصروفـات المـستحـقـة

()988,442

()862,400

الزيادة فـي اإليرادات المحصلة مـقـدماً

1,496,745

3,760,574
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للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريـال السـعودي )
1430ﻫ

1429ﻫ

بيان
(النقـص)  /الزيادة فـي الذمم واألرصدة الدائنــة

()1,093,051

3,849,990

صـافـي النـقـد المحـصـل مـن األنشـطة التشغـيلية

557,033,234

147,001,745

الـتـدفـق الـنـقـدي مــن األنـشطـة االستـثـمارية:
( )350,000,000

--

استثمار في صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي
استـثـمـار فــي أوراق مالـيـة

113,809,650

91,857,530

شراء أراضي مشــــروع جبــل عمــر رقـم ()2

()41,931,250

--

شراء أصول ثابتة

()7,048,756

()56,891,948

367,300

44,900

()284,803,056

35,010,482

مـتـحـصــــالت بـيــــع أصــــول ثـابـتـــــــة
صـافـي النقـد (المستخدم في) المحصل من األنشـطة االستثمارية
الـتـدفـق الـنـقــدي مـن األنـشطـة الـتـمويـلـية:
أربـاح مـوزعـة

()197,657,782

()192,893,033

صـافـي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()197,657,782

()192,893,033

صافي الزيادة ( /النقص) فـي رصيد النقدية لدى البنوك

74,572,396

()10,880,806

رصيد النقدية لدى البنوك  -بداية السنة

114,274,992

125,155,798

رصيد النقدية لدى البنوك  -نهاية السنة

188,847,388

114,274,992

بيانات إضافية ألنشطة غير نقدية:
قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم أسهم الشركة لحصتها في رأس
مال شركة جبل عمر للتطوير لعدد  75,548,951سهم عيني بسعر السوق بقيمة
 18,60ريال للسهم الواحد مقابل  25,25ريال للسهم في 1429/4/29ﻫ
قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في االستثمار في الصندوق التجاري بالريال
السعودي بمبلغ ( )350مليون ريال
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف في رأس مال الشركة
والمعفاة من الزكـاة الشرعية
تـوزيعـات أرباح مـقـترحة

502,400,524

1,152,121,503

7,782,600

--

614,554

672,977

249,535,471

200,179,488
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قائمـة األربـاح المبقـاة
للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريال السعودي )
األربـــــــــاح المبقـــــــــاة
1430/4/29ﻫ
مخصصة

غير مخصصـة

بيـان

إيضاح

األربـاح المبقاة
1429/4/29ﻫ
مخصصــــة

غير مخصصـــة

إحتياطي نظامي

319,975,135

رصــيد األربــاح المرحلــة فـي
بـدايـة الســنة المالـيــة

360,856,096

()3,147,060

( )-قيمة أرباح عدد ()266,700
سهماً غير مخصصة للعقار رقم
 407للفترة من عام 1415ﻫ
وحتى عام 1424ﻫ ،حيث تم
إصدار شهادة األسهم في عام
1425ﻫ بعد إفراغ العقار للشركة

--

314,064,260

19

رصــيـد االحتياطي النظامي فـي
بـدايــة الـســنـة الماليـة

800,000,000

19

تحـويــل عــالوة اإلصــدار إلـى
االحتيـاطـي النظــامـي

222,164,254

صــــافـي دخــل الـســـنـة
المــالـيـــــــة

296,364,424

176,998,363
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تابع قائمـة األربـاح المبقـاة
للسنة المالية المنتهية في 1430/4/29ﻫ ( بالريال السعودي )
األربـــــــــاح المبقـــــــــاة
1430/4/29ﻫ

بيـان

مخصصة

غير مخصصـة

إيضاح

22,216,425

()22,216,425

19

األربـاح المبقاة
1429/4/29ﻫ
مخصصــــة

المحـول إلـى االحـتـيـاطي
النظــامـي (  ٪10من صافي
الدخل )

17,699,836

غير مخصصـــة

()17,699,836

أربــاح مـقـترح تـوزيعهـا ( دائنو
توزيعات ) على النحو التالي-:

1,136,280,685

()82,408,120

17

( ٪5من رأس المال المدفوع)
دفعة أولى للمسـاهمين

()82,408,120

()2,311,111

17

 ٪5مـكافـأة أعضـــاء مجلــــس
اإلدارة

()2,400,000

()164,816,240

17

 ٪10دفعـة ثانيـة للمسـاهمين
( ٪7سنة 1429ﻫ)

()115,371,368

267,240,433

الرصـــيد فـي نهــايـة الـســنـة
المـاليــــــة

314,064,260

319,975,135

"تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )33جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها "
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إيضاح رقم ( - )1عام :
ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير ( ش��ركة مس��اهمة س��عودية ) مركزها
الرئيس��ي مكة المكرمة  -المملكة العربية الس��عودية ،مسجلة في مكة
المكرمة بالسجل التجاري رقم  4031020101وتاريخ 1409/12/1ﻫ
وللش��ركة س��جل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم  095951وتاريخ
1412/12/23ﻫ ،والغ��رض من��ه متابع��ة األعم��ال اإلداري��ة للش��ركة
بالمنطقة الوسطى .

النشاط :

1 .1تعميـــر األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
2 .2امتـالك العقـارات المجـاورة للمس��جـد الـح��رام وتطويرها وإدارتها
واستثمارها وشراؤها وتأجيرها .
3 .3القيــام بكافة األعمال الهندس��ية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة
وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.

إيضاح رقم ( )2أسس عرض القوائم المالية وأهم السياسات
المحاسبية:
(أ) أسس العرض :

1 .1تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف
عليها بالمملكة العربية السعودية.
2 .2القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وس��جالت الشركة
عن الفترة من 1429/5/1ﻫ حتى 1430/4/29ﻫ .
3 .3تم إعادة تبوي��ب بعض أرقام المقارن��ة واإليضاحات المالية لكي
تتالئم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل .

(ب) األساس المحاسبي :

تتب��ع الش��ركة التكلف��ة التاريخية ومبدأ االس��تحقاق في تس��جيل
أصوله��ا وخصومه��ا وايراداته��ا ومصروفاته��ا فيماعدا االس��تثمار
في األوراق المالي��ة وصندوق المتاجرة بالس��لع والتي يتم تقييمها
بالقيمة العادلة .

(ج) السياسات المستخدمة كأساس إلثبات اإليرادات :

 -1المحالت التجارية والوحدات السكنية السنوية :
يتم إثبات اإليرادات شهرياً طبقاً للعقود المبرمة مع المستأجرين .
 -2فندق وأبراج مكة هيلتون :
يتم إثبات اإليرادات طبقاً لعقود التشغيل المبرمة مع شركة هيلتون
العالمي��ة بقيمة حصة الش��ركة في العقود المبرمة إلدارة وتش��غيل
فن��دق وأبراج مك��ة هيلتون بنس��بة  ٪82,5من صاف��ي األرباح بعد
تجنيب مخصص اإلحالل ( )٪4من إجمالي اإليرادات .
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(د) السياسات المستخدمة كأساس إلثبات المصروفات :

المصروفات اإلدارية :
تعام��ل المصروفات اإلدارية على أنها تكلفة فترة وليس��ت تكلفة إنتاج،
ويتم تحميلها على الفترة المحاس��بية الت��ي تخصها ،وتعرض في قائمة
الدخل في بند مستقل .

(ﻫ) ترجمة العمالت األجنبية :

يت��م تحويل المعام�لات بالعمالت األجنبية خالل الس��نة المالية بس��عر
الصرف الس��ائد وقت ح��دوث تلك المعامالت ،علماً بأن��ه ال توجد أرصدة
بالعم�لات األجنبي��ة ضم��ن أرص��دة القوائم المالي��ة في نهاية الس��نة
المالية.

(و) المخــــــــزون :

يظهر المخزون بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل  .ويتم احتساب التكلفة
على أساس المتوسط المتحرك .

(ز) األصـــول الثابتــــة :

1 .1تظهر األصول الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك (عدا األراضي)،
ويتم احتساب اس��تهالك األصول الثابتة على أساس القسط الثابت
وفقاً للنسب التالية :
نوع األصل

نسبة االهالك

نوع األصل

نسبة االهالك

المبانـــــــــــي

٪3

أدوات كهـربـائـيــة

٪ 10

آالت ومعــــــــدات

٪ 12,5

آالت إحصـائية (كمبيـوتر)

٪ 12,5

أثاث ومفروشات وديكــــور

٪ 10

عـدد وأدوات صــغيـرة

٪ 30

مـعـــدات تـشـغـيـل

٪ 10

ســـــــــيـارات

٪ 25

أثـاث ومفروشـات المصـلـي

٪ 20

أجـهــزة تكـيـيـــف

٪ 25

آالت مكـتـبـيــــــة

٪ 15

أثـــاث عـامـلـيــن

٪ 40

خـزائــن حديـديــــة

٪ 2,5

وق��د تم احتس��اب اس��تهالك األص��ول الثابت��ة الخاصة بالتش��غيل
للمح�لات التجاري��ة وفن��دق وأبراج مك��ة هيلتون بنس��بة  ٪50من
النسب الموضحة أعاله استناداً إلى نسبة اإلشغال والتشغيل .
2 .2ت��م تقييم األصول الثابت��ة المجنبة للبيع بمعرفة مكتب هندس��ي
محايد .
3 .3تت��م مراجعة القيم الدفترية لألصول الثابتة لمعرفة االنخفاض في
القيمة عندما تش��ير األح��داث أو التغيرات في الظ��روف إلى احتمال

78

إيضاحات حول القوائم المالية

ع��دم إمكانية اس��ترداد القيمة الدفترية  .في حالة وجود أي مؤش��ر
عل��ى ذلك ،وعندم��ا تزيد القيم��ة الدفترية على القيم��ة التقديرية
القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض األصول الثابتة إلى القيمة الممكن
اس��تردادها باعتبارها القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو
القيمة قيد االستعمال أيهما أعلى .
4 .4تحمل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل ،أما التحسينات
التي تزيد من قيمة األص��ول ذات العالقة أو تطيل أعمارها بصورة
جوهرية ،فتتم رسملتها .

(ح) الزكاة الشرعيـة :
يتم احتس��اب المخصص الالزم وفقاً ألنظمة وتعليم��ات مصلحة الزكاة
والدخل .

(ط) مخصـص تــرك الخدمــة :
يتم احتس��اب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لألس��س المتبعة في السنوات
السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .

(ي) استخدام التقـديرات :
يتطلب إع��داد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاس��بية المتعارف عليها
استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم األصول والخصوم المصرح
عنه��ا ،واإلفصاح عن األصول والخصوم الطارئ��ة كما في تاريخ القوائم
المالي��ة ومبلغ اإليرادات والمصروفات المص��رح عنها خالل فترة القوائم
المالية .

(ك) االنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل األصول
المالية :
يت��م إجراء تقيي��م في تاريخ كل قائم��ة مركز مالي لتحدي��د ما إذا كان
هناك دلي��ل موضوعي على احتم��ال حدوث انخفاض ف��ي قيمة أي من
ٍ
األص��ول المالية ،في حال��ة وجود مثل هذا الدليل ف��إن أي انخفاض في
القيمة يدرج في قائمة الدخل .
يتم تحديد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي :
 .أفي حال��ة األصول المدرج��ة بالقيم��ة العادلة ،ف��إن االنخفاض في
القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،بعد خصم أي خسارة
ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل .
 .بف��ي حالة األص��ول المدرجة بالتكلف��ة ،فإن االنخفاض ف��ي القيمة
هو الفرق بي��ن القيمة الدفترية والقيمة الحالي��ة للتدفقات النقدية
المس��تقبلية المخصومة طبقاً لس��عر الس��وق الحالي ألصول مالية
مماثلة .
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 .جف��ي حالة األصول المدرج��ة بالتكلفة المطفأة ،ف��إن االنخفاض في
القيم��ة هو الفرق بين القيم��ة الدفترية والقيم��ة الحالية للتدفقات
النقدية المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي المطبق .

(ل) الذمم المدينة :
تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي محسوماً منها المبالغ المقدر
عدم تحصيلها  .يتم عمل تقدير للديون المش��كوك في تحصيلها عندما
يك��ون تحصيل المبالغ بالكامل غير محتمل  .تش��طب الديون المعدومة
عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها .

(م) الذمم الدائنة :
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو
الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد.

(ن) المخصصات :
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع)
ناتج عن حدث سابق ،وأن تكلفة تسوية االلتزام محتملة ويمكن قياسها
بطريقة موثوق بها .

(س) استثمار في أوراق مالية  /أسهم :
تمت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ( شركة
مساهمة ) بموجب المرسوم الملكي رقم م 63/وتاريخ 1427/9/25ﻫ
والذي نشـر بجريـدة أم القـرى السـنة  83العـدد  4123يـوم الجمعة 26
شـوال 1427ﻫ الموافق  17نوفمبر 2006م ،وهذا نصه:
بعون اهلل تعالى
نح��ن عب��د اهلل ب��ن عب��د العزي��ز آل س��عود – مل��ك المملك��ة العربية
السعودية
بنا ًء على المادة (الثانية والخمس��ين) المعدلة من نظام الشركات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22ﻫ ،وبعد االطالع على
النظام المش��ار إليه وتعديالته ،وبعد االطالع عل��ى قرار مجلس الوزراء
رقم ( )239وتاريخ 1427/9/23ﻫ ،رسمنا بما هو آت
أو ً
ال  :الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير ( شركة
ً
مساهمة ) طبقا لنظامها األساسي المرافق .
ثانياً  :على س��مو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ مرسومنا هذا .				

(عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود)
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وبيان رأس مال شركة جبل عمر للتطوير كما يلي :
بيــــــــــــــــــــــــــــــان

جزئــــي

كلــــي

أو ً
ال :الحصص العينية
1 .1حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير :
أ  -أسهم عينية لقاء أراضي

669,318,944

ب -أسهم عينية لقاء تكاليف متكبدة لتطوير األراضي

86,170,566
ـــــــــــــــــــــــــ

2 .2مـــالك آخـــرون

755,489,510
3,509,945,540

3 .3قيمة أسهم نقدية مودعة لدى بنك البالد من قبل شركة
مكة لإلنشاء والتعمير ،لقاء شراء قطع أراضي لم تسلم
بعد إلى المشروع من قبل مالكيها ،وذلك لعدم وجود
صكوك ملكية واضحة ،ولعدم وجود الورثة الشرعيين،
وإن اإلجراءات النظامية المتعلقة بتحويل ملكية هذه
األراضي باسم الشركة ال تزال جارية ،وعند تحويل
هذه األراضي إلى شركة جبل عمر للتطوير سيعاد إلى
شركة مكة لإلنشاء والتعمير النقدية المودعة من قبلها،
وسيتم إصدار األسهم العينية إلى مالكي هذه األراضي.
إجمالــي

434,564,950

ـــــــــــــــــــــــــ

434,564,950
4,700,000,000

ثانياً :الحصص النقدية
اكتتـــاب عـــــام :
(  ٪30حصة نقدية )
إجمالي رأس المال

2,014,000,000
6,714,000,000

وخ�لال هذا الع��ام تم إثبات ع��دد  11,380,965س��هم عين��ي بمبلغ
 113,809,650ريال إلى ع��دد من المالك لوجود صكوك ملكية خاصة
به��م وزي��د بها قيم��ة الحص��ة العينية في بن��د مالك آخ��رون بصفتهم
مساهمون في الحصة العينية لرأس مال شركة جبل عمر للتطوير وذلك
خصماً من قيمة األسهم النقدية المودعة لدى بنك البالد  .أما بخصوص
تطبيق ما جاء بمعيار المحاسبة عن االستثمار في األوراق المالية بالقيمة
العادلة (س��عر إقفال س��وق األس��هم ي��وم 1430/4/29ﻫ) وهو تاريخ
انتهاء السنة المالية الحالية للشركة بالنسبة ألسهم شركة مكة لإلنشاء
والتعمي��ر في رأس مال ش��ركة جبل عمر للتطوير فقد تم تقييم س��عر
الس��هم بالقيمة العادلة بمبلغ  18,60ريال للسهم لعدد 75,548,951
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س��هماً عينياً ،مما نتج عنه فروقات بالزيادة قدرها 649,720,978,60
ريال ،وتم قيده في حقوق المس��اهمين (مكاسب غير محققة ناتجة من
تقيي��م األوراق المالية بس��عر التداول) مقابل  25,25ريال للس��هم في
1429/4/29ﻫ .أما بخصوص األسهم النقدية ومقدارها 43,456,495
س��هماً فإن قيمتها العادلة هي قيمتها اإلسمية (التكلفة) ومقدارها ()10
ريال للسهم .

إيضاح رقم (  – ) 3نقدية لدى البنوك :
البيـــــــــــــــــــــــــــــان
 - 1البنك األهلـي التجـــاري  /فرع العزيزيــة  /مكة المكرمة
 - 2بنك الريــــــــاض  /فرع العزيزيـــة  /مكة المكرمة
 - 3شركة الراجحي المصرفية لالستثمار/فرع الحرم/مكة المكرمة
 – 4مجموعة سـامبا الماليـة  /فـرع األندلـس  /جـــــــدة
الرصـــــــــــــــــــــــــيـد

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

9,010,181

10,526,591

177,749,463

103,662,076

2,079,672

78,253

8,072

8,072

188,847,388

114,274,992

إيضاح رقم (  – ) 4المؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر للتطوير :
1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

بنا ًء على ما جاء بالمادة ( )42من مشروع النظام األساسي
لشركة جبل عمر للتطوير والتي تنص على :
"أن يتم توزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية
يوازي ما كانت تدره عليهم عقاراتهم من إيرادات بشرط أال
تتجاوز حصة كل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل  ٪5من قيمة
حصصهم العينية في رأس مال الشركة عن كل عام ،وذلك
لمدة ال تتجاوز خمس سنوات ،ويتم استرداد هذه المبالغ من
األرباح المستحقة ألصحاب الحصص العينية في حالة تحققها
من مزاولة الشركة لنشاطها"  .وخالل هذا العام لم يتم الصرف
من شركة مكة لإلنشاء والتعمير ألصحاب الحصص العينية بما
يعادل  ٪5من قيمة حصصهم حيث يتم الصرف من شركة
جبل عمر للتطوير بعد اختيار مجلس اإلدارة وقيامه بإدارة
شؤون الشركة .

--

98,978,053

الرصيــــــــــــــــــــد

--

98,978,053
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إيضاح رقم (  – ) 5المصـروفات المدفـوعة مقدمـ ًا :
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــــــــان
رواتـب وأجــور ومـا فـي حـكـمـهـــــــا

382,358

369,176

أتعــــــــــــاب مهنيـــــــــــة

266,667

45,000

إيجـــــــــــــــــــــــــارات

151,516

123,333

تــأمـيـــــــــــــــــــــــن

81,642

75,750

م .صيانة آالت ومعدات وأدوات مكتبية وكهربائيـة وإحصـائية

73,328

70,481

إقامــات وتأشـــيرات ورســـوم واشـــتراكات

16,009

17,767

م .مـتـنــــــــــــــــــــوعــة

51,000

30,000

1,022,520

731,507

الرصيــــــــــــــــــــــــد

إيضاح رقم (  - ) 6ذمـم وأرصـدة مدينـة :
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

المســـتأجرون  -المركـز التجــــــــــــــــاري

20,410,404

34,407,502

( )-مخصــص ديــون مشكوك في تحصيلهـا

()5,485,032

()5,205,376

14,925,372

29,202,126

المسـتأجرون تجـاري – فـنـدق الشـــــــــــــهداء

558,457

749,598

( )-مخصــص ديــون مشكوك في تحصيلهــا

()558,457

()557,505

0

192,093

المســـتأجرون  -المركـز الســــــــــــــــكني

21,347,373

23,558,705

( )-مخصــص ديــون مشكوك في تحصيلهـا

()14,770,521

()13,552,945

6,576,852

10,005,760

13,557,905

15,288,337

المسـتأجرون سـكني – فـنـدق الشـــــــــــــهداء

83

إيضاح رقم ( )6ذمم وأرصدة مدينة ( :تابع)
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

( )-مخصــص ديــون مشكوك في تحصيلهــا

()8,194,053

()6,869,517

5,363,852

8,418,820

العمــــــال والموظـفــــــــــــــــــون

2,098,621

1,991,958

المقاولـــــون والمـــــــــــــــــــوردون

1,583,223

1,898,265

مســــــتأجرو عقـــــارات جبـــل عمــــر ()2

1,440,000

--

مـديـنـــون لشـــراء أراضـــي – جبــل عمــر ()1

738,943

738,943

الحســـــــابات الجاريــــــــــــــــــة

359,000

419,635

التأمينـــــات لــدى الغيــــــــــــــــر

188,685

188,685

دفـعـــــــات مـقـدمـــــــــــــــــة

100,000

502,558

المســــــتأجرون  -إعـــــادة التأجـــــــــير

8,162

8,162

مســــــتأجرو عقـــــارات جبـــل عمــــر ()1

--

972,929

الرصــــــــــــــــــــــــــــيـد

33,382,710

54,539,934

إيضاح رقم (  – ) 7جاري مشروع الطريق الموازي الغربي:
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيـــــــــــــــــــــان
أتعـاب اســتشـارات وتصــاميم ومجســمات

16,056,900

16,056,900

دعـايـــــــــة وإعـــــــــالن

931,945

931,945

الرفـــــــــع المـســــــــاحـي

299,000

299,000

مـتـنـــــــــــــــــــوعـة

76,298

76,298

الرصـــــــــــــــــــيـد

17,364,143

17,364,143
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إيضاح رقم (  – ) 8مشروع جبل عمر رقم (: )2
البيـــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

أراضــــــــــــــــــــــــي

41,931,250

--

دفـعــــات لـشـــــراء أراضـــــــي

5,000,000

5,000,000

أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية وإعالن

2,560,044

2,560,044

49,491,294

7,560,044

الرصـــــــــــــــــــيـد

إيضاح رقم (  – ) 9جاري شركة جبل عمر للتطوير:
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــان
دفعــــــــــات مقدمــــــــة

--

121,957,300

أعمــــال بموقـــــع المشــــــروع

--

18,139,890

مصــــــــاريف تأســـــــيــس

564,320

13,656,584

اسـتشـارات وتصاميم ومجسمات ورفــع مسـاحي

--

3,548,417

أتعـــــــــاب مهنـــــــــيـة

--

5,259,705

أصـــــــــول ثابتــــــــــة

13,858

903,171

مصـــاريف االكتتــــاب العـــــــام

--

14,497,668

أسهم مصدرة نقدية محولة لمالك أراضي كحصص عينية

--

33,190,260

الرصـــــــــــــــــــيـد

578,178

211,152,995

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة
مك��ة لإلنش��اء والتعمي��ر باإلنابة عن ش��ركة جبل عم��ر للتطوير ،ومنذ
تأسيس شركة جبل عمر للتطوير وانعقاد الجمعية التأسيسية لها بتاريخ
1428/9/17ﻫ وتق��وم حالياً بإدارة ش��ؤونها بع��د اختيار مجلس اإلدارة
برئاسة األستاذ /عبد الرحمن عبد القادر فقيه ،ويتم نشر المراكز المالية
الربع س��نوية وميزانية الش��ركة عن كل عام هجري وبصفة دورية على
موقع السوق المالية " تداول" وبالجرائد اليومية .
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إيضاح رقم (  - ) 10جاري فندق وأبراج مكة هيلتون :
البيــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

الحـســاب الجـــاري ( تشــغيل وأربــاح ومخصـصـات )

9,455,398

22,155,048

مخصــص اإلحــــــــــــــــــــالل ٪ 4

29,347,148

18,025,072

رأس المــــــــــــال الـعـامــــــــــل

2,625,000

2,625,000

حســـاب إحــالل معــدات التشـــــــــــغيل

342,917

1,023,566

إجمـــــــــــــــــــالي

41,770,463

43,828,686

يخصـم :مخصـص ديـــون مـشــكوك فـي تحصــيلها

()645,703

()5,343,415

41,124,760

38,485,271

الرصــــــــــــــــــــــــــــيـد

إيضاح رقم (  - ) 11أراضي المشروع األول :
البيـــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

أو ً
ال  -العقــارات بموقــع المشــروع األول ( قبل اإلزالة ) :
قيمــــة العقــارات أرضــــــاً وبـنــــــــــا ًء

856,861,815

856,861,815

يضــاف إليها :
أ – تكاليــف هـــدم وإزالــــة العقـــــــــــارات

3,863,706

3,863,706

ب -تعويضــــات إخــــــالء العقـــــــــــارات

14,207,502

14,207,502

ج – قيمة الشوارع والممرات والرحبات الداخلية العائدة ألمانة العاصمة المقدسة

21,796,600

21,796,600

896,729,623

896,729,623

يحسـم منهـا :
تعويض المساحة المنزوع ملكيتها بموجب األمر السامي رقم  16136بتاريخ
1410/10/16ﻫ,

()232,780,085

()232,780,085

صــافي تكلفــة أراضـي المشــــــــــــــــروع األول

663,949,538

663,949,538

يحسـم منهـا :
ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد  84شقة وفيال) من تكلفة األراضي

()62,539,769

()62,539,769

الرصيـــــــــــــــــــــــــــد

601,409,769

601,409,769

إيضاحات حول القوائم المالية
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الرصيـــــــد

األصول الثابتة
المجنبة للبيع -
فرعي "ب"

األصول الثابتــة -
فرعي " أ "

البيــــــــان

1,364,428,687

45,386,790

1,319,041,897

رصيد أول الفترة

7,048,756

--

7,048,756

اإلضــافات

8,889,663

375,705

8,513,958

( االستبعادات )

تكلفــــــة األصـــــــــل

إيضاح رقم (  - ) 12األصول الثابتة واستهالكاتها

1,362,587,780

45,011,085

1,317,576,695

رصيد آخر الفترة

357,761,480

16,532,374

341,229,106

رصيد أول الفترة

1430/4/29ﻫ

28,947,695

--

28,947,695

اإلضـافات

6,537,160

348,691

6,188,469

(االستبعادات)

مجمــــــــع اإلهــــــــــالك

380,172,015

16,183,683

363,988,332

رصيد آخر الفترة

982,415,765

28,827,402

953,588,363

صافي القيمة

1,006,667,206

28,854,414

977,812,792

صافي القيمة

1429/4/29ﻫ
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الرصـــــــيـد

 -13مـعـدات تشـغـيـل

 -12أثاث ومفروشات المصلى

 -11خـزائن حديديـــة

 -10أثـــاث العاملــين

 -9أجهـزة تكييــــف

 -8الســـــــيـارات

 -7عدد وأدوات صــغيرة

 -6آالت إحصـــائيــة

 -5أدوات كهـربـائـيــة

 -4آالت مكتبيــــــة

 -3أثاث ومفروشات وديكور

 -2آالت ومعـــــدات

 -1المبانـــــــــي

البيــــــان

٪ 10

٪ 20

٪ 2,5

٪ 40

٪ 25

٪ 25

٪ 30

٪ 12,5

٪ 10

٪ 15

٪ 10

٪ 12,5

٪3

اإلهالك

نسبة

1,319,041,897

11,535,937

1,324,349

270,283

2,919,598

684,857

3,836,356

1,066,693

7,243,361

1,496,035

3,424,644

132,529,546

72,864,200

1,079,846,038

رصيد أول الفترة

7,048,756

1,059,805

--

2,500

35,904

42,395

306,800

59,245

153,017

93,440

1,446,323

2,180,233

103,750

1,565,344

اإلضــافات

8,513,958

2,363,663

--

--

--

303,439

1,275,000

206,481

401,116

1,940

44,535

3,763,110

154,674

--

( االستبعادات )

تكلفــــــة األصـــــــــل

1,317,576,695

10,232,079

1,324,349

272,783

2,955,502

423,813

2,868,156

919,457

6,995,262

1,587,535

4,826,432

130,946,669

72,813,276

1,081,411,382

رصيد آخر الفترة

إيضاح رقم (  - ) 12فرعي "أ"  -األصول الثابتة واستهالكاتها :

341,229,106

2,972,681

1,315,072

85,110

2,515,316

588,466

3,501,171

922,098

2,337,269

478,217

2,173,645

59,967,479

54,648,803

209,723,779

رصيد أول الفترة

1430/4/29ﻫ

28,947,695

572,349

--

6,737

141,761

58,038

197,118

124,498

457,484

76,790

191,000

6,674,377

4,146,309

16,301,234

اإلضــافات

6,188,469

1,387,000

--

--

--

303,428

1,274,986

206,295

334,842

179

31,235

2,498,222

152,282

--

( االستبعادات )

مجمــــــــع اإلهــــــــــالك

363,988,332

2,158,030

1,315,072

91,847

2,657,077

343,076

2,423,303

840,301

2,459,911

554,828

2,333,410

64,143,634

58,642,830

226,025,013

رصيد آخر الفترة

953,588,363

8,074,049

9,277

180,936

298,425

80,737

444,853

79,156

4,535,351

1,032,707

2,493,022

66,803,035

14,170,446

855,386,369

صافي القيمة

977,812,792

8,563,255

9,277

185,172

404,282

96,391

335,186

144,595

4,906,093

1,017,819

1,250,999

72,562,067

18,215,396

870,122,260

صافي القيمة

1429/4/29ﻫ

إيضاحات حول القوائم المالية
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اإلجمالـــــي

المبانـي الجاهـــــزة

أجهــزة التكييــــف

أثـــاث العامليــــن

األدوات الكهربائيــــة

اآلالت المكتبيــــــة

العـــــدد واألدوات

الســــــــيارات

أثاث ومفروشـات وديكور

اآلالت والمعـــــدات

البيـــــــــــــان

45,386,790

371,556

136,000

11,640

800,729

668,470

391,044

167,100

387,138

42,453,113

رصيد أول
الفترة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

اإلضافات

375,705

--

--

--

--

101,890

47,332

167,100

2,832

56,551

( االستبعادات)

تكلفــــــة األصـــــــــل

45,011,085

371,556

136,000

11,640

800,729

566,580

343,712

--

384,306

42,396,562

رصيد آخر
الفترة

16,532,374

371,503

135,980

11,624

800,639

668,295

389,759

167,098

386,746

13,600,730

رصيد أول
الفترة

1430/4/29ﻫ

إيضاح رقم (  - ) 12فرعي "ب"  -األصول الثابتة المجنبة للبيع واستهالكاتها :

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

اإلضافات

348,691

--

--

--

--

101,879

47,249

167,098

2,831

29,634

( االستبعادات)

مجمــــــــع اإلهــــــــــالك

16,183,683

371,503

135,980

11,624

800,639

566,416

342,510

--

383,915

13,571,096

رصيد آخر
الفترة

28,827,402

53

20

16

90

164

1,202

--

391

28,825,466

صافي القيمة

28,854,414

53

20

16

90

175

1,284

2

392

28,852,382

صافي القيمة

1429/4/29ﻫ
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إيضاح رقم (  - ) 13مصــروفات مســتحقـة :
البيــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

رواتـب وأجــور ومـا فـي حـكمـهــــــا

1,505,771

1,547,186

قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت خدمتهم بالشركة

819,072

1,959,940

تـذاكــر ســـفر وبــدل إجـــــــازات

695,851

699,862

ميــــــــاه وكهـربـــــــــــاء

1,200,000

820,000

أتعـــــاب مـهـنـيــــــــــــة

165,000

320,000

م ,صــــــــيانة آالت ومعـــــــدات

20,834

20,835

بنـــــود مـتـنـوعــــــــــــة

16,086

43,233

4,422,614

5,411,056

الرصيـــــــــــــــــــــد

إيضاح رقم (  - ) 14إيـرادات مؤجلـة لعـام 1431/1430ﻫ :
البيــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

إيــــرادات المركــز التـجـــــــاري

22,924,369

22,736,845

إيــــرادات الوحــدات السكنـية المؤجــرة

615,632

740,748

إيــــرادات تأجــير  -عقـارات جبـل عمـر

1,834,337

400,000

الرصيــــــــــــــــــد

25,374,338

23,877,593
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إيضاح رقم (  - ) 15ذمـم وأرصــدة دائنــة :
البيـــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

المساهمون (باقي حقوق أصحاب األسهم المباعة بالمزاد العلني وفائض االكتتاب)

12,472,145

12,538,289

دائنــو شـــراء أصــــول ثابتـــة – جبــل عمــر ()1

5,346,117

5,346,117

المقاولـــــــون والمـــــــــــــــــوردون

2,848,926

4,465,949

الحـســـــــابــات الجـاريــــــــــــــة

4,267,000

3,705,867

تـأمـيـنــــات للـغـيــــــــــــــــــر

1,665,890

1,665,890

المســــتـأجـرون  -المـركـــز التـجـــــــــاري

908,307

865,594

المســتـأجـرون  -المـركــز الـســــــــــكـنـي

794,671

794,671

مـرتـبــــات تحـت الـصـــــــــــــــرف

134,636

136,866

مســـــتـأجـرو عـقـــــارات جـــبل عمـــر ()1

--

11,500

المـســتـأجـرون  -إعـــــادة تـأجــــــــــير

3,750

3,750

الرصــــــــــــــــــــــيــد

28,441,442

29,534,493
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إيضـاح رقـم (  ) 16مخصص الزكاة الشرعية :
أو ًال  -تم احتساب الزكاة الشرعية طبق ًا للقواعد واألنظمة
التي أصدرتها مصلحة الزكاة والدخل .
ثاني ًا  -ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية :
البيـــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية

229,019,252

206,485,914

يضاف :
المخصصـات المكونـة خـــالل العـــام

2,593,495

2,782,320

231,612,747

209,268,234

يخصم :
مكـافــأة أعـضـــاء مجـلــس اإلدارة

()2,311,111

()2,400,000

الربــــح المـعـــــدل

229,301,636

206,868,234

يضاف :
رأس المال واالحتياطيات والمخصصات واألرباح المرحلة

3,875,773,150

4,388,815,495

المجمـــــــــــوع

4,105,074,786

4,595,683,729

يخصم :
صـافي األصـول الثابتـة واالسـتثمارات طويلـة األجل

()3,830,874,875

()4,064,062,597

الـوعــــــاء الـزكـــــــــوي

274,199,911

531,621,132

قيـمة الزكــاة الشــرعية المحتـســبة ٪2,5

6,854,998

13,290,528

يخصم :
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعـوة واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكـاة الشرعية طبقاً للفتوى
رقم ( )4460الصادرة عن اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمية واإلفتاء .

()316,976

()614,554

صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

6,538,022

12,675,974
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ثالثا  :مخصص الزكاة الشرعية
البيـــــــــــــــــــــان
الرصـيد فـي بداية السـنة الماليــــــــة

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

29,968,730

15,208,544

يخصـم منـه :
()28,872,996

()14,054,387

 -1المسـدد خـــالل الســــنة الماليـــــة
 -2المعاد إلى اإليرادات المتنوعة عن فروق زكاة عام 1427ﻫ .

()481,180

--

 -3الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم
( )4460الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء .

()614,554

()672,977

--

481,180

يضـاف إليـه :
 -1صـــافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل .
 -2الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد بالشركة والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم
( )4460الصـادرة مـن اللجنـة الدائمـة للبحـوث واإلفتـاء .
 -3قيمة الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة بموجب قرار اللجنة
الزكوية الضريبية االبتدائية الثالثة رقم ( )21لعام 1428ﻫ.
الرصـــــــــــــــــــيد

6,538,022

12,675,974

316,976

614,554

-6,854,998

16,197,022
29,968,730

رابع ًا  :الشهادات الزكوية النهائية
اعترضت الشركة على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة
والدخل بالرياض وقدره  17,623,487ريال عن السنوات من عام
1421ﻫ وحتى عام 1423ﻫ ،بموجب مذكرة األستاذ /فؤاد محمد مختار
المحاسب القانوني للشركة حتى العام المالي 1429/28ﻫ والمنتهي في
1429/4/29ﻫ رقم  3/7وتاريخ 1428/3/12ﻫ بمقر اللجنة الزكوية
الضريبية الثالثة بالرياض  .وقد أصدرت اللجنة قرارها رقم ( )1لعام
1428ﻫ بأنه يستحق لمصلحة الزكاة والدخل فروق زكاة شرعية قدرها
 17,623,487ريال  .وبموجب هذا القرار تم تأييد عدم فرض زكاة على
أموال األوقاف ،وبنا ًء على ذلك قد استحق على الشركة لصالح مصلحة
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الزكاة والدخل بالرياض مبلغ وقدره  16,197,022ريال بموجب خطاب
مصلحة الزكاة والدخل رقم  12/1732وتاريخ 1429/4/3ﻫ ،وقد تم
سداد المبلغ المذكور بموجب الشيك المصرفي رقم  424395وتاريخ
2008/6/29م مخصوماً من حساب الشركة لدى البنك األهلي التجاري
 /فرع العزيزية بمكة المكرمة ،باإلضافة إلى سداد قيمة الزكاة الشرعية
المستحقة على الشركة عن عام 1429/28ﻫ والبالغة 12,675,974
ريال بموجب الشيك المصرفي رقم  425591وتاريخ 2009/1/4م،
وبنا ًء على ذلك قامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الشركة
بكافة الشهادات الزكوية النهائية حتى عام 1429/28ﻫ سارية المفعول
حتى  30شعبان 1430ﻫ .

إيضاح رقم (  - ) 17توزيعـات أربـاح :
 /17أ -توزيعـات أربـاح مســتحقة :
البيــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

رصيـــــد أول الســــنة :
بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1415/1414ﻫ

3,504,380

3,517,565

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1416/1415ﻫ

1,981,261

2,005,628

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1417/1416ﻫ

2,677,505

2,718,295

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1418/1417ﻫ

2,358,740

2,401,652

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1419/1418ﻫ

2,782,352

2,828,420

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1420/1419ﻫ

2,842,554

2,887,614

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1421/1420ﻫ

4,327,018

4,394,818

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1422/1421ﻫ

3,389,184

3,468,384

بـاقـي أربــــــاح الســنة الماليــــة 1423/1422ﻫ

3,941,007

4,029,723

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1424/1423ﻫ

4,589,709

4,757,037

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1425/1424ﻫ

7,711,174

7,913,704

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1426/1425ﻫ

12,352,395

12,844,155

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1427/1426ﻫ

25,280,411

28,909,655

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1428/1427ﻫ

12,225,415

200,179,488
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 /17أ -توزيعـات أربـاح مســتحقة ( :تابع)
البيــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

رصـيد أربــــــاح الســنة الماليــــة 1429/1428ﻫ

200,179,488

--

290,142,593

282,856,138

المسدد خالل السنة المالية الحالية :
مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1415/1414ﻫ

()6,895

()13,185

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1416/1415ﻫ

()13,641

()24,367

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1417/1416ﻫ

()23,830

()40,790

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1418/1417ﻫ

()24,504

()42,912

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1419/1418ﻫ

()21,888

()46,068

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1420/1419ﻫ

()24,924

()45,060

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1421/1420ﻫ

()34,128

()67,800

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1422/1421ﻫ

()39,324

()79,200

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1423/1422ﻫ

()43,584

()88,716

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1424/1423ﻫ

()128,544

()167,328

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1425/1424ﻫ

()103,806

()202,530

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1426/1425ﻫ

()628,140

()491,760

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1427/1426ﻫ

()746,932

()3,629,244

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1428/1427ﻫ

()2,023,326

()187,954,073

مــن أربــــــاح الســنة الماليــــة 1429/1428ﻫ

()190,647,256

--

إجمــــــــــالي المســـــــــــــــدد

()194,510,722

()192,893,033

إجمالـي الرصيـد المتبقـي

95,631,871

89,963,105
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 /17أ -توزيعـات أربـاح مســتحقة  ( :تابع )
البيــــــــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

إجمالـي الرصيـد المتبقـي وبيانـه كمـا يلـي :

95,631,871

89,963,105

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1415/1414ﻫ

3,497,485

3,504,380

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1416/1415ﻫ

1,967,620

1,981,261

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1417/1416ﻫ

2,653,675

2,677,505

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1418/1417ﻫ

2,334,236

2,358,740

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1419/1418ﻫ

2,760,464

2,782,352

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1420/1419ﻫ

2,817,630

2,842,554

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1421/1420ﻫ

4,292,890

4,327,018

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1422/1421ﻫ

3,349,860

3,389,184

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1423/1422ﻫ

3,897,423

3,941,007

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1424/1423ﻫ

4,461,165

4,589,709

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1425/1424ﻫ

7,607,368

7,711,174

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1426/1425ﻫ

11,724,255

12,352,395

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1427/1426ﻫ

24,533,479

25,280,411

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1428/1427ﻫ

10,202,089

12,225,415

مـن أربـاح مـسـتحقة التوزيــع للسـنة المالـية 1429/1428ﻫ

9,532,232

--

الرصيــــــــــــــــــــــــــد

95,631,871

89,963,105
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 /17ب -توزيعـات أربـاح مقترحـة :
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــــــــــــان
*  ( ٪5من رأس المـال المدفـوع ) دفعـة أولـى للمســـاهمـين

82,408,120

82,408,120

* مكـافــــأة أعـضــــــــــاء مجلــس اإلدارة

2,311,111

2,400,000

164,816,240

115,371,368

249,535,471

200,179,488

*  ٪10دفـعــة ثانـية للمـســـاهمـين (  ٪7سنة 1429ﻫ )
الرصيــــــــــــــــــــــــــد

إيضاح رقم (  - ) 18رأس المــــال :
1430/4/29ﻫ
البيـــــــــان

القيمة اإلسمية

عدد األسهم

1429/4/29ﻫ
عدد األسهم

القيمة اإلسمية

( )1رأس المــال المصــرح بــه :
أســهـم عـيـنـيـــة

73,907,790

739,077,900

73,907,790

739,077,900

أســـهـم نـقـديـــة

90,908,450

909,084,500

90,908,450

909,084,500

إجـمـالــــي

164,816,240

1,648,162,400

164,816,240

1,648,162,400

(  ) 2رأس المال المكتتب به
والمدفوع بالكامل :
أســهـم عـيـنـيـــة

73,907,790

739,077,900

73,907,790

739,077,900

أســـهـم نـقـديـــة

90,908,450

909,084,500

90,908,450

909,084,500

إجـمـالــــي

164,816,240

1,648,162,400

164,816,240

1,648,162,400

إيضاح رقم (  - ) 19احتيـاطـي نظــامـي :
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
الرصــيد فـي بــداية الســـــــنة الماليــــــــة

314,064,260

296,364,424

تحـويــــــل عــــــــالوة اإلصــــــــدار

800,000,000

--

يضـاف :
 ٪10من قيمة األرباح الصافية طبقاً للمادة ( )1/42من النظام األساسي للشركة

22,216,425

17,699,836

الرصــيد فـي نهــاية الســـــــنة الماليــــــــة

1,136,280,685

314,064,260
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إيضاح رقم (  - ) 20إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة :
البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

إيـــرادات المركـــز التجــــــــــــاري

89,755,263

85,268,194

إيـــرادات الوحـــدات السـكـنـيـة المـؤجــرة

2,479,379

2,303,216

إيـــرادات أخـــــــــــــــــــرى

2,662,428

3,220,087

الرصـيــــــــــــــــــــــد

94,897,070

90,791,497

إيضاح رقم (  - ) 21مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة :
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــــــــان
إهــــــالك األصــــــول الثابتــــة

6,387,226

6,370,542

مصـــــاريف الصـــيانـة والـتـشــغيـل ( إيضاح فرعي أ )

11,358,014

11,822,794

مصـــــاريف الـتــســـــــــويـق ( إيضاح فرعي ب )

7,546,444

7,951,328

الرصـــــــــــــــــــــــــيـد

25,291,684

26,144,664

إيضاح رقم (  - ) 21فرعي " أ "  -مصاريف الصيانة والتشغيل :
البيــــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

ميــــــــاه وكهـربــــــــــــــاء

7,950,773

7,928,443

رواتـب وأجـــور ومـا فــي حكمـهـــــــا

1,258,270

1,279,868

صـيانة ومـواد وقـطــع غـيار ســيارات ومحروقـات

1,672,968

2,286,260

ســـفر وانتقــال ونقــــل وتحـمـيــــــل

268,239

166,277

عــــــــــالج الـعـامـلـيــــــــن

146,127

112,801

اشــتراكات ورســــوم تـأشــــيـرات ورخـص

31,200

17,350

مـتـنـوعــــــــــــــــــــــة

30,437

31,795

الرصـــــــــــــــــــــــــيـد

11,358,014

11,822,794
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إيضاح رقم (  - ) 21فرعي " ب "  -مصـاريف تسـويقية :
البيــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

رواتـب وأجـــور ومـا فــي حكمـهـــــــا

4,831,553

4,596,649

ديــون مشــكوك فــي تحصـيلـهـــــــــا

1,497,233

2,344,548

عــــــــــالج الـعـامـلـيــــــــن

349,589

286,065

ســــــــــفـر وانـتـقــــــــــال

186,576

154,721

مصـاريـف ومـــواد نظــافـة وغســـيل وكــي

200,110

151,259

تأميــــــــــــــــــــــــــن

167,457

167,723

دعايـــة وإعــــالن ومـعــــــــــارض

1,078

8,310

بـريــــد وبـــــرق وهـاتـــــــــف

53,364

46,167

اشــتراكات ورســــوم تـأشـــيـرات ورخـص

112,643

87,233

أدوات كتابيـــة ومطبــوعـات وتصـويــــــر

28,683

22,728

ضــيافـــة واســـــتقبـال وإعـاشـــــة

69,350

25,051

مالبــــــس عاملــــــــــــــــين

--

22,875

صـيانة ومـواد وقـطــع غـيار ســيارات ومحروقـات

3,269

5,265

مصـــــاريف بنكيــــــــــــــــة

780

355

مـتـنـوعــــــــــــــــــــــة

44,759

32,379

الرصــــــــــــــــــــــــيـد

7,546,444

7,951,328
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إيضاح رقم (  - ) 22صافي أرباح فندق مكة هيلتون :
البيـــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ( ٪ 82,5من صافي ربح
الفندق)

94,002,808

85,563,918

يضــــاف :
مخصــــص اإلحـــــــــــــــــالل

8,252,650

7,038,047

إجمـــالـــي حصــــــــــــــة المالك

102,255,458

92,601,965

يخصـــــم :
إهـــــالكات األصـــــول الثـابـتـــــة

()13,532,417

()13,325,595

صــــافـي األربـــــــاح ( قائمـة الدخــل )

88,723,041

79,276,370

إيضاح رقم (  - ) 23صافي أرباح أبراج مكة هيلتون :
البيـــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير ( ٪ 82,5من صافي ربح األبراج)

84,587,818

81,978,986

يضــــاف :
مخصـــــص اإلحــــــــــــــــالل

9,232,238

6,517,199

إجمـــالـــي حصــــــــــــــة المالك

93,820,056

88,496,185

يخصـــــم :
إهــــــالكات األصـــــــول الثابتــــة

()8,760,722

()7,592,724

صـــافي األربــــــاح ( قائمة الدخل )

85,059,334

80,903,461
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إيضاح رقم (  - ) 24المصاريف العمومية واإلدارية :
البيــــــــــــــــــــــــان

1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

رواتـب وأجـــور وما في حكمهـــــــــــــــا

5,352,711

5,571,627

مصروفات صيانة أثاث وتجديدات بفنـدق وأبـراج مكـة هيلتــون

--

4,399,319

دعايـــة وإعـــالن ومعـــــــــــــــارض

1,105,367

1,612,229

أتعــــــــــاب مهنيــــــــــــــــة

1,611,634

601,944

تأميـــــــــــــــــــــــــــــن

732,386

780,208

م ,صـيانة ومـواد وقطـع غــيار وم,ســيـارات ومحروقــات

413,224

303,249

أدوات كتابيـــة ومطبوعــــات وتصويــــــــــر

219,533

216,885

عـــــــــالج العامليــــــــــــــــن

429,895

165,264

إهـــــــــــــــــــــــــــــالك

267,330

294,197

ضيافـــــة واســـــــتقبـال وإعاشــــــــة

334,054

307,864

مصروفات معرض المجسمات (نظـافـة وحراســة وكهـــربـاء)

393,689

401,989

إيجــــــــــــــــــــــــــــارات

199,090

161,667

بريــــــد وبــــــرق وهاتـــــــــــف

93,188

112,942

اشــتراكـات ورســوم تأشـــيـرات ورخـــــــص

89,667

80,467

ميـــــــــاه وكهربـــــــــــــــــاء

52,111

44,163

نقــــــــــل وتحمــــــــــــــــيل

5,725

16,403

مصــــــــــاريف وعمـــوالت بنكيـــــــة

247,164

296,374

متنوعــــــــــــــــــــــــــــة

76,622

105,467

الرصــــــــــــــــــــــيـد

11,623,390

15,472,258
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إيضـاح رقم (  – ) 25اإليــرادات المتنـوعـة :
1430/4/29ﻫ

1429/4/29ﻫ

البيــــــــــــــــــــــان
إيجـــار عقــارات جبـــل عمـــــر

1,530,830

600,000

إيــــراد بــــيـع مخلفـــــــات

103,415

48,973

تـعــويضــــــــــــــــات

13,000

--

فرق مخصص الزكــاة الشـرعية لعــام 1427ﻫ

481,180

--

إيــــــرادات أخـــــــــــرى

--

200

2,128,425

649,173

الرصــــــــــــــــــــــيـد

إيضاح رقم (  – ) 26مخصص ديون مشكوك في تحصيلها -
فندق الشهداء :
نظـ��راً النتهـاء مدة عقد اإليج��ار المبرم مع مبرة ش��ـهداء الحرم المكي
الش��ريف إلدارة وتش��غيل فندق الش��هداء ،فقد توقف نشاط الفندق في
1427/12/30ﻫ ،ومن��ذ ذل��ك التاري��خ تق��وم إدارة الش��ركة بتحصيل
المديونيات المس��تحقة على مس��تأجري الغرف والمح�لات ،وخالل العام
المالي الحالي تم اآلتي :
•تم تحصيل مبلغ  1,921,573ريال من المديونيات المستحقة على
مستأجري الغرف والمحالت .
•ت��م تكوي��ن مخص��ص للدي��ون المش��كوك ف��ي تحصيله��ا ق��دره
 1,325,488ري��ال لبع��ض مديونيات مس��تأجري الغرف والمحالت
المشكوك في تحصيلها .
•تم سداد مبلغ  1,140,868ريال قيمة مستحقات العاملين السابقين
بفندق الش��هداء الذين تم نقل كفاالته��م لجهات عمل أخرى تحتاج
لخدماتهم وتخصصاتهم ،أو تم منحهم تأش��يرات خروج نهائي بنا ًء
على طلبهم ورغبتهم .

إيضاح رقم (  – ) 27التقـارير القطـاعية :
تقوم الش��ركة بإدارة وتش��غيل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ممثلة في
السوق التجاري والشقق السكنية ،بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج
مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بين الشركة ( المالكة لفندق وأبراج مكة
هيلتون ) وش��ركة فنادق هيلتون العالمية وذلك مقابل ( )٪82,5للمالك
س��نوياً من صافي الربح ،بعد خصم مخصص اإلح�لال ( )٪4ومصاريف
التشغيل .
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البيــــــــــان

المركـز التجـاري

فنـدق مكة
هيلتون

أبـراج مكة هيلتون

إجمالـــي

صافي األصول المستثمرة

373,429,258

651,690,165

526,095,055

1,551,214,478

إجمالـي اإليــرادات

92,417,691

206,316,245

213,586,058

512,319,994

يخصم:
مخـصـص اإلحــالل

--

()8,252,650

()9,232,238

()17,484,888

صـافـي اإليــرادات

92,417,691

198,063,595

204,353,820

494,835,106

يخصم :م ,التشغيل والتسويق

()18,904,458

()75,868,147

()55,698,225

()150,470,830

الصـــافي

73,513,233

122,195,448

148,655,595

344,364,276

ويخصم:
حصـة اإلدارة مـن األربـاح

--

()19,939,990

()52,356,160

()72,296,150

اإلهــــــــــالك

()6,387,226

()13,532,417

()8,760,722

()28,680,365

صــافي أربــاح النشــاط

67,126,007

88,723,041

87,538,713

243,387,761

ت��م إضافة مبل��غ  2,479,379ريال إليرادات قطاع أب��راج مكة هيلتون
خصماً من إيرادات النش��اط الذي يمثل قيمة إيرادات الوحدات الس��كنية
المؤج��رة بمعرف��ة إدارة المرك��ز التج��اري وذلك لغ��رض توحيد قياس
استثمارات وإيرادات ومصروفات كل قطاع .

إيضاح رقم (  - ) 28اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة :
تمت خالل العام المالي للفترة من 1429/5/1ﻫ وحتى 1430/4/29ﻫ
العمليات التالية مع ذوي العالقة :
1 .1إن الرصيد الدائن لمؤسسة مزارع فقيه للدواجن المملوكة لألستاذ/
عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس اإلدارة في بداية الس��نة
المالي��ة الحالية قدره  71,375ريال ،وقد ت��م إجراء معامالت مالية
بين الش��ركة والمؤسس��ة خالل الع��ام الحالي بلغ إجمال��ي حركتها
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المدينة ( )66,681ريال وحركتها الدائنة (ال ش��يء) ريال ،وقد نتج
عن ذل��ك رصيد دائن لصالح مؤسس��ة مزارع فقي��ه للدواجن قدره
 4,694ريال .
2 .2طبقـ��اً للنظـ��ام األسـاس��ي للش��ـركة تم صـ��رف مكافـأة للس��ـادة
أعض��اء مجل��س اإلدارة مقداره��ا  2,386,782ري��ال ع��ن ع��ام
1429/1428ﻫ.

إيضاح رقم (  ) 29مسـاهمون ( قيمة أسهم لعقارات جاري
إفراغها ) :
تمثل قيمة أس��هم لعق��ارات جاري إفراغه��ا لصالح الش��ركة ممثلة في
ش��يك مصرفي مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة على أن يتم
تسليمه لمالكي هذه األسهم بعد إتمام اإلفراغ للشركة .

إيضاح رقم (  ) 30صندوق المتاجرة بالسلع بالريال
السعودي :
ق��ررت اإلدارة العليا للش��ركة خالل العام المالي الحالي اس��تثمار فائض
الس��يولة بالش��ركة في صندوق المتاجرة بالس��لع لدى بن��ك الرياض /
الرياض المالية  .وفي تاريخ 1429/7/10ﻫ تم إيداع مبلغ  250مليون
ريال بعائد اس��تثمار غير محقق في 1430/4/29ﻫ قدره 5,962,675
ريال ،وفي 1429/9/28ﻫ تم إيداع مبلغ  100مليون ريال بعائد استثمار
غير محقق في 1430/4/29ﻫ قدره  1,819,925ريال ،وبإجمالي عائد
استثمار قدره  7,782,600ريال .

إيضاح رقم (  ) 31إدارة المخاطر :
مخاطر معدل العمولة :

تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمال أن يؤثر التذبذب في معدالت العمولة
على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية  .إن الشركة غير
معرضة لمخاطر معدل العمولة نظراً لعدم تعامل الشركة بالعمولة .

مخاطر االئتمان :

تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه
والتس��بب في تكبد الطرف اآلخر خس��ارة مالية .تقوم الشركة بالحد من
مخاط��ر االئتمان الخاص��ة بها والمتعلقة بالعمالء بوض��ع حدود ائتمانية
للعمالء ومراقبة الذمم المدينة القائمة  .لم يتم تحديد أي تركيز لمخاطر
االئتمان من قبل اإلدارة .
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فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األخرى للشركة
وتعرض الش��ركة للمخاطر الناش��ئة عن تعثر الجهات التي يتم التعامل
معه��ا في الس��داد ،فإن أقص��ى تعرض يس��اوي القيم��ة الدفترية لهذه
األدوات.

مخاطر السيولة :

 -تتمثل مخاطر الس��يولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتهاالمتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .
 -تق��وم الش��ركة بالحد من مخاط��ر الس��يولة وذلك بالتأك��د من توفراألم��وال الالزم��ة عند الحاجة إليه��ا  .من المتوقع أن يتم س��داد جميع
الخص��وم المتداولة خالل  12ش��هر من تاريخ قائم��ة المركز المالي،
وتعتقد اإلدارة أنه سيكون لديها األموال الالزمة للقيام بذلك .

مخاطر العملة :

تتمث��ل مخاطر العملة ف��ي تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أس��عار
صرف العمالت األجنبية  .إن الش��ركة غير معرضة لتقلبات أس��عار صرف
العم�لات األجنبية خالل دورة أعماله��ا العادية نظراً ألن جميع معامالتها
تتم بالريال السعودي .

إيضاح رقم (  ) 32القيمة العادلة لألدوات المالية :
أصول ما أو س��داد
 -القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادلٍ
خصوم ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل .
ٍ
 -تتكون األصول المالية الخاصة بالشركة من النقد لدى البنوك والذممواألرصدة المدينة األخرى والحس��ابات الجاري��ة بينما تتكون الخصوم
المالية من الذمم واألرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة وتوزيعات
األرباح المستحقة .
ً
 -إن القيم��ة العادل��ة ل�لأدوات المالي��ة ال تختل��ف كثي��را ع��ن قيمته��االدفترية.

إيضاح رقم (  ) 33المصادر الرئيسية لعدم التأكد في
التقديرات :
 -انخفاض قيمة الذمم التجارية -يت��م تقدير المبالغ غي��ر القابلة للتحصيل من الذم��م التجارية عندمايصب��ح من غي��ر المحتمل تحصي��ل كامل المبل��غ  .في حال��ة المبالغ
الكبي��رة في ح��د ذاتها ،يتم ه��ذا التقدير على أس��اس كل مبلغ على
حدة  .أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد
اس��تحقاقها فيتم تقييمها إجمالياً ،ويت��م تكوين مخصص تبعاً لطول
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الفترة التي مضت على موعد اس��تحقاقها بنا ًء على معدالت االسترداد
التاريخية .
 -كان إجمال��ي الذم��م التجاري��ة كم��ا في تاري��خ قائمة المرك��ز المالي 55,874,139ريال س��عودي مبلغ  74,004,142ريال سعودي خالل
عام 1429ﻫ ،ورصيد مخصص الديون المش��كوك في تحصيلها مبلغ
 29,008,063ريال س��عودي مبلغ  26,185,343ريال سعودي خالل
عام 1429ﻫ .
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