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أعضاء مجلس اإلدارة

عبد الرحمن عبد القادر فقيه
رئيس مجلس اإلدارة

إبراهيم عبد اهلل السبيعي
عضو مجلس االدارة

أحمد بن عبد العزيز الحمدان
عضو مجلس االدارة

بسام محمد سليمان البسام
عضو مجلس االدارة

حمزة محمد صالح صيرفي
عضو مجلس االدارة
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شركة مكة لإلشاء والتعمير

د.سهيل بن حسن قاضي
عضو مجلس االدارة

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

د.ضيف اهلل عمر الغامدي
عضو مجلس االدارة

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

محمود جميل حسوبة
عضو مجلس االدارة

منصور عبد اهلل بن سعيد
عضو مجلس االدارة

شركة مكة لإلشاء والتعمير
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رسم طغراء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيب اهلل ثراه.

تقرير مجلس اإلدارة
للجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون
عن نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية
في  29ربيع الثاني 1431هـ

خط الطرة أو الطغرى أو الطغراء

وهي كتاب��ات جميلة صغيرة بخط الثلث على ش��كل مخصوص
 ،وأصله��ا ش��ارة ملكية تكتب في األوامر الملكي��ة أو على النقود
اإلس�لامية أو غيرها ،وتختلف تركيباتها بإعتبار كثرة منتصباتها
كاأللف أو الالم أو قلتها.
ويش��ترط الخطاط��ون المبدعون لهذا الخ��ط أن تكون في أعاله
ثالث��ة ألفات أو الم��ات  ،وقبضة كقبضة األبري��ق  ،ومن القبضة
في اليسار يتيامن خطان ليشكال فوهة األبريق.
ولغوي��اً ف��إن ( الطغ��رى ) بالقص��ر العالم��ة التي تكت��ب بالقلم
الغليظ في ط��رة األوامر الملكية تقوم مق��ام الملك  ،والطرة ما
كان��ت تكتب أعلى المكتوب بقلم أدق في س��طور متقاربة يذكر
فيها اإلس��م وش��يء قليل من مضمون المكتوب  ،أما في العرف
فالطرة والطغري بمعني واحد  ،والطغرائي نس��بة إلى من يكتب
الطغرى  ،وفي الغالب ال تطبع الطغراء طبعاً بل ترسم أو تكتب،
وقد يس��تعاض عن خت��م الملك برس��م الطغراء عل��ى البراءات
والمراسيم.

المقدمة
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خط اإلجازة أو التوقيع

ويكت��ب به في الش��هادات العامة والوثائ��ق التي تكون بمثابة إج��ازة علمية وتحتاج إلى
توقيعات  ،وكان يس��مى قديماً بالقلم المدور أو الرياسي  ،وهو مزيج من الثلث والنسخ
مع ًا  ،ويتميز بأنه ش��ديد التالحم والتماس��ك  ،وليس في تعلمه ش��يء من الصعوبة وال
يحتاج الكاتب إ َّ
ال لكثرة التمرين فيه ليرس��خ في الذهن كيفية المزج والخلط بين الثلث
والنسخ ،وقد وضع اساس هذا الخط الخطاط يوسف الشجري المتوفى سنة 200هـ.

﴿وقل ٱعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوهل واملؤمنون﴾

األخوة األفاضل مساهموا شركة مكة لإلنشاء والتعمير
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يس��ر مجلس إدارة ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير أن يتقدم بتقريره الس��نوي عن نش��اط
الش��ركة عن الفترة من  1جمادي األول 1430ﻫ حتى  29ربيع الثاني 1431ﻫ وأن يتقدم
بميزانية الش��ركة وقائم��ة الدخل وقائمة التدفق��ات النقدية وقائمة التغي��رات في حقوق
المس��اهمين للس��نة المالية المنتهية ف��ي  29ربيع الثاني 1431ﻫ ،وبتقريره عن نش��اط
الشركة في تشغيل مشروعها السكني التجاري عن السبعة عشرة سنة الماضية إعتباراً من
العام 1415/1414ﻫ إلى العام 1431/1430ﻫ.

المقدمة
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بلغ��ت األرب��اح الموزع��ة عل��ى
المس��اهمين م��ن الع��ام المال��ي
1415/1414ﻫ إل��ى الع��ام المالي
1430/1429ﻫ بما يعادل .٪ 181
ويقترح مجلس اإلدارة توزيع نس��بة
عائد قدره��ا  ٪15م��ن رأس المال
على المس��اهمين عن العام المالي
الحالي 1431/1430ﻫ ،وبذلك فإن
األرب��اح المنصرفة خالل الس��نوات
الماضي��ة واألرباح المقت��رح صرفها
للع��ام المال��ي 1431/1430ﻫ
س��تبلغ  19,60ريال للس��هم (ذات
القيمة اإلسمية  10ريال) أي بنسبة
 ٪ 196من رأس المال ،وهلل الحمد،
ونأم��ل ب��إذن اهلل أن تتزايد نس��بة
الربح بالسنوات القادمة.

إن ش��ركة مك��ة لإلنش��اء والتعمير
وبع��د س��بعة عش��رة س��نة م��ن
تش��غيل مش��روعها األول تعتب��ر

16
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م��ن أعل��ى الش��ركات العقارية في
معدل إس��ترداد رأس المال مع بقاء
أصل الس��هم لدي المساهمين كما
ه��و ،ذل��ك أن إجمالي األرب��اح منذ
ع��ام 1415/1414ﻫ الت��ي وزعت
والمقت��رح توزيعه��ا له��ذا الع��ام
1431/1430ﻫ قاربت ضعف قيمة
السهم اإلسمية ،حيث بلغت األرباح
 19,60ري��ال للس��هم أي بنس��بة
 ٪196من رأس المال مع بقاء أصل
الس��هم مع المس��اهمين باإلضافة
إلى إرتفاع قيمته السوقية.

المؤشرات المالية

خط التعليق الجلي

هو نفسه خط التعليق  ،ولكن حروف كتابتة تكون كبيرة
 ،ويستعمله الخطاطون في كتابة األلواح الكبيرة  ،والجلي
بمعني الواضح الظاهر.

خط التعليق

يع��د من أجمل الخطوط التي طابع خاص يتميز به عن غيره  ،وقد ظهر في بالد فارس
بعد الفتح اإلسالمي لها وإنتقال الكتابة والحروف العربية إليهم  ،فعمدوا إلى خط النسخ
وأدخلوا على رس��وم حروفه أش��ياء زائدة فميزته عن أصله  ،وهو يتميز بالرش��اقة في
حروف��ة فتبدو وكأنها تنحدر في إتجاه واحد  ،وتزيد من جماله الخطوط اللينة والمدورة
فيه  ،ألنها أطوع في الرسم وأكثر مرونة  ،وقد يعمد الخطاط في إستعماله إلى الزخرفة
للوص��ول إلى الق��وة في التعبير  ،وقيل س��مى بالتعليق ألن حروف��ه معلقة بين خطي
النس��خ والثل��ث أي أنه يجم��ع بينهما  ،وقيل ألن حروف��ه مختلفة الس��مك وبالتالي عند
كتابتها يتم تعليق األحرف مع بعضها البعض أي تبدو الحروف معلقة  ،وقد وضع أصوله
وأبعاده الخطاط مير على التبريزي المتوفي 919ﻫ.

المؤشرات المالية :

 - 1بلغ��ت األرب��اح المنصرف��ة
والمقت��رح صرفه��ا حت��ي
ع��ام 1431/1430ﻫ زائ��داً
اإلحتياط��ي النظام��ي زائ��داً
األرب��اح المبق��اة  4316مليون
ريال ،أي بنس��بة حوالي ٪262
من رأس مال الشركة.

 - 3بلغ��ت حق��وق المس��اهمين
المتمثلة في رأس مال الشركة
ومكاسب لم تتحقق بعد ناتجة
ع��ن تقيي��م األوراق المالي��ة
واإلحتياط��ي النظامي واألرباح
المبق��اة وعائ��د إس��تثمار غير
محق��ق خالل الس��بعة عش��رة
س��نة الماضي��ة  3750مليون
ري��ال ،أي بنس��بة  %228م��ن
رأس مال الشركة.

 - 2بلغت قيم��ة الموجودات 4170
مليون ريال ،أي بنسبة ٪ 253
من رأس مال الشركة.

المؤشرات المالية
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 - 4بلغ ريع األوقاف المساهمة في
الش��ركة (أوقاف عام��ة وأوقاف
أهلية)  347مليون ريال خالل
الس��بعة عشرة س��نة الماضية
(بم��ا فيها أس��هم زي��ادة رأس
الم��ال) أي بنس��بة  ٪ 826من
مجموع دخلها قبل المس��اهمة
بالشركة (على أساس متوسط
سبعة عشرة س��نة) وقدره 42
مليون ريال ،موزع كما يلي :

أ  -بلغ ريع وزارة الشئون اإلسالمية
واألوقاف خالل الس��بعة عشرة
س��نة الماضية (بما فيها أسهم
زي��ادة رأس المال)  136مليون
ري��ال أي بنس��بة  ٪ 971م��ن
مجموع دخلها قبل المس��اهمة
بالشركة (على أساس متوسط
سبعة عش��رة سنة) ،وقدره 14
مليون ريال.
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ب  -وزارة المي��اه والكهرب��اء (وقف
عي��ن زبي��دة) بل��غ ريعها خالل
الس��بعة عشرة س��نة الماضية
(بم��ا فيها أس��هم زي��ادة رأس
الم��ال)  28ملي��ون ري��ال ،وقد
كانت أوقافاً دامرة دخلها صفراً
طوال الم��دة قبل مس��اهمتها
في الشركة.

ج  -األوقاف األهلية بلغ ريعها خالل
الس��بعة عشرة س��نة الماضية
(بم��ا فيها أس��هم زي��ادة رأس
الم��ال)  183ملي��ون ري��ال أي
بنس��بة  ،٪ 654م��ن مجم��وع

دخلها قبل المساهمة بالشركة
(على أس��اس متوس��ط س��بعة
عشر س��نة) ،وقدره حوالي 28
مليون ريال.

 - 5بلغ إجمالي ري��ع كامل األوقاف
المس��اهمة في الش��ركة خالل
الس��بعة عشرة س��نة الماضية
مبل��غ  347ملي��ون ري��ال،
مقارنـ��ة بقيم��ة مس��اهمتها
الحالية بالشركـة البالغـة 186
ملي��ون ريال أي بزي��ادة قدرها
 161مليون ريال ،واألصل باق
(علم��اً بأن أس��هم زي��ادة رأس
المال إستحقت األرباح من عام
1427ﻫ).

 - 6بل��غ الرب��ح الم��وزع خ�لال
الس��نوات الماضي��ة واألرب��اح
المقت��رح صرفها للع��ام المالي
1431/1430ﻫ  2970مليون
ريال أي بنسبة  ٪ 196من رأس
مال الش��ركة (علماً بأن أس��هم
زي��ادة رأس الم��ال إس��تحقت
األرباح من عام 1427ﻫ).

المؤشرات المالية
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 - 7رصي��د اإلحتياط��ي النظام��ي
خ�لال الس��بعة عش��رة س��نة
حت��ى 1431/4/29ﻫ مبل��غ
 1136ملي��ون ري��ال ،علم��اً
بأن��ه تم ه��ذا العام بن��اء على
ق��رار الجمعية العام��ة العادية
العش��رون المنعق��دة بتاري��خ
1430/8/21ﻫ إيق��اف تجنيب
 ٪10م��ن صاف��ي األرب��اح
لإلحتياط��ي النظام��ي لبل��وغ
رصيده  ٪69من رأس المال.

 - 8بل��غ إجمالي أرباح النش��اط من
تشغيل مشروع الش��ركة لعام
1431/1430ﻫ مبلغ��اً وقدره
 232ملي��ون ريال ،والحمد هلل،
ويرجع الف��رق وق��دره ()٪4,5
عن العام الس��ابق بس��بب تأثر
أعداد النزالء ه��ذا العام نتيجة
ردود الفع��ل حول م��ا أثير عن
مرض إنفلونزا الخنازير.
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 - 9ويالح��ظ تنام��ي الموج��ودات
بش��كل مضط��رد م��ن ع��ام
1427ﻫ م��ن  2607ملي��ون
ري��ال حتى وصل��ت إلى 4170
ملي��ون ري��ال ع��ام 1431ﻫ
بنسبة زيادة قدرها  ،٪ 60وهذا
يعطي مؤشراً إيجابياً عن مدى
قوة الش��ركة وقيمة موجودتها
المتداولة وغير المتداولة.

 -10قائمة المركز المالي للشركة في 1431/4/29ﻫ:
أ  -بلغ رصيد النقدية بالبنوك في تاريخ الميزانية  130,818,247ريال
مقاب��ل  188,847,388ريال في ميزانية العام الماضي ،باإلضافة
لمبل��غ  253ملي��ون ريال رصيد صن��دوق متاجرة بالس��لع بالريال
الس��عودي ،ومبلغ  100مليون ريال دفعة تحت حس��اب مزاد تأجير
فندق بمشروع شركة جبل عمر للتطوير على شارع إبراهيم الخليل
بمكة المكرمة (كتأمين مسترد) ،ولزيادة اإليضاح نرجو الرجوع إلي
قائمة التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 1431/4/29ﻫ
الملحقة بالقوائم المالية.
ب -األرباح عن السنة المالية المنتهية في 1431/4/29ﻫ :
ت��م تحقيق رب��ح صافي ق��دره  213,296,092ريال بعد حس��م
جمي��ع المصروفات التس��ويقية والعمومية والتكالي��ف األخرى بما
فيه��ا الزكاة الش��رعية ،ويوزع صاف��ي الربح المحق��ق على النحو
التالي :
ريــــــــــــــــــــال
267,240,433
()21,953,858
213,296,092

األرباح المبقاة من العام المالي السابق.
المخصوم  :من األرباح المبقاة خالل هذا العام.
يضاف :
الربح الصافي خالل العام 1431/1430ﻫ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

458,582,667
82,408,120
2,200,000
164,816,240
()249,424,360

اإلجمالي
يخصم :
دفعة أولى للمساهمين (بواقع  ٪5من رأس المال
المدفوع)
مكافأة مجلس اإلدارة (بواقع  ٪ 5من الباقي)
دفع��ة ثاني��ة للمس��اهمين (حص��ة إضافي��ة م��ن
األرباح بواقع )٪10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

209,158,307

رصيد األرباح المبقاة في نهاية السنة المالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - 11مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
لم يحص��ل أعضاء مجلس اإلدارة خالل الس��نة المالية المنتهية في 29
ربيع الثان��ي 1431ﻫ على أي رواتب أو بدل حض��ور ومصروفات أو غير
ذل��ك م��ن المزايا ،أو على أي مبالغ من الش��ركة أو نظي��ر أعمال فنية أو
إدارية أو استش��ارية عدا ما نص عليه البند  3من المادة  42من النظام
األساسي للشركة والمادة رقم  74من نظام الشركات وقرار معالي وزير
التج��ارة رق��م  1071وتاري��خ 1412/11/02ﻫ (تعمي��م اإلدارة العامة
للشركات رقم  5728/9362/222وتاريخ 1412/11/17ﻫ).
وقد بل��غ ما تم تخصيصه لمجل��س اإلدارة خالل الع��ام المالي المنتهي
ف��ي 1431/4/29ﻫ مبل��غ وق��دره  2,200,000ري��ال ،مقارن��ة
بمبل��غ  2,311,111ري��ال خ�لال الع��ام المال��ي الس��ابق المنتهي في
1430/4/29ﻫ ،والف��رق عائ��د إلخت�لاف ع��دد أعضاء مجل��س اإلدارة
من أثني عش��ر عضواً إلى أحدى عش��ر عضواً (تمش��ياً مع الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية) ،وذلك إعتباراً من بدء الدورة
الحالية (السابعة) للمجلس في 1429/11/21ﻫ.

26

المؤشرات المالية

المؤشرات المالية

27

مؤشرات األداء

خط التعليق الدقيق

هو نفسه خط التعليق  ،ولكن حروف كتابتة تكون دقيقة ،
ويستعمل لكتابة المخطوطات الرفيعة.

الخط الديواني

ه��و خ��ط جمي��ل ومنس��ق للغاي��ة  ،ويتمي��ز بتش��ابك حروف��ه مم��ا يصعب عل��ى غير
المتخصصين قراءته أو الكتابة به  ،وهو ينقسم إلى نوعين «ديواني رقعة» و «ديواني
جل��ي» والجلي بمعني الواض��ح الظاهر  ،فاألول ما كان خاليا من الش��كل والزخرفة وال
بد من إس��تقامة س��طوره من أسفل فقط  ،والثاني ما تداخلت حروفه في بعض وكانت
سطوره مستقيمة من أعلى ومن أسفل  ،وال بد من تشكيله بالحركات وزخرفته بالنقط
حتى يكون كالقطعة الواحدة  ،وسمى بالديواني ألنه صادر من الديوان السلطاني.

ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺑﻨﻮﻙ ﻭﺧﻼﻓﻪ

مؤشرات األداء :
 – 1ق��در ع��دد المس��تفيدين م��ن
خدم��ات المجم��ع الس��كني
والتج��اري األول لش��ركة مك��ة
لإلنشاء والتعمير خالل السبعة
عش��رة س��نة الماضية حوالي
 204مليون فرد ،كما يلي :

 - 2أدي الص�لاة ف��ي مس��جد أبي
بك��ر الصديق ـ رض��ي اهلل عنه
ـ بالمش��روع حوالي  35مليون
مصل��ي م��ن المترددي��ن على
األسواق التجارية والمستفيدين
من اإلسكان وخدمات المشروع
ومن خارج المشروع.

أ  -إستفاد من اإلسكان بالمشروع
حوالي  16مليون ساكن.

التنافسية المسئولة :

ب  -إس��تفاد من األس��واق التجارية
حوال��ي  134ملي��ون متس��وق
داخ��ل األدوار التجارية الثالثة،
وم��ن المش��اة الماري��ن عل��ي
المح�لات التجارية المطلة علي
س��احة المس��جد الحرام ،وعلي
ش��ارع المس��يال (الهج��رة)،
وش��ارع حمزة ب��ن عبدالمطلب
“رضي اهلل عنه”.

تم خالل العام تس��جيل الش��ركة
ضم��ن المؤش��ر الس��عودي
للتنافس��ية المس��ئولة لع��ام
2010م وذل��ك بن��اء عل��ى دعوة
رس��مية وجه��ت للش��ركة م��ن
الهيئ��ة العام��ة لإلس��تثمار ،التي
أنش��ىء مؤش��ر SAUDI RCI
بمب��ادرة منه��ا ،وبرعاي��ة ودع��م
من مؤسس��ة الملك خالد الخيرية.

ج  -إس��تفاد م��ن خدم��ات البن��وك
والصراف��ة والمطاعم ومكاتب
الخط��وط الجوية والس��فريات
والس��وبر مارك��ت بالمش��روع
حوالي  54مليون زائر.

مؤشرات االداء
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وق��د ت��م تخصي��ص وح��دة إدارية
مس��تقلة بالش��ركة للتنافس��ية
المس��ئولة ،للعم��ل عل��ى تنفي��ذ
مبادىء ومعايير المؤش��ر السعودي
للتنافس��ية المس��ئولة بش��كل
مس��تمر
.

جائزة التراث العمراني :

و تقس��م مح��ركات التنافس��ية
المسؤولة إلى سبع مسارات هي :
التطابق م��ع القوانين (مث��ل قوانين
الصحة والس�لامة) ،ج��ذب واحتضان
الخبرات (مثل مستحقات الموظفين)،
الش��رعية االجتماعي��ة (مث��ل العطاء
الخيري) ،شبكة اإلمداد المسؤولة (مثل
فعالي��ة اس��تخدام الم��وارد) ،االبتكار
ف��ي الخدمة أو المنت��ج (مثل التغذية
الصحيحة) ،التواصل المس��ؤول (مثل
توعية المستهلك) ،تشجيع الحوكمة
العام��ة ،كم��ا يقس��م ّ
كل مس��ار إلى
أربعة محاور يستعان بها في التقييم،
وهي :اإلس��تراتيجية والقيادة ،النظم
اإلدارية ،المشاركة وااللتزام ،المؤثرات
وانعكاس��ات البرامج عل��ى المجتمع،
ليص��ل ع��دد المعايي��ر المطبقة في
تقييم الش��ركات إلى  28معيار ،حيث
يقوم تحديد وتعريف كل مس��ار على
أسسملموسة.
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تقدمت الش��ركة خالل ه��ذ العام
للترش��يح لجائ��زة األمير س��لطان
ب��ن س��لمان للت��راث العمران��ي،
عن مش��روعها الس��كني التجاري
بمك��ة المكرم��ة ،حي��ث أن جائزة
مش��روع التراث العمران��ي ،تمنح
للمش��روعات الجدي��دة الت��ي
تعكس نجاحاً في اس��تلهام التراث
العمران��ي اس��تلهاماً حقيقي��اً
وفاع� ً
لا.
وتهدف الجائزة إل��ى حفز االهتمام
بالت��راث العمران��ي ،وإل��ى نش��وء
ت��راث عمران��ي ذي أبع��اد وطنية
وبيئي��ة واجتماعية ،وإلى تش��جيع
العناي��ة ب��ه ،وترس��يخ الوع��ي
بأهميت��ه ،وتأكي��د م��ا يتس��م
ب��ه الت��راث العمران��ي للمملك��ة
العربي��ة الس��عودية م��ن تميز في
إط��ار الت��راث العمران��ي العرب��ي
اإلس�لامي ،والحفز إلى اإلبداع في
مجاالت العناي��ة بالتراث العمراني،
وإب��راز النم��اذج العمرانية الحديثة
ذاتاألبع��ادالتراثي��ة.

تدشين تطوير موقع
الشركة اإللكتروني
باألنترنت:

هيلت��ون ،والمركز التج��اري  /خدمات
 :حال��ة الطق��س ف��ي مك��ة المكرمة
والساعة والتاريخ  /سعر سهم الشركة
مرتبطة بموقع تداول  /روابط تهمك)
باإلضافة لشريط األخبار المتحرك.
والصفح��ات الفرعي��ة تحت��وي عل��ى
البيان��ات الفرعي��ة المتخصص��ة عن
الش��ركة (نب��ذة تعريفي��ة  /مجل��س
اإلدارة  /جوائ��ز وش��هادات  /المرك��ز
التجاري  /القوائ��م المالية  /إنجازات /
التقرير السنوي  /اإلستفسارات) ،وذلك
باإلضافة إلى خارط��ة الموقع والبريد
وأتصل بنا.

ت��م خالل ه��ذه الع��ام اإلنته��اء من
تطوي��ر موقع الش��ركة على ش��بكة
المعلومات الدولي��ة (األنترنت) ،وقد
إس��تغرق العمل فترة ثمانية ش��هور
متواصل��ة بفري��ق م��ن العاملي��ن
بالش��ركة م��ع اإلس��تعانة بأح��دى
الشركات الفنية للتنفيذ.
ويتكون موقع الش��ركة mcdc.com.
 saعل��ى ش��بكة المعلوم��ات الدولية
(األنترنت) من صفحة رئيس��ية وعدد
منالصفحاتالفرعية.
الصفحةالرئيسيةتحتوىعلىالبيانات
األساسية عن الش��ركة (آخر األخبار /
أرشيف األخبار  /خبر وصورة  /معلومات
تس��ويقية ع��ن فن��دق وأب��راج مكة

زيادة نمو عائد المركز
التجاري :

بعد دراس��ة وتقيي��م الوضع الحالي
المج��اور للمرك��ز التج��اري في ظل
المستجدات في المنطقة المركزية،
ومع اإلسترشاد بأسعار المثل ،تمت
مس��اواة القيمة اإليجاري��ة بالمركز

مؤشرات االداء
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التجاري لتماث��ل المراك��ز التجارية
المج��اورة ،وذلك إعتباراً من الس��نة
اإليجاري��ة الجدي��دة الت��ي تبدأ في
شهر ش��عبان 1431ﻫ بمشيئة اهلل،
وس��يظهر األثر اإليجابي لذلك على
ميزانية الش��ركة في الع��ام القادم
بمشيئة اهلل تعالى.

متابعة مديونيات الشركة :

قام��ت الش��ركة بتكلي��ف مكت��ب
محاماة متخصص لمتابعة ومراجعة
وتحصي��ل المديوني��ات المس��جلة
بالدفاتر عن س��نوات سابقة تخص
فن��دق الش��هداء س��ابقاً والش��قق
الس��كنية المؤجرة ،حيث تم اإلنتهاء
من فح��ص ملف��ات المديونية وتم
الش��روع في إج��راءات التحصيل مع
المديني��ن مباش��رة أو عب��ر الجهات
الحكومي��ة ذات العالق��ة ،وتأم��ل
الشركة الوصول إلى نتائج ملموسة
في العام القادم 1432ﻫ بمش��يئة
اهلل تعالى.

إستكمال شبكة اإلطفاء
والرش التلقائي :

تم تطوير وإستكمال شبكة اإلطفاء
والرش التلقائي وشبكة إنذار لجميع
الوحدات الس��كنية الخاصة وعددها
( )84وح��ده بمجمع الش��ركة ،وفقاً
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لمتطلب��ات الس�لامة الص��ادرة عن
الدفاع المدني وحفاظاً على منشآت
وممتل��كات الش��ركة وت��م تحمي��ل
م�لاك الوحدات الس��كنية المذكورة
بتكاليف التنفيذ.

التسويق :

ق��ام وف��د متخص��ص م��ن ش��ركة
هيلت��ون المش��غل لفن��دق وأب��راج
مك��ة هيلت��ون بالقي��ام بزي��ارات
تس��ويقية إل��ى ع��دد م��ن ال��دول
العربي��ة واإلس�لامية ،والمش��اركة
في بع��ض المعارض الخاصة بالحج
والعمرة إلبرام إتفاقيات مع العمالء
المحتملي��ن وذلك لضم��ان الحفاظ
عل��ى نس��بة مرتفعة من اإلش��غال
للغرف واألجنح��ة ،وقد تكللت جهود
الوفد بالنجاح والتوفيق.

الدعاية :

قام��ت الش��ركة بطباع��ة ص��ور
فوتغرافي��ة ع��ن مجم��ع الش��ركة
ووزعت على المساهمين الحاضرين
بالجمعي��ة والعم�لاء باإلضاف��ة إلى
تقوي��م الس��نة الهجري��ة 1431ﻫ
توضح ص��ور مختارة م��ن الحرمين
الش��ريفين وصور لمجمع الش��ركة
وجميعه��ا ق��دم هداي��ا رمزي��ة
للمساهمين وعمالء الشركة.

كما قامت الش��ركة بنش��ر إعالنات
بالصحف والمجالت المحلية تس��لط
الض��وء عل��ى أنش��طة الش��ركة
وتساهم في رعاية مناسبات رسمية
تخدم المجتمع.

بيئة العمل :

اإلهتمام ببيئة العمل بمقر الشركة
بمك��ة المكرمة ،وتوفير المس��توى
المالئ��م م��ن التجهي��زات واألث��اث
حتى تتمكن الش��ركة من إس��تقبال
المس��اهمين في جو مريح وبترحاب
ويساعد في س��رعة تقديم الخدمة
ذات الجودة العالية.

الدعاوى والقضايا التي تم
انهاؤها لصالح الشركة:

كان��ت هن��اك قضاي��ا مرفوعة ضد
الش��ركة بالمحاك��م ،وقد كس��بت
الش��ركة ه��ذه القضاي��ا والدعاوي،
حي��ث ترافع��ت فيها ،وأب��دت وجهة
نظرها الشرعية والقانونية ،والتي
انتهت شرعاً  -بحمد اهلل وتوفيقه -
لصالح الشركة.

مؤشرات االداء
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خط الثلث الجلي

هو نفسه خط الثلث  ،ولكن حروف كتابتة تكون كبيرة  ،والجلي
بمعني الواضح الظاهر.

خط الرقعة

يقول البعض ان تسميته نسبة الى كتابته على الرقاع القديمة  ،وهو خط جميل يمتاز
بإس��تقامة حروفة أكثر م��ن غيره من الخطوط  ،وال يحتمل التش��كيل والتركيب  ،وفيه
وضوح ويقرأ بسهولة  ،وهو أسهل الخطوط.

مساهمة الشركة
اإلجتماعية :
م��ن منطل��ق إضط�لاع الش��ركة
بمس��ئولياتها اإلجتماعي��ة ،فق��د
حرص��ت الش��ركة عل��ى القي��ام
بمس��ئولياتها اإلجتماعي��ة الفعال��ة
بمك��ة المكرم��ة بش��كل خ��اص
والمملك��ة بش��كل ع��ام ،وذلك من
خالل تبني وتنفيذ برامج مدروس��ة
ومس��تدامة ذات قيم��ة مضاف��ة
للمجتمع.
ً
وبداي��ة عندما راعت الش��ركة عند
تصميم مشروعها السكني التجاري
األول البيئ��ة اإلجتماعي��ة والروحية
والمناخي��ة لمكة المكرم��ة ،وأخذت
ف��ي اإلعتب��ار عالقت��ه بالمس��جد
الح��رام ،حي��ث ت��م إنش��ائه بطراز
معماري إس�لامي فريد ،وما تحتويه
الواجه��ات م��ن رواش��ين خش��بية
وتصميمات تراعي البيئة المعمارية
التراثية واإلجتماعية لمكة المكرمة،
كل هذا تم إخراجه في إطار الطراز
المحلي.
وبحمد اهلل تعالى ،حاز مجمع الشركة
السكني التجاري األول على جائزتين
عالميتي��ن م��ن منظمة اليونس��كو
التابعة لألم��م المتحدة وبلدية دبي
كأفض��ل الممارس��ات في تحس��ين
ظروف المعيش��ة وتطوي��ر المناطق
العش��وائية وترشيد إستهالك المياه

كتجرب��ة رائ��دة بالمملك��ة العربية
الس��عودية ،وقد تم إختيار ذلك من
قبل لجن��ة تحكيم دولية متخصصة
ومحايدة ،بع��د المفاضلة بين 650
مش��روعاً من بين  140دولة ،وهذه
ش��هادة عالمي��ة باإلنج��از المتمي��ز
لمش��روع ش��ركة مك��ة لإلنش��اء
والتعمي��ر نعتز بها جميعاً ،حيث كان
لشركة مكة لإلنشاء والتعمير سبق
الريادة في ذلك ،والفضل هلل.

وته��دف الجــائ��زة إل��ى تعري��ف
دول العــــال��م به��ذه المش��اريع
والمبــ��ادرات الخالقة ليت��م تبنيها
وتنفيذ مشاريع مماثله لها في دول
أخ��رى ،وذلك عب��ر عرضها من قبل
المختصين ببرنام��ج األمم المتحدة
في المؤتم��رات والن��دوات العالمية
وطبعه��ا أيض��اً على ش��كل كتيبات
لتعم الفائدة الجميع.
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وذل��ك باإلضافة لمبادرة الش��ركة األول��ي والتي كانت م��ن اإلبداعات الهامة
التي عادت وتعود بالخير إلى جانب الفوائد البيئية واإلقتصادية ،وهي إنش��اء
الش��ركة لمحطة تنقي��ة المياه (نظام تدوير المياه) في مش��روعها ،والتي لم
يسبقها أي مؤسسة أو منشأة في هذا المجال.
حيث أن ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير كانت هي صاحبة فكرة نظام تدوير
المياه من األساس ،وهي المبادرة األولي في تنفيذ هذا النظام في مشروعها
منذ سبعة عشر عاماً.
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻣﺤﺒﺲ ﻣﻐﻠﻖ
ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
P.M.
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺰﺏ

ﻣﻀﺨﺎﺕ

T.W.
ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

PUMPS

PUMPS

ﻣﻀﺨﺎﺕ

ﻣﻐﺴﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ

ﺍﻟﺒﺎﻧﻴﻮ

ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﺦ

ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﻋﺪﺩ ٩٨) ٤ﻡ(٣

ﺍﻟﺒﻴﺪﻳﻪ  -ﺍﻟﺸﻄﺎﻑ

ﺍﻟﻰ ﺳﻴﻔﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ
ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﻰ

ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﺩ
)ﺍﻟﺴﻴﻔﻮﻥ(

ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
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ﺇﻟﻰ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺇﺍﻯ ﺍﻻﺑﺮﺍﺝ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﻲ

وقد بني هذا النظام على أس��اس اإلستفادة القصوى من المياه المستخدمة
في األدش��اش ومغاس��ل اليد بعد معالجتها ،ومن ثم إعادة إس��تعمالها مرة
ثانية في صناديق الطرد (السيفونات) فقط في دورات المياه ،وذلك للتغلب
عل��ى مش��كلة نقص المي��اه وتوفي��راً لها ،حيث أن إس��تخدام ه��ذه التقنية
الجديدة في ترش��يد إس��تهالك المياه ،وفرت حوالي  ٪ 40من كميات المياه
المس��تخدمة إل��ى جانب الفوائ��د البيئي��ة واإلقتصادية األخ��رى في خفض
كميات إس��تهالك المياه.

كما وبحمد اهلل ،تبنت الش��ركة خالل األعوام الماضي��ة العديد من الفعاليات
والمس��اهمات س��واء بصورة نقدية مباش��رة أو غير مباش��رة ،والتي كان من
أهمها مس��اهمة الش��ركة اإلجتماعية لتأس��يس ش��ركة جبل عمر للتطوير،
حيث وضعت ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير بتاري��خ 1428/1/24هـ حصة
نقدية قدرها  640,232,130ريال (فقط س��تمائة وأربعون مليون ومائتان
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وأثن��ان وثالثون ألفاً ومائة وثالثون
ري��ال الغي��ر) بإس��م ش��ركة مكة،
وذلك لحفظ حق��وق مالك العقارات
بمنطق��ة جب��ل عم��ر الذي��ن ل��م
يتمكن��وا م��ن إس��تكمال وثائقه��م
الشرعية والنظامية ،تقديراً لظروف
أولئك الم�لاك ،وخدمة ألهالي مكة
المكرمة.
وطبق��اً للم��ادة الثامنة م��ن النظام
األساسي لش��ركة جبل عمر (الفقرة
أو ً
ال  ،)2 :يلتزم مجلس إدارة ش��ركة
جبل عمر للتطوير ف��ي نهاية العام
الحال��ي 1431ﻫ بع��رض المتبقي
من األس��هم النقدية المذكورة على
الجمعية العامة العادية لشركة جبل
عمر للتطوير وتوصياته في شأنها.
وبحم��د اهلل تعالى ،قدمت الش��ركة
خ�لال ه��ذا الع��ام العدي��د م��ن
المس��اهمات اإلجتماعية ،والتي كان
من أهمها :
 – 1دعم انشاء مركز خالد الفيصل
العداد القيادات االدارية
بناء على رغبة صاحب الس��مو
الملك��ي أمي��ر منطق��ة مك��ة
المكرمة بأن تش��ارك الش��ركة
في دعم إنش��اء مش��روع مركز
خالد الفيصل إلع��داد القيادات
اإلدارية ،فقد س��اهمت الشركة
ف��ي تموي��ل ه��ذا المش��روع
الوطن��ي اله��ام لمنطق��ة مكة

42

مساهمة الشركة االجتماعية

المكرم��ة خاص��ة وللمملك��ة
العربي��ة الس��عودية عام��ة
بمبل��غ  3,333,000ري��ال
(فقط ثالثة ملي��ون وثالثمائة
وثالث��ة وثالث��ون أل��ف ريال)،
أس��وة بالعدي��د من الش��ركات
والمؤسس��ات األخ��رى بالقطاع
التج��اري واإلقتص��ادي ف��ي
منطق��ة مك��ة المكرم��ة الت��ي
س��اهمت أيض��اً في دع��م هذا
المرك��ز اله��ام ،وال��ذي يهدف
إل��ى إع��داد قي��ادات وطني��ة
إدارية ،ممكن أن تستفيد منها
الش��ركة مس��تقب ً
ال ،باإلضافة
إل��ى الش��ركات والقطاع��ات
اإلنتاجي��ة األخ��رى ضم��ن
منظوم��ة اإلقتص��اد الوطن��ي
على مس��توى المملكة ،وكذلك
الجهات الحكومي��ة ،ويأتي هذا
ف��ي إطار إستش��عار الش��ركات
الوطني��ة بواجباتها اإلجتماعية
تجاه المجتمع ومس��اهمة منها
في صنع غد مش��رق ومستقبل
زاهر بمشيئة اهلل.
 – 2رعاي��ة الن��دوة االقليمي��ة
لمكافح��ة المخ��درات وتبادل
المعلوم��ات:
تلبي��ة لدع��وة صاحب الس��مو
الملكي مس��اعد وزير الداخلية
للش��ئون األمني��ة لمش��اركة
القط��اع الخاص ف��ي التصدى

لوباء المخدرات وأثاره المدمرة
عل��ى المجتمع ،وأهمي��ة الدور
الوقائ��ي ف��ي تكوي��ن وع��ي
ثقاف��ي وصح��ي وإجتماع��ي
ل��دي أف��راد المجتم��ع ،فق��د
س��اهمت الش��ركة إنطالق��اً
م��ن واجبه��ا الدين��ي والوطني
والمس��ئولية اإلجتماعي��ة ،في
رعاية الن��دوة اإلقليمية األولى
في مج��ال مكافح��ة المخدرات
وتبادل المعلوم��ات والفعاليات
المصاحبة لها بمبلغ 330,000
ريال (فق��ط ثالثمائة وثالثون
ألف ريال).

لتنمي��ة منطقة مك��ة المكرمة
الت��ي أعدتها إمارة منطقة مكة
المكرم��ة وخدم��ة إلهالي مكة
المكرمة ،فقد ساهمت الشركة
في دعم ورعاي��ة فعاليات هذا
البرنام��ج بمبل��غ 250,000
ري��ال (فقط مائتان وخمس��ون
ألف ريال الغير).

 – 3دع��م فعالي��ات برنام��ج مك��ة
المكرمة لقاء الحاضر بالماضي:
تلبية لدعوة إمارة منطقة مكة
المكرم��ة بمش��اركة الش��ركة
في دع��م فعاليات برنامج مكة
المكرمة لقاء الحاضر بالماضي،
ال��ذي يعن��ي بتاري��خ مك��ة
المكرمة وإب��راز جهود المملكة
في خدمة البلد الحرام وتطوير
الخدم��ات المقدمة ل��زواره من
الحج��اج والمعتمرين والزائرين
وال��ذي تنظم��ه جمعي��ة مراكز
األحياء بمنطقة مكة المكرمة /
المجلس الفرعي بمكة المكرمة
وإسهاماً من الشركة ،إستشعاراً
منه��ا لمس��ئوليتها اإلجتماعية
وتفعي��ل الخطة اإلس��تراتيجية
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 – 4فض ً
ال ع��ن ما تقدمه الش��ركة
من مس��اهمات إجتماعية أخرى
من خالل :
أ  -اس��تضافة فعالي��ات الجمعيات
الخيرية بالمركز التجاري:
حيث تقدم الش��ركة مس��احات
بالمرك��ز التج��اري ب��دون
قيم��ة إيجاري��ة في المواس��م
والمناسبات للجمعيات الخيرية
مثل جمعي��ة األطفال المعاقين
والجمعية الخيرية لرعاية األسر
المنتج��ة والجمعي��ة الخيري��ة
للتوعي��ة بإض��رار التدخي��ن
والجمعي��ة الس��عودية لإلغاثة
السمعية وكذلك لوزارة الشئون
اإلس�لامية واألوقاف والرئاسة
العامة لهيئة األمر بالمعروف.

ب  -اس��تضافة ن��دوات ومحاضرات
دينية بمصلى الشركة :
بنعم��ة من اهلل ،تقام بالمصلى
على مدار العام ندوات ودروس
ومحاض��رات ديني��ة ،ومنه��ا
برنام��ج م��ن نفح��ات الح��رم
الذي يقام خالل ش��هر رمضان
واألجازة الصيفية ،كما تقام به
الحفل السنوي لمؤسسة هدية
الح��اج والمعتم��ر الخيرية ،كما
يت��م به تس��جيل بعض حلقات
البرامج التلفزيونية الدينية.

ج  -اس��تضافة فعالي��ات جمعي��ة
رعاية االيتام والجمعية الوطنية
للمتقاعدين بفندق وأبراج مكة
هيلتون :
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يتم إس��تضافة ورعاي��ة العديد
م��ن المناس��بات للجمعي��ات
الخيري��ة بالكام��ل ومنه��ا
الجمعي��ات الخيري��ة التي تقوم
على رعاية األيتام ،وكذلك فرع
الجمعية الوطني��ة للمتقاعدين
بمك��ة ،وكذلك المس��اهمة في
فعالي��ات الدوائ��ر الحكومي��ة
والرس��مية بالكام��ل أو بإعطاء
خصومات خاصة.
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توطين الوظائف والتدريب

خط الثلث

من أروع الخطوط منظراً وجما ً
ال وأصعبها كتابة وإتقاناً سواء
من حيث الحرف أو من حيث التركيب  ،كما أنه أصل الخطوط
العربية ،وهو الميزان الذي يوزن به إبداع الخطاط  ،فال يعتبر
الخطاط خطاطًا إ َّ
ال إذا أتقنه  ،فمن أتقنه أتقن غيره بسهولة
ويسر  ،ومن لم يتقنه ال يعد بغيره خطاطاً مهما أجاد ،وهو
أصعب الخطوط لما يكلف الخطاط من جهد وعناء ووقت ،وأول
من وضع قواعد الثلث الوزير الخطاط أبو علي محمد بن مقلة
المتوفي 328ﻫ من نقط ومقاييس وأبعاد  ،وجاء بعده ابن
البواب أبو الحسن علي بن هالل المتوفي 413ﻫ فهذب طريقته
ونقحها وزاده جودة وجما ً
ال ،أما عن سبب تسميته  ،فقيل ألنه
يستمد اسمه من المبدأ الذي ينص على أنه يجب إمالة ثلث كل
حرف من الحروف المكتوبة  ،وقيل أن سبب التسمية يرجع إلى
أن األقالم تنسب إلى أكبر األقالم مساحة  ،وهو قلم الطومار* ،
وقلم الثلث أو خط الثلث هو بمقدار ثلث هذا القلم  ،لذلك سمي
بخط الثلث ،وهكذا في أسماء بعض الخطوط األخرى كقلم
الثلثين وقلم النصف.
* هو نوع كبير من خط النسخ يتميز بضخامة الحجم ووضوح
المعالم ودقة النهايات ،والطومار في االصل هو الصحيفة أو
الورقة الملفوفة والمشدودة والمحزمة.

الخط الريحاني

هو نفس الخط الديواني إال أنه يختلف عنه بتداخل حروفة في بعضها بأوضاع متناسبة
متناس��قة خصوصا حرف االلف والالم فإن تداخلها في بعض يشبه أعواد الريحان ،وكل
من عرف الخط الديواني سهل عليه معرفة أوضاع الخط الريحاني.

توطين الوظائف والتدريب :

لقد كان من أهم بن��ود التعاقد بين
شركة مكة لإلنشاء والتعمير (المالك
لفن��دق وأبراج مكة هيلت��ون) وإدارة
فن��ادق هيلت��ون العالمي��ة تدري��ب
وإحالل العمالة الوطنية محل العمالة
الوافدة في جميع التخصصات داخل
الفندق ،ولتذليل ومعالجة المعوقات
الت��ي ق��د تعي��ق الك��وادر الوطنية
لاللتح��اق بالعم��ل الفندقي تمش��ياً
مع سياس��ة الدولة ف��ي وضع خطط
توطي��ن الوظائ��ف ف��ي القطاع��ات
العام��ة والخاصة ،فقد تم تخصيص
مرك��ز تدريب بفن��دق وأب��راج مكة
هيلت��ون ،لتدري��ب وتأهي��ل وصقل
الكف��اءات الس��عودية ف��ي مختل��ف
األقسام الفندقية.

العالمي��ة المتط��ورة والمتجددة في
إدارة الفن��ادق ،وكذل��ك التعاون مع
مراك��ز التدريب الداخلي��ة بالمملكة
كالغرف��ة التجاري��ة بمك��ة المكرمة
ومكاتب العمل ،وذلك إلمداد الفندق
بالكوادر الوطنية في هذا المجال.
وق��د بلغ��ت نس��بة الس��عودة ف��ي
الشركة كما يلي :
مجال العمل (الوظائف)

نسبة
غير
سعوديون
سعوديين السعودة

الوظائف اإلدارية :
اإلدارة العليا  /اإلشرافية  /اإلدارية
والمهنية  /األمن والحراسة.

288

283

٪ 50,44

الوظائف الخدمية المساندة :
األغذية والمشروبات  /المطبخ /
اإلشراف الداخلي  /المغسلة  /التجهيز
والتحضير  /حاملي الحقائب  /نظافة
المركز التجاري والمصلى.

13

557

٪ 2,28

اإلجمالي

301

840

٪ 26,38

وقد قامت شركة مكة بإفتتاح مركز
التدريب في ع��ام 1415ﻫ الموافق
1994م والذي يعد أول مركز لتدريب
الك��وادر الس��عودية بمك��ة المكرمة
لتدري��ب الش��باب الس��عودي عل��ى
األعم��ال الفندقية حيث يحتوي على
قاعة محاضرات تسع لـ ( 24إلى )40
مت��درب ومجهزة بأح��دث تكنولوجيا
الوس��ائل التعليمي��ة ،باإلضافة إلى
البرام��ج الخاص��ة لش��ركة هيلتون
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التدريب والتطوير اإلداري
باإلدارة العامة للشركة:

تم خالل هذا العام تكليف عدد من
الموظفي��ن للقيام بدورات تدريبية،
وذل��ك بغ��رض صق��ل مهاراته��م،
وتحس��ين مس��توى أدائه��م ،وذلك
بترش��يحهم لدورات تخصصية في
مجاالت مختلف��ة ،منها ثالث دورات
في مجال تقنيات المراجعة الداخلية
والتحليل المالي ،ودورتين في مجال
اإلق��رارات الزكوي��ة ،ودورة واحدة
في مجال التحليل الشامل للتسويق
وأنظمة المبيعات.
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متطلبات هيئة السوق المالية

الخط الديواني الجلي

سمي بالجلي لوضوحه وجالء حروفه وبيانها ،وهو يمتاز عن أصله
الديواني الذي تفرع منه ببعض حركات إعرابية ونقط مدورة
زخرفية رغم أن حروفه المفردة بقيت مشابهة أصلها الديواني
كما تبدو للناظر من أول وهلة  ،وقد ضبطت بقواعد ميزان
النقط على غرار حروف الخط الثلث  ،وهو يكتب بين خطين
متوازيين العرض بينهما هو طول األلف ثم تحشى الكتابة بين
الخطين  ،ويكتب بقلمين األول عريض والثاني ربع عرض األول،
وتمأل الفراغات بالتشكيل ونقط مدوره وزخارف عديدة ،ويأخذ
هذا الخط شكل السفينة دائما.

الخط الكوفي

يعتب��ر م��ن أقدم الخطوط  ،وأصل الخ��ط الكوفي أن عرب اليمن كان لهم خط يس��مى
«المس��ند الحميري» نس��بة إلى قبائل حمير  ،وكان للعرب القاطنين في ش��بة الجزيرة
العربية وما حول جبال حوران خطا يسمى «النبطي» نسبة إلى األنباط الساكنين هناك،
ثم إش��تق أهل الحيرة واألنبار من النبطي خطا س��مي «الحيري» أو األنباري وهو الذي
سمى بعد ذلك «الخط الكوفي» وتتميز حروفه باالستقامة ،ومن خواصه أنه يتمشى مع
الكاتب في كل هندسة وزخرفة وشكل مع بقاء حروفه على قاعدتها.
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متطلباتهيئةالسوقالماليةطبقًالقواعدالتسجيلواإلدراج:
 - 1وصف للنش��اط الرئيس��ي وم��دى تأثيره عل��ى حجم أعمال الش��ركة ومدى
إسهامه في النتائج :
البيان

إجمالي أرباح النشاط
بالريال والنسبة

إجمالي إيرادات النشاط بالريال
والنسبة

المركز التجاري

92,863,029

٪ 21,78

68,974,076

٪ 29,69

فندق مكة هيلتون

154,915,045

٪ 36,34

67,624,107

٪ 29,11

أبراج مكة هيلتون

178,572,201

٪ 41,88

95,736,340

٪ 41,20

اإلجمالي

426,350,275

٪ 100,00

232,334,523

٪ 100,00

 - 2توجهات مجلس اإلدارة وإستراتيجياته الرئيسة لدعم الشركة والنمو بها:
أ – تجدر اإلشارة إلى أن شركة مكة مساهمة بحصة عينية في مشروع جبل
عمر رقم ( )1قيمته��ا  755,489,510ريال ،تمثل عدد 75,548,951
س��هم عين��ي ،نت��ج عن تقييمه��ا بالقيم��ة الس��وقية في تاري��خ إنتهاء
الس��نة المالي��ة ف��ي 1431/4/29ﻫ مكاس��ب ل��م تتحقق بع��د قدرها
 747,934,615ريال ،عبارة عن الفرق ما بين قيمة الس��هم الس��وقية
مبلغ  19,90ريال للس��هم الواحد بزي��ادة قدرها  9,90ريال عن القيمة
اإلسمية للس��هم ومقدارها  10ريال ،وذلك تنفيذاً لمعيار المحاسبة عن
اإلس��تثمار في األوراق المالية الصادر عن الهيئة الس��عودية للمحاسبين
القانونيين ،والذي يتناول طريقة القيمة العادلة للمحاسبة عن اإلستثمار.
ب – وكذل��ك ف��إن رصي��د الحصة النقدي��ة المودعة بإس��م ش��ركة مكة في
مشروع جبل عمر رقم ( )1كما في 1428/9/17ﻫ وقدرها  582مليون
ريال ،والتي تمثل مساهمة مالك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم
النظامية والش��رعية ،وذلك طبقاً للبن��د الثاني من الفقرة أو ً
ال من المادة
الثامن��ة من النظام األساس��ي لش��ركة جب��ل عمر للتطوي��ر ،فقد بلغت
قيم��ة عقارات من إس��تكملوا وثائقهم الش��رعية والنظامية حتى تاريخ
1431/4/29ﻫ مبل��غ وق��دره  147مليون ريال ،حولت لهم أس��هم بما
يعادل ه��ذه القيمة من الحصة النقدية المذك��ورة ،وبذلك أصبح رصيد
الحصة النقدية للش��ركة مبل��غ  435مليون ريال وقيمته��ا العادلة هي
قيمتها اإلسمية (التكلفة) ومقدارها  10ريال للسهم.
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ج – بل��غ إس��تثمار ش��ركة مكة في
صندوق المتاجرة بالسلع (متفق
مع أحكام الش��ريعة اإلسالمية)
بالريال الس��عودي  253مليون
ري��ال ،ونت��ج عنه حت��ى تاريخ
1431/4/29ﻫ عائد إس��تثمار
غير محقق قدره  8مليون ريال.
د – وم��ن ناحي��ة أخرى فق��د قامت
ش��ركة مك��ة بالمش��اركة في
مش��روع تطوير جب��ل عمر ()2
بش��راء عدة عقارات بقيمة 68
مليون ريال ،وقامت بسداد مبلغ
 2,6ملي��ون ري��ال قيمة أعمال
رفع مساحي وأتعاب إستشارات
وتصامي��م ومجس��مات ودعاية
وإعالن ،وس��تقوم شركة مكة ـ
بإذن اهلل ـ بش��راء ما يتوفر من
عقارات أخ��رى ،حي��ث أن جبل
عم��ر رق��م ( )2يعتبر إمت��داداً
طبيعياً لمشروع جبل عمر رقم
( ،)1حي��ث أنه مرتب��ط به من
الناحية الجنوبية ،فسوف يكون
إس��تثماراً جي��داً لش��ركة مك��ة
بمشيئة اهلل.
 - 3الئحة الحوكمة :
بشكل عام فإن معظم متطلبات
الئح��ة الحوكمة الص��ادرة من
هيئة الس��وق المالية تم أخذها
في اإلعتبار ،وقد قامت الشركة
بإع��داد مس��ودة أولي��ة لالئحة
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حوكمة الشركة وجاري عرضها
على مجل��س اإلدارة لمراجعتها
وإقرارها.
 - 4تأكيدات وإقرارات :
يؤك��د مجل��س اإلدارة ب��أن
الش��ركة قامت بإعداد سجالت
الحسابات بالشكل الصحيح.
وأن��ه ل��دي الش��ركة إدارة
للمراجع��ة الداخلي��ة ترف��ع
تقاريره��ا للجنة المراجعة التي
حرصت على التأكد من أن نظام
الرقابة الداخلية في الشركة قد
أعد على أسس س��ليمة وينفذ
بفعالية.
ويتم مراجع��ة فاعلية إجراءات
الرقاب��ة الداخلي��ة ومعالجة ما
يلزم أو ً
ال بأول.
كم��ا يؤك��د المجل��س ق��درة
الشركة على مواصلة نشاطاتها
بإذن اهلل.
توج��د مخاط��ر تس��ويقية
بس��يطة ربم��ا تواجه الش��ركة
ف��ي المس��تقبل ،م��ع إنته��اء
المشاريع الجديدة في المنطقة
المركزي��ة ،ولك��ن حي��ث أن
مشروع الش��ركة يتميز بنقاط
قوة عديدة ،م��ن أهمها  :موقع
متمي��ز أم��ام المس��جد الحرام
مباش��رة ،وأفض��ل تصمي��م

للمبن��ي ،وأفض��ل وأكبر مس��احة للغ��رف ،وأكبر مس��احات إطاللة على
المس��جد الحرام ،فمن المس��تبعد أن يك��ون هناك تأثي��ر جوهري على
مجمع الشركة من الناحية التسويقية بمشيئة اهلل.
 - 5تعريفات (المصدر هيئة السوق المالية):
العضو المستقل : 1عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باإلستقاللية التامة،
ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر أي من اآلتي :
–1
–2
–3
–4
–5
–6

أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها.
أن يكون من كبار التنفيذين خالل العامين الماضيين في الشركة أو
في أي شركة من مجموعتها.
أن تك��ون له صلة قرابة من الدرجة األولي مع أي من أعضاء مجلس
اإلدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولي مع أي من كبار التنفيذين
في الشركة أو في أي شركة من مجموعاتها.
أن يكون عضو مجلس إدارة في أي ش��ركة ضمن مجموعة الشركة
المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
أن يك��ون موظف��اً خ�لال العامي��ن الماضيين لدي أي م��ن األطراف
المرتبطة 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.

العض��و غي��ر التنفي��ذي  :عضو مجل��س اإلدارة الذي ال يك��ون متفرغاً إلدارة
الشركة ،أو ال يتقاضي راتباً شهرياً أو سنوياً منها.

1

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل تعريف العضو المستقل ،على أن يتم تطبيقه عند تعيين أي
عضو مجلس اإلدارة إبتداء من 2011/1/1م الموافق 1432/1/26ﻫ علماً بأن السنة المالية للشركة إنتهت بتاريخ
1431/4/29ﻫ الموافق 2010/4/14م.
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 : 6تكوي��ن مجل��س اإلدارة وتصني��ف أعضائ��ه( 1الترتي��ب طبق��اً للحروف
األبجدية) :
م

1

58

أسم العضو

صفة العضوية

1

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

مستقل  /غير تنفيذي

2

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

غير مستقل  /غير تنفيذي

3

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

مستقل  /غير تنفيذي

4

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

مستقل  /غير تنفيذي

5

معالي الدكتور  /سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.

مستقل  /غير تنفيذي

6

األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن

غير مستقل  /غير تنفيذي

7

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

مستقل  /غير تنفيذي

8

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

غير مستقل  /تنفيذي

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

مستقل  /غير تنفيذي

10

األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

مستقل  /غير تنفيذي

11

فضيلة الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي

(ممثل شركة بن الدن للتنمية العقارية).

(ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جهة حكومية).

غير مستقل  /غير تنفيذي

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل تعريف العضو المستقل ،على أن يتم تطبيقه عند تعيين أي
عضو مجلس اإلدارة إبتداء من 2011/1/1م الموافق 1432/1/26ﻫ علماً بأن السنة المالية للشركة إنتهت بتاريخ
1431/4/29ﻫ الموافق 2010/4/14م.
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 : 7أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً
في مجالس إدارتها (الترتيب طبقاً للحروف األبجدية) :
م

أسم العضو

 1إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

الشركات المساهمة األخرى التي ال يزال يتولي
عضويتها (حتى تاريخه)
األسمنت العربية  /بنك البالد  /جبل عمر للتطوير

 2أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان

جبل عمر للتطوير

 3الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

السعودية لخدمات السيارات والمعدات

 4الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي

جبل عمر للتطوير

 5عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه

جبل عمر للتطوير

 6منصور عبداهلل سليمان بن سعيد

جبل عمر للتطوير

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

أسم العضو

نسبة التملك نسبة التملك
أول السنة  ٪آخر السنة ٪

نسبة
التغير ٪

1

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

0,0036

0,0036

--

2

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

0,0008

0,0008

--

3

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

0,0006

0,0006

--

4

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي

0.0006

0.0006

--

5

معالي الدكتور  /سهيل بن حسن عبدالملك قاضي.

0,0078

0,0078

--

شركة بن الدن للتنمية العقارية :

0,3613

0,3613

--

--

--

--

7

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

0,0006

0,0006

--

8

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

2,7309

2,7309

--

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

0,0015

0,0015

--

 10األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

0,0008

0,0008

--

4,6239

4,6245

0,0006

--

--

--

6

ويمثلها  :األستاذ  /صالح محمد عوض بن الدن.

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 11ويمثلها  :فضيلة الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان
المطرودي.
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 : 9إختصاصات ومهام لجنة المراجعة :
•التوصية بإختيار مراجع الحسابات الخارجي.
•التحقق من إستقاللية المراجعين الداخليين ودراسة خطة عمل المراجعة
الداخلية في الشركة.
•التحق��ق من كفاي��ة تصميم األنش��طة الرقابي��ة في الش��ركة وفاعلية
تصميمها بطريقة مناسبة.
•تقييم فعالية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة
هذه المخاطر.
•دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
وقد عقدت اللجنة س��تة إجتماعات خالل عام 1431/1430ﻫ ،وتتكون لجنة
المراجعة في الش��ركة من خمس��ة أعضاء ،ومن بينهم مختصين في الشئون
المالية والمحاسبية ،وهم :
 - 1بسام محمد البسام (رئيساً).
 - 2إبراهيم عبد اهلل السبيعي.
 - 3أحمد بن عبدالعزيز الحمدان.
 - 4صالح محمد بن الدن.
 - 5منصور عبداهلل بن سعيد.
 -1/10ج��دول يوض��ح الموجودات والمطلوبات وحقوق مس��اهمي الش��ركة
ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:
أ – أه��م بنود قائم��ة المرك��ز المال��ي (الموج��ودات والمطلوب��ات وحقوق
المساهمين) باأللف ريال :
المركز المالي

1427ﻫ

1428ﻫ

1429ﻫ

1430ﻫ

1431ﻫ

موجودات متداولة

278,300

481,471

554,120

293,269

335,333

مطلوبات متداولة

309,342

350,140

378,935

410,261

415,332

رأس المال العامل

()31,042

131,331

175,185

()116,992

()79,999

األصول األخرى طويلة األجل 1,395,722 757,808

2,455,986

2,197,558

2,198,623

األصول الثابتة

1,582,817 1,570,969

1,608,077

1,633,317

1,635,837

إجمالي الموجودات

3,460,010 2,607,077

4,618,183

4,124,144

4,169,793

378,935

410,261

415,332
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350.140

126,000

قروض طويلة األجل

--

--

--

--

المطلوبات األخرى

7,040

4,488

4,925

4,696

4,905

إجمالي المطلوبات

442,382

354,628

383,860

414,957

420,237

1,648,162

1,648,162

1,648,162

عالوة اإلصدار

--

800,000

800,000

--

--

مكاسب غير محققة عن
تقييم األوراق المالية

--

--

1,152,122

657,504

755,955

657,220

634,039

1,403,521

1,345,439

4,234,323

3,709,187

3,749,556

رأس المال المدفوع

1,648,162 1,448,162

اإلحتياطيات واإلرباح المدورة 716,533
حقوق المساهمين

3,105,382 2,164,695

إجمالي الخصوم وحقوق
المساهمين

3,460,010 2,607,077

4,618,183

4,124,144

4,169,793

ب – أه��م بنود قائم��ة الدخل (إي��رادات وتكاليف ومجمل رب��ح ومصروفات)
باأللف ريال:
قائمة الدخل

1427ﻫ

1428ﻫ

1429ﻫ

1430ﻫ

1431ﻫ

إيرادات النشاط 1

77,340

79,209

90,791

94,897

95,325

تكاليف النشاط 1
مجمل ربح النشاط 1

()23,889( )25,292( )26,144( )26,161( )25,730
51,610

53,048

64,647

69,605

71,436

مصاريف إدارية وعمومية 2

()11,566( )13,899( )17,252( )18,727( )15,137

اإليرادات األخرى ـ صافي 3

160,898 173,782 160,180 126,506 118,893

اإليرادات المتنوعة 4

30,474

12,031

672

2,433

4,849

المساهمة اإلجتماعية

--

--

--

--

()3,913

مصروفات أخرى 5

--

--

()17,958

()2,902

()298

الزكاة

()7,769

()7,439

()13,291

()6,855

()8,110

صافي الربح

213,296 222,164 176,998 165,419 178,071

_____________
1
2
3
4
5

المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة.
يرجع إنخفاض المصروفات اإلدارية والعمومية في عام 1431ﻫ عن عام 1430ﻫ في معظمه في بند األتعاب المهنية.
صافي أرباح فندق وأبراج مكة هيلتون (وفندق الشهداء حتى تاريخ نهاية عقد إستئجاره في 1427/12/30ﻫ).
ترجع الزيادة في اإليرادات المتنوعة لعام 1431ﻫ عن عام 1430ﻫ في معظمه في عائد إستثمار محقق من صندوق
المتاجرة بالسلع.
يرجع إنخفاض المصروفات األخرى في عام 1431ﻫ عن عام 1430ﻫ في إيجارات عقارات تم هدمها بجبل عمر
ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بفندق الشهداء ،وفروقات أخرى.
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 – 2/10بيان الفروقات الجوهرية في
النتائج التش��غيلية عن نتائج الس��نة
السابقة :
بلغ إجمال��ي اإليرادات من تش��غيل
المش��روع األول للش��ركة لع��ام
1431/1430ﻫ مبلغ��اً وقدره 426
مليون ريال والحم��د هلل ،بإنخفاض
بنس��بة حوال��ي  ٪17ع��ن إجمال��ي
اإلي��رادات لع��ام 1430/1429ﻫ،
وذلك بس��بب تأثر أعداد النزالء هذا
العام بفن��دق وأبراج مك��ة هيلتون
نتيج��ة ردود الفعل حول ما أثير عن
مرض إنفلونزا الخنازير.
وبل��غ إجمال��ي أرب��اح النش��اط من
تش��غيل مش��روع الش��ركة لع��ام
1431/1430ﻫ مبلغ��اً وقدره 232
مليون ري��ال ،والحمد هلل ،بإنخفاض
بنس��بة حوال��ي  ٪4,5ع��ن صاف��ي
أرباح النشاط لعام 1430/1429ﻫ.
 -3/10بيان لسياس��ة الش��ركة في
توزيع األرباح :
طبقاً للمادة  42من النظام األساسي
للش��ركة ،ت��وزع أرب��اح الش��ركة
الصافية الس��نوية بعد حسم جميع
المصروف��ات العمومي��ة والتكالي��ف
األخ��رى بما فيها ال��زكاة المفروضة
شرعاً.
ويت��م إس��تكمال األرب��اح المقت��رح
توزيعها من األرباح المرحلة.
وبن��اء عل��ى ذل��ك يقت��رح مجل��س
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إدارة الش��ركة توزي��ع نس��بة عائد
قدره��ا  ٪15م��ن رأس المال علي
المس��اهمين ع��ن الع��ام المال��ي
1431/1430ﻫ المنته��ي ف��ي
1431/4/29ﻫ بواق��ع واح��د ريال
وخمسون هللة للسهم الواحد ،وذلك
بعد مصادقة الجمعية العامة العادية
الواح��دة والعش��رون لمس��اهمي
الش��ركة علي توزيع األرباح ،والذي
سيعلن عن موعدها الحقاً.
ويت��م التوزيع عن طري��ق التحويل
المباش��ر في حس��ابات المساهمين
البنكي��ة المربوط��ة بمحافظه��م
اإلس��تثمارية ،أم��ا حملة الش��هادات
فعليه��م مراجعة أحد ف��روع البنك
الذي تتفق معه الش��ركة الس��تالم
أرباحهم نقداً.
وطبق��اً لجدول أعم��ال الجمعية ،فإن
تاريخ أحقية صرف األرباح للعام المالي
المنتهي في 1431/4/29ﻫ ستكون
للمس��اهمين المسجلين في سجالت
الش��ركة ل��دي مرك��ز إي��داع األوراق
المالية «تداول» كما في نهاية تداول
ي��وم إنعقاد الجمعي��ة العامة العادية
الواحدة والعشرون (الذي سيعلن عنه
الحقاً) ،ومن المتوقع البدء في توزيع
األرباح خالل ش��هر رمض��ان المبارك
بعد إقرار الجمعية بمشيئة اهلل.
وفي ه��ذا الخصوص يرغب المجلس
من جميع المس��اهمين الذين مازالوا

يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ إستثمارية وتزويد مركز تداول
بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع األرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء اهلل.
 -4/10ال توجد أي قروض على الش��ركة وأي مبالغ دفعتها الش��ركة س��داداً
للقروض خالل السنة (أي عدم وجود أي قروض خالل السنة المالية المنتهية
في 1431/4/29ﻫ).
 -5/10قامت ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير بصفتها المساهم الرئيسي في
ش��ركة جبل عمر للتطوير ،بضمان ش��ركة جبل عم��ر للتطوير في حصولها
على تس��هيالت إئتمانية من ش��ركة الراجحي المصرفية لإلستثمار (مصرف
الراجحي) بمبلغ  364مليون ريال.
 -6/10ع��دد إجتماع��ات مجل��س اإلدارة الت��ي عق��دت خالل الس��نة المالية
1431/1430ﻫ (الفت��رة من 1430/5/1ﻫ حتى 1431/4/29ﻫ) ،وس��جل
حضور كل إجتماع :
عق��د مجلس اإلدارة س��تة إجتماعات خالل العام المال��ي المذكور (منها واحد
محض��ر وقع بالتمرير) ويوضح الج��دول التالي عدد اإلجتماعات التي حضرها
كل عضو (الترتيب طبقاً للحروف األبجدية) :
م

اإلجتماعات
التي حضرها

اإلسم

1

األستاذ  /إبراهيم عبداهلل إبراهيم السبيعي.

6

2

األستاذ  /أحمد بن عبدالعزيز بن سليمان الحمدان.

6

3

األستاذ  /بسام محمد سليمان البسام.

6

4

األستاذ  /حمزة محمد صالح حمزة صيرفي.

5

5

معالي الدكتور  /سهيل بن حسن بن عبدالملك قاضي.

6

6

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

5

7

الدكتور  /ضيف اهلل عمر ضيف اهلل الغامدي.

5

8

األستاذ  /عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه.

6

9

األستاذ  /محمود جميل عبدالوهاب حسوبة.

6

10

األستاذ  /منصور عبداهلل سليمان بن سعيد.

6

11

فضيلة الدكتور  /عبدالرحمن بن سليمان المطرودي

(مثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جهة حكومية).

5
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 -7/10العق��ود التي تكون الش��ركة طرف��اً فيها وتوجد أو كان��ت توجد فيها
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس��ي التنفيذي أو المدير
المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم :
العقود التي تتطلب اإلفصاح :
عقد إيجار مؤسس��ة م��زارع فقيه للدواج��ن (العائد ملكيته��ا لرئيس مجلس
اإلدارة) لمع��رض بالمركز التجاري بإس��م الطازج مس��احته  188متر مربع،
وإيجاره السنوي  1,698,700ريال ،وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها
 225متر مربع ،وإيجارها السنوي  430,600ريال.
 -8/10بي��ان ألي ترتيب��ات أو إتفاق تنازل بموجبه أح��د أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو أحد كبار التنفيذين عن أي راتب أو تعويض :
(أ) تم خالل ه��ذا العام المال��ي 1431/1430ﻫ (الفترة من 1430/5/1ﻫ
حت��ى 1431/4/29ﻫ) تن��ازل رئيس مجلس اإلدارة األس��تاذ  /عبدالرحمن
عبدالق��ادر فقي��ه ،عن حقه في أج��ر االنتفاع واالس��تخدام لألماكن العائدة
له والتي تس��تغلها ش��ركة مكة (مكاتب اإلدارة العامة للشركة بمركز فقيه
التج��اري ،واألرض المق��ام عليه��ا معرض المجس��مات الش��ركة بالعزيزية
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ومس��احتها  6,375مت��ر مرب��ع ،واألرض المش��ون به��ا المع��دات الخاصة
بالش��ركة بطريق الليث ومس��احتها حوالي  5000متر مرب��ع) وبيانها على
النح��والتال��ي:
 - 1القيمة اإليجارية للمكاتب
 - 2القيمة اإليجارية لمستودع الليث
 - 3القيمة اإليجارية الرمزية ألرض معرض المجسمات *

 479,239ريال.
 100.000ريال.
ريال.
1

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

	ــــــــــــــــــــــــــ
اإلجمالي

 579,240ريال.

وق��د بلغ��ت القيم��ة اإلجمالية ألج��ر االنتفاع واالس��تخدام لألماك��ن العائدة
لرئي��س مجلس اإلدارة األس��تاذ  /عبدالرحمن عبدالق��ادر فقيه ،والتي تنازل
عن حقه فيها عن الس��نوات الس��ابقة منذ إبتداء فكرة تأس��يس الشركة في
1405/11/26ﻫ حت��ى العام المال��ي الس��ابق 1430/1429ﻫ مبلغ وقدره
 17,162,682ريال ،وذلك بخالف مبلغ  1,495,077ريال تبرع بها سعادته
ضمن نفقات تأسيس الشركة ،ومبلغ  123,412ريال تبرع سعادته بمكافأة
عضويت��ه عن عام 1416ﻫ ،ومبل��غ  771,196ريال تبرع بها س��عادته من
أرباح أسهمه عن نفس العام.
(ب)  :ل��م يتقاضي أعضاء مجلس اإلدارة وكب��ار التنفيذيين أية بدالت مقابل
حضور إجتماعات مجلس اإلدارة ،أو أي مصاريف س��فر أو تنقالت أو أي بدالت
أخرى خالل العام المالي 1431/1430ﻫ.
وق��د بلغ ما ت��م تخصيصه لمجل��س اإلدارة خالل العام المال��ي المنتهي في
1431/4/29ﻫ مبلغ وقدره  2,200,000ريال.
وق��د بلغ إجمال��ي المرتبات والتعويضات لخمس��ة من كب��ار التنفيذين خالل
الس��نة المالية المنتهية ف��ي 1431/4/29ﻫ (من بينه��م الرئيس التنفيذي
والمدير المالي) مبلغ  1,886,400ريال.
 -9/10بيان 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 الشرعية المستحقة عن
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العام المالي الحالي 1431/1430ﻫ مبلغ وقدره  7,735,195ريال ،ولزيادة
اإليض��اح نرجو الرجوع لإليضاح رقم ( )18الملحق بالقوائم المالية للش��ركة
ع��ن العام المالي 1431/1430ﻫ ،وللمؤسس��ة العامة للتأمينات اإلجتماعية
مبلغ  40,379ريال رس��وم إشتراك عن ش��هر ربيع الثاني 1431ﻫ ،وللمزيد
من اإليضاح نرجو الرجوع لإليضاح رقم ( )15الملحق بالقوائم المالية.

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

متطلبات المادة

أسباب عدم التطبيق

/6ب

التصويت التراكمي عند التصويت
إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة.

جاري دراسته.

وضع نظام حوكمة خاص بالشركة

تم أخذ معظم متطلبات نظام الحوكمة
في اإلعتبار ،وقد قامت الشركة بإعداد
مسودة أولية لالئحة حوكمة الشركة
وجاري عرضها على مجلس اإلدارة
لمراجعتها وإقرارها.

 / 10ج

 / 10د

 / 15ب
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وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة تم إعداد مسودة أولية وجاري مراجعتها
ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة وستعرض على مجلس اإلدارة لمراجعتها
والمصادقة عليها في أقرب وقت ممكن.
ووضعها موضع التنفيذ.
تصدر الجمعية العامة للشركة ـ
بناء على إقتراح من مجلس اإلدارة ـ
قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات
والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب
عمل اللجنة.
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في الجمعية العامة العادية الواحدة
والعشرون بمشيئة اهلل تعالى.

األخوة األفاضل  /مساهمو شركة مكة لإلنشاء والتعمير
ختام ًا  ..ونحن على أبواب مرحلة جديدة تطبق فيها الشركة استراتيجية
جديدة لتوسعات عمرانية مستقبلية  ..نتوجه بالحمد والشكر للمولى
عزِّ ِّ
وجل  -على جليل نعمائه وعطائه ثم بالش��كر والعرفان بالجميل
لولي األمر خادم الحرمين الش��ريفين الملك عب��داهلل بن عبدالعزيز،
ولصاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لطان ب��ن عبدالعزي��ز ولي العهد
والنائب األول لرئيس 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
خال��د الفيصل بن عبدالعزيز  -أمير منطق��ة مكة المكرمة ـ حفظهم
اهلل ،ولمعالي أمين العاصمة المقدسة ،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 لإلنش��اء والتعمير « ش��ركة مساهمة سعودية
« حقيقة واقعة ذات دور رائد في مجال التنمية والتطوير والعمران.
		

وباهلل التوفيق.

                                          		      مجلس اإلدارة
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خط النستعليق

وهو جمع بين خطي النسخ والتعليق  ،وهذا الخط عبارة عن
كتابة معلقة اخترعها الفرس واشتقوها من خط التعليق الذي
تشكل هناك  ،ويمتاز بخفة ولطف  ،وهو أطوع في يد الكاتب
وأسلس قيادا من خط التعليق  ،وقد أصبح هذا الخط بمثابة
الخط القومي الفارسي  ،وأول من وضع قواعد هذا الخط هو
الخطاط مير علي التبريزي المتوفي سنة 919ﻫ ،وقد برع
الخطاط عماد الدين الشيرازي في هذا الخط ووضع قاعدة له
تعرف عند الخطاطين بقاعدة عماد.

الخط المغربي

مش��تق من الخط الكوف��ي القديم  ،ويتميز باس��تدارة حروفه اس��تدارة كبيرة ،و وجود
الدوائر النصفية تحت خط الكتابة  ،هذه الدوائر التي تشكل حروفها الواطئة المبسوطة
وهذه المكورات أو الدوائر تعدل هيئة النص وتجعله يسيل طبقا إليقاع مرن متسلسل،
وقد كان يس��مى هذا الخط ( القيرواني ) نسبة إلى القيروان عاصمة المغرب بعد الفتح
اإلسالمي المؤسسة سنة 50ﻫ.
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قائمة المركز المالي كما في 1431/4/29ﻫ
إيضاح

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

الموجـــودات
الموجودات المتداولة
نقدية لدى البنوك

130.818.247 3

188.847.388

تأمينات لدى الغير

100.000.000 4

--

مساهمون(قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

10.000.000 5

10.000.000

المخزون

2ز 997.186

949.508

مصروفات مدفوعة مقدماً

1.052.842 6

1.022.520

صافي ذمم وأرصدة مدينة

27.489.613 7

33.382.710

جاري مشروع الطريق الموازي الغربي

17.364.143 8

17.364.143

جاري شركة جبل عمر للتطوير

469.584 9

578.178

صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

47.141.134 10

41.124.760

إجمالي الموجودات المتداولة

335.332.749

293.269.207

الموجودات غير المتداولة
صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي

260.634.437 11

استثمار في أوراق مالية  /أسهم

2س 1.839.775.447 1.937.989.084

أراضي المشروع األول

601.409.769 12

601.409.769

مشروع جبل عمر ()2

70.491.294 13

49.491.294

صافي الموجودات الثابتة

963.935.553 14

982.415.765

إجمالي الموجودات غير المتداولة

3.830.874.875 3.834.460.137

إجمالي الموجودات

4.124.144.082 4.169.792.886

المطلوبات وحقوق المساهمين
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المطلوبات المتداولة
مصروفات مستحقة

3.342.400 15

4.422.614

إيرادات مؤجلة لعام 1432/1431ﻫ

25.389.788 16

25.374.338

ذمم وأرصدة دائنة

23.548.456 17

28.441.442

مخصص الزكاة الشرعية

8.110.211 18

6.854.998

توزيعات أرباح مستحقة

/19أ 105.516.686

95.631.871

توزيعات أرباح مقترحة

/19ب 249.424.360

249.535.471

415.331.901

410.260.734

إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
مخصص ترك الخدمة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

2ك 4.904.644

4.696.251

4.904.644

4.696.251

حقوق المساهمين
رأس المـال

1.648.162.400 1.648.162.400 20

عائد استثمار غيرمحقق من صندوق المتاجرة
بالسلع
مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم األوراق
المالية بسعر السوق

8.020.334 11

7.782.600

2س 747.934.615

649.720.979

احتياطي نظامي

1.136.280.685 1.136.280.685 21

أرباح مبقاة

209.158.307

إجمالي حقوق المساهمين

3.709.187.097 3.749.556.341

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

4.124.144.082 4.169.792.886

267.240.433

(تعتب��ر اإليضاح��ات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )36جزءاً ال يتج��زأ من القوائم المالية ويجب أن
تقرأ معها).
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قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 1431/4/29ﻫ
1431/4/29ﻫ
إيضاح
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

أرباح النشاط
إيراداتالمركزالتجاريوالوحداتالسكنيةالمؤجرة

23

95.325.532

94.897.070

مصاريفالمركزالتجاريوالوحداتالسكنيةالمؤجرة

24

()23.888.953

()25.291.684

71.436.579

69.605.386

صافي أرباح فندق مكة هيلتون

25

67.624.107

88.723.041

صافي أرباح أبراج مكة هيلتون

26

93.273.837

85.059.334

232.334.523

243.387.761

صافيأرباحالمركزالتجاريوالوحداتالسكنيةالمؤجرة

إجمالي أرباح النشاط
يخصم:

()10.289.327

()11.623.390

مصاريف عمومية وإدارية

27

موجودات ثابتة مستهلكة

()1.276.684

()2.276.118

صافي األرباح من األنشطة الرئيسية

220.768.512

229.488.253

يضاف:
أرباح بيع موجودات ثابتة
اإليرادات المتنوعة

28

عائد استثمار محقق من صندوق المتاجرة بالسلع

3.170

304.773

2.231.850

2.128.425

2.614.103

--

يخصم:
مخصصديونمشكوكفيتحصيلها-فندقالشهداء

29

مصاريف أخرى متنوعة
مساهمات اجتماعية

30

صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية

()298.332

()1.325.488

()--

()1.576.711

()3.913.000

()--

221.406.303

229.019.252

يخصم:
مخصص الزكاة الشرعية عن السنة
صافي الربح

18

()8.110.211

()6.854.998

213.296.092

222.164.254

ربحية السهم:
المتعلق بصافي الربح من األنشطة الرئيسية

1.33

1.39

المتعلق بصافي ربح السنة

1.29

1.35

(تعتب��ر اإليضاح��ات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )36جزءاً ال يتج��زأ من القوائم المالية ويجب أن
تقرأ معها)
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قائمة التدفقات النقدية كما في 1431/4/29ﻫ
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
213.296.092

صافي الربح للسنة

222.164.254

تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي النقد المحصل
من أنشطة التشغيل
استهالك

27.485.413

28.947.695

موجودات ثابتة مستهلكة

1.276.684

2.276.118

صافي موجودات ثابتة مستبعدة

9.660

مخصص الزكاة الشرعية لعام 1430ﻫ1431 ،ﻫ

8.110.211

6.854.998

أرباح بيع موجودات ثابتة

()3.170

()304.773

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2.111.854

2.822.721

مخصص تعويض نهاية الخدمة

208.393

()229.226

--

فرق مخصص الزكاة الشرعية لعام 1427ﻫ

()6.854.998

الزكاة المدفوعة

--

()481.180
()29.487.550

التغير في الموجودات والمطلوبات
()100.000.000

تأمينات لدى الغير
النقص في مؤسسون (إيجار عقارات) شركة جبل عمر
للتطوير

--

-98.978.053

(الزيادة) /النقص في المخزون

()47.678

84.196

(الزيادة) في المصروفات المدفوعة مقدماً

()30.322

()291.013

النقص في الذمم واألرصدة المدينة

2.799.065

18.334.503

المسدد لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  /أسهم
مسجد أبي بكر الصديق

()19.582.284

--

المسدد عن تسويات سنوات سابقة

()1.389.396

--

النقص في جاري شركة جبل عمر للتطوير

108.593

210.588.675

(الزيادة) في جاري فندق وأبراج مكة هيلتون

()6.016.374

()2.639.489

(النقص) في المصروفات المستحقة

()1.080.214

()988.442
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الزيادة في اإليرادات المحصلة مقدماً

15.450

1.496.745

(النقص) في الذمم واألرصدة الدائنة

()4.892.986

()1.093.051

صافي النقد المحصل من األنشطة التشغيلية

115.523.993

557.033.234

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
استثمار في أوراق مالية  /أسهم

--

113.809.650
--

العائد المحقق من االستثمار في صندوق المتاجرة
بالسلع بالريال السعودي

()2.614.103

استثمار في الصندوق التجاري بالريال السعودي

)350.000.000( 100.000.000

شراء أراضي مشروع جبل عمر رقم ()2

()21.000.000

()41.931.250

شراء موجودات ثابتة

()10.309.875

()7.048.756

متحصالت بيع موجودات ثابتة

21.500

367.300

صافي النقد المحصل من (المستخدم في) األنشطة
االستثمارية

66.097.522

()284.803.056

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
أرباح موزعة

()197.657.782( )239.650.656

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

()197.657.782( )239.650.656

صافي (النقص)/الزيادة في رصيد النقدية لدى البنوك

()58.029.141

74.572.396

رصيد النقدية لدى البنوك  -بداية السنة

188.847.388

114.274.992

رصيد النقدية لدى البنوك  -نهاية السنة

130.818.247

188.847.388

بيانات إضافية ألنشطة غير نقدية
قيمة التغير في مكاسب غير محققة ناتجة من تقييم
أسهم الشركة في رأس مال شركة جبل عمر للتطوير
يوم 1431/4/29ﻫ لعدد  75.548.951سهم عيني
بقيمة  19.90ريال للسهم مقابل  18.60ريال للسهم
في 1430/4/29ﻫ.

98.213.636

()502.400.524

قيمة ما تم إضافته لمكاسب غير محققة في االستثمار
في الصندوق التجاري بالريال السعودي بمبلغ ()252.6
مليون ريال.

8.020.334

7.782.600

الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والمعفاة من الزكاة الشرعية.

375.016

614.554

(تعتب��ر اإليضاح��ات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )36جزءاً ال يتج��زأ من القوائم المالية ويجب أن
تقرأ معها).
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21

21
19
22

19

()502.400.524
--

---

احتياطي نظامي
ريال سعودي
314.064.260
800.000.000
----

---

رأس المال
ريال سعودي
1.648.162.400
-----

---

اإلجمالي

-7.782.600

---

213.296.092
-()249.424.360
-209.158.307 1.136.280.685

ريال سعودي
3.434.323.298
800.000.000
()3.147.060
()502.400.524
7.782.600
---649.720.979
-98.213.636
--

--1.648.162.400

---1.648.162.400
--

---7.782.600
--237.734

--747.934.615

222.164.254
-()22.216.425
22.216.425
()249.535.471
-267.240.433 1.136.280.685
()21.953.858
--

222.164.254
-()249.535.471
3.709.187.097
()21.953.858
98.213.636
237.734
--8.020.334

عائد استثمار
مكاسب غير محققة غير محقق
من استثمار في أوراق من صندوق
أرباح مبقاة
المتاجرة
مالية/أسهم
بالسلع
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
-1.152.121.503 319.975.135
-----()3.147.060

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في 1431/4/29ﻫ

الرصيد في 1429/5/1ﻫ
المحول من عالوة اإلصدار
صرف أرباح غير مخصصة
مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية
بسعر السوق
عائد استثمار غير محقق من صندوق
المتاجرة بالسلع
صافي دخل السنة
المحول إلى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح
الرصيد في 1430/4/29ﻫ
تسويات سنوات سابقة
مكاسب غير محققة من تقييم أوراق مالية
بسعر السوق
عائد استثمار غير محقق من صندوق
المتاجرة بالسلع
صافي دخل السنة
توزيعات أرباح
الرصيد في 1431/4/29ﻫ

213.296.092
()249.424.360
3.749.556.341

(تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )36جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية ويجب أن تقرأ معها)
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الخط المحقق

وتعني التسمية في األصل الخط المرسوم بقوة ووضوح
أو الناتج عن فرط العناية والتدقيق  ،وقد اكتسب بمرور
الزمن بعض االستدارة والنضج ولكن تم تعديله من قبل
ابن مقلة ووصل إلى درجة الكمال على يد ابن البواب  ،إن
المحقق خط رشيق ومتسق وهو يتوصل إلى تحقيق التوازن
ما بين خطه األفقي الرفيع المستطيل وبين خطوطه العالية
المليئة بالشموخ والجمال  ،وكذلك سمي بالمحقق ألن كل
حرف من حروفه يحقق األغراض المرادة منه.

خط النسخ

أول م��ن وضع قواعد النس��خ الوزير ابن مقلة حيث إش��تق قواعده م��ن الخطين الجليل
والطومار  ،وس��ماه البديع لش��دة جماله  ،ثم أُطلق عليه خط النسخ لكثرة إستعمالة في
نس��خ الكتب ونقلها  ،ويتميز هذا الخط بالكتابة األنيق��ة والمالئمة التي تصف الحروف
والكلمات على الس��طر بش��كل واضح وتترك مس��افات معقولة بينها وهذا ما يزيد من
جمال تناسقها.

ايضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في
1431/4/29هـ

 -1عام
ش��ركة مكة لإلنش��اء والتعمير (ش��ركة مس��اهمة س��عودية) مركزها
الرئيس��ي مكة المكرمة  -المملكة العربية السعودية ،مسجلة في مكة
المكرمة بالسجل التجاري رقم  4031020101وتاريخ 1409/12/1ﻫ
وللش��ركة سجل تجاري فرعي بمدينة الرياض برقم  095951وتاريخ
1412/12/23ﻫ ،والغ��رض من��ه متابع��ة األعمال اإلدارية للش��ركة
بالمنطقة الوسطى .
النشاط :
 )1تعمير األماكن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة .
 )2امت�لاك العق��ارات المجاورة للمس��جد الحرام وتطويره��ا وإدارتها
واستثمارها وشراؤها وتأجيرها.
 )3القيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة
وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها .
 -2أسس عرض القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية
(أ) أسس العرض
 )1تم إعداد القوائم المالية المرفقة طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف
عليها بالمملكة العربية السعودية.
 )2القوائم المالية المرفقة تم تجهيزها من دفاتر وس��جالت الشركة
عن الفترة من 1430/5/1ﻫ حتى 1431/4/29ﻫ.
 )3ت��م إعادة تبويب بع��ض أرقام المقارنة واإليضاح��ات المالية لكي
تتالئم مع مراكز تكلفة أنشطة التشغيل.
 )4تم تغيير طريقة عرض القوائم المالية.
(ب) األساس المحاسبي
تتبع الش��ركة التكلفة التاريخية ومبدأ االس��تحقاق في تس��جيل
الموج��ودات والمطلوب��ات واإلي��رادات والمصروف��ات فيم��ا ع��دا
االستثمار في األوراق المالية وصندوق المتاجرة بالسلع والتي يتم
تقييمها بالقيمة العادلة.

إيضاحات حول القوائم المالية
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(ج) السياسات المستخدمة كأساس إلثبات اإليرادات
 -1المحالت التجارية والوحدات السكنية السنوية
يت��م إثب��ات اإلي��رادات ش��هرياً طبق��اً للعق��ود المبرم��ة مع
المستأجرين.
 -2فندق وأبراج مكة هيلتون
يتم إثبات اإليرادات طبقاً لعقود التش��غيل المبرمة مع شركة
هيلت��ون العالمية بقيمة حصة الش��ركة في العق��ود المبرمة
إلدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة هيلتون.
(د) السياسات المستخدمة كأساس إلثبات المصروفات
المصروفات اإلدارية
تعام��ل المصروفات اإلدارية على أنها تكلفة فترة وليس��ت تكلفة
إنتاج ،ويتم تحميلها على الفترة المحاسبية التي تخصها ،وتعرض
في قائمة الدخل في بند مستقل .
(ﻫ) ترجمة العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة المالية بسعر
الصرف الس��ائد وق��ت حدوث تل��ك المعامالت ،علماً بأن��ه ال توجد
أرصدة بالعمالت األجنبية ضمن أرص��دة القوائم المالية في نهاية
السنة المالية .
(و) الذمم المدينة
ت��درج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي محس��وماً منها المبالغ
المق��در عدم تحصيله��ا  .يتم عم��ل تقدير للديون المش��كوك في
تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها أمراً مشكوكاً فيه  .تشطب الديون
المعدومة عندما ال يكون هناك احتمال لتحصيلها.
(ز) المخزون
يظهر المخزون بالتكلفة أو س��عر الس��وق أيهما أقل  .ويتم احتساب
التكلفة على أساس المتوسط المتحرك.
(ح) الموجودات الثابتة
 -1تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك (عدا
األراضي) ،ويتم احتس��اب اس��تهالك الموجودات الثابتة على
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أساس القسط الثابت وفقاً للنسب التالية:
نوع االصل
المباني
آالت ومعدات
أثاث ومفروشات وديكور
معدات تشغيل
أثاث ومفروشات المصلي
آالت مكتبية
خزائن حديدية
أدوات كهربائية
آالت إحصائية (كمبيوتر)
عدد وأدوات صغيرة
سيارات
أجهزة تكييف
أثاث عاملين

نسبة االهالك ٪
3
12.5
10
10
20
15
2.5
10
12.5
30
25
25
40

وقد تم احتساب استهالك الموجودات الثابتة الخاصة بالتشغيل
للمحالت التجارية وفندق وأبراج مكة هيلتون بنسبة  ٪50من
النسب الموضحة أعاله استناداً إلى نسبة اإلشغال والتشغيل .
 -2ت��م تقييم الموج��ودات الثابتة المجنبة للبي��ع بمعرفة مكتب
هندسي محايد .
 -3تت��م مراجع��ة القي��م الدفترية للموج��ودات الثابت��ة لمعرفة
االنخفاض في القيمة عندما تش��ير األح��داث أو التغيرات في
الظ��روف إلى احتمال عدم إمكانية اس��ترداد القيمة الدفترية.
في حال��ة وجود أي مؤش��ر على ذل��ك ،وعندما تزي��د القيمة
الدفتري��ة عل��ى القيم��ة التقديري��ة القابلة لالس��ترداد ،يتم
تخفيض الموج��ودات الثابتة إلى القيمة الممكن اس��تردادها
باعتبارها القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو القيمة
قيد االستعمال أيهما أعلى.
تحمل مصروف��ات اإلصالح والصيانة عل��ى قائمة الدخل ،أما
التحس��ينات التي تزي��د من قيمة الموج��ودات ذات العالقة أو
تطيل أعمارها بصورة جوهرية ،فتتم رسملتها.
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(ط) الذمم الدائنة
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المس��تحقة الس��داد في المس��تقبل
للبضائ��ع المس��تلمة أو الخدم��ات المؤداة س��واء تم��ت أو لم تتم
المطالبة بها من قبل المورد .
(ي) الزكاة الشرعية
ً
يتم احتس��اب المخص��ص الالزم وفقا ألنظم��ة وتعليمات مصلحة
الزكاة والدخل.
(ك) مخصص ترك الخدمة
يتم احتس��اب مكاف��أة نهاية الخدم��ة طبقاً لألس��س المتبعة في
السنوات السابقة بما يتفق مع نظام العمل والعمال .
(ل) استخدام التقديرات
يتطلب إع��داد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاس��بية المتعارف
عليه��ا اس��تعمال التقديرات واالفتراضات التي ق��د تؤثر على قيم
األصول والخصوم المسجلة .
(م) االنخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل األصول المالية
يت��م إجراء تقييم ف��ي تاريخ كل قائمة مركز مال��ي لتحديد ما إذا
كان هن��اك دليل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في قيمة
أي م��ن األصول المالي��ة ،في حالة وجود مثل ه��ذا الدليل فإن أي
انخفاض في القيمة يدرج في قائمة الدخل .
يتم تحديد االنخفاض في القيمة على الوجه التالي :
أ) في حالة األصول المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن االنخفاض في
القيم��ة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،بعد خصم أي
خس��ارة ناتجة ع��ن االنخفاض في القيمة س��بق إدراجها في
قائمة الدخل .
ب) في حالة األصول المدرجة بالتكلفة ،فإن االنخفاض في القيمة
ه��و الفرق بي��ن القيمة الدفتري��ة والقيمة الحالي��ة للتدفقات
النقدية المس��تقبلية المخصومة طبقاً لس��عر الس��وق الحالي
ألصول مالية مماثلة .
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ج) في حالة األص��ول المدرجة بالتكلفة المطفأة ،فإن االنخفاض
ف��ي القيمة هو الفرق بي��ن القيمة الدفتري��ة والقيمة الحالية
للتدفق��ات النقدية المخصوم��ة طبقاً لس��عر الفائدة األصلي
المطبق .
(ن) المخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الش��ركة أي التزام (قانوني أو
متوقع) ناتج عن حدث س��ابق ،وأن تكلفة تسوية االلتزام محتملة
ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها .
(س) استثمار في أوراق مالية  /أسهم
تمت الموافقة على الترخيص بتأس��يس شركة جبل عمر للتطوير
(ش��ركة مس��اهمة) بموجب المرس��وم الملكي رقم م 63/وتاريخ
1427/9/25ﻫ وال��ذي نش��ر بجري��دة أم القرى الس��نة  83العدد
 4123ي��وم الجمع��ة  26ش��وال 1427ﻫ المواف��ق  17نوفمب��ر
2006م ،وهذا نصه:
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بعون اهلل تعالى

نح��ن عب��د اهلل بن عب��د العزيز آل س��عود – ملك المملك��ة العربية
السعودية

بن��ا ًء على المادة (الثانية والخمس��ين) المعدلة من نظام الش��ركات
الصادر بالمرس��وم الملكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22ﻫ ،وبعد
االطالع على النظام المشار إليه وتعديالته ،وبعد االطالع على قرار
مجلس الوزراء رقم ( )239وتاريخ 1427/9/23ﻫ ،رسمنا بما هو
آت
أو ً
ال  :الموافقة على الترخيص بتأس��يس شركة جبل عمر للتطوير
(شركة مساهمة) طبقاً لنظامها األساسي المرافق .
ثانياً  :على س��مو نائب رئي��س مجلس الوزراء وال��وزراء  -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 :
أو ً
ال :الحصص العينية
 -1حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير :
أ  -أسهم عينية لقاء أراضي

669.318.944

ب -أسهم عينية لقاء تكاليف متكبدة لتطوير األراضي

86.170.566
755.489.510

 -2مالك آخرون

3.509.945.540

 -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
434.564.950
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 .
إجمالي

4.700.000.000

ثانياً :الحصص النقدية
اكتتاب عام ( ٪30حصة نقدية)

2.014.000.000

إجمالي رأس المال

6.714.000.000

بخصوص أسهم شركة مكة لإلنشاء والتعمير في رأس مال شركة جبل عمر
للتطوير ،وطبقاً لما جاء بمعيار المحاس��بة عن االس��تثمار في األوراق المالية
بالقيمة العادلة (سعر إقفال س��وق األسهم يوم 1431/4/29ﻫ ،وهو تاريخ
انتهاء الس��نة المالية الحالية للش��ركة) فقد تم تقييم س��عر السهم بالقيمة
العادلة بمبلغ  19.90ريال للس��هم لعدد  75.548.951س��هماً عينياً مقابل
 18.60ري��ال للس��هم ف��ي 1430/4/29ﻫ ،مما نتج عنه فروق��ات بالزيادة
قدرها  98.213.636.30ريال ،وتم قيدها في حقوق المساهمين (مكاسب
غير محققة ناتج��ة من تقييم األوراق المالية بس��عر التداول) .أما بخصوص
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األس��هم النقدي��ة ومقدارها  43.456.495س��هماً فإن قيمته��ا العادلة هي
قيمتها اإلسمية (التكلفة) ومقدارها ( )10ريال للسهم.

 -3نقدية لدى البنوك
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

البنك األهلي التجاري

5.007.842

9.010.181

بنك الرياض

113.440.246

177.749.463

مصرف الراجحي

12.370.159

2.079.672

مجموعة سامبا المالية

--

8.072

130.818.247

188.847.388

 -4تأمينات لدى الغير

قامت ش��ركة مكة لإلنش��ـاء والتعمير بدفع مبلغ مائة مليون ريال (على
دفعتين متس��اويتين) لش��ـركة جبل عمر للتطوير تحت حس��اب (تأمين
مسترد) لدخول مزاد استثمار في أبراج فندقية.

 -5مساهمون (قيمة أسهم لعقارات جاري إفراغها)

تمثل قيمة أس��هم لعق��ارات جاري إفراغه��ا لصالح الش��ركة ممثلة في
شيك مصرفي مودع لدى المحكمة الشرعية بمكة المكرمة على أن يتم
تسليمه لمالكي هذه األسهم بعد إتمام اإلفراغ للشركة .

 -6المصروفات المدفوعة مقدمًا
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1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما في حكمها

380.153

382.358

أتعاب مهنية

266.667

266.667

إيجارات

166.667

151.516

م .تأمين

99.640

81.642

م .صيانة آالت ومعدات وأدوات مكتبية وكهربائية
وإحصائية

74.822

73.328

إقامات وتأشيرات ورسوم واشتراكات

13.893

16.009
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م .متنوعة

 -7صافي ذمم وأرصدة مدينة

51.000

51.000

1.052.842

1.022.520

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

المستأجرون  -المركز التجاري
( )-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

15.452.478
()5.716.149
9.736.329
558.457

20.410.404
()5.485.032
14.925.372
558.457

( )-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()558.457
-21.604.191
()16.352.927
5.251.264
13.065.727
()8.492.385
4.573.342
1.739.928
1.946.660
1.580.000
1.656.243
709.000
188.685
100.000
8.162
27.489.613

()558.457
-21.347.373
()14.770.521
6.576.852
13.557.905
()8.194.053
5.363.852
2.098.621
1.583.223
1.440.000
738.943
359.000
188.685
100.000
8.162
33.382.710

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

المستأجرون تجاري – فندق الشهداء

المستأجرون  -المركز السكني
( )-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
المستأجرون سكني – فندق الشهداء
( )-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
العمال والموظفون
المقاولون والموردون
مستأجرو عقارات جبل عمر ()2
مدينون لشراء أراضي – جبل عمر ()1
الحسابات الجارية
التأمينات لدى الغير
دفعات مقدمة
المستأجرون  -إعادة التأجير

 -8جاري مشروع الطريق الموازي الغربي
أتعاب استشارات وتصاميم ومجسمات
دعاية وإعالن
الرفع المساحي
متنوعة

16.056.900
931.945
299.000
76.298
17.364.143

16.056.900
931.945
299.000
76.298
17.364.143
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 -9جاري شركة جبل عمر للتطوير
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

مصاريف متنوعة

447.016

564.320

موجودات ثابتة

22.568

13.858

469.584

578.178

إن بنود الحساب الجاري تمثل المصاريف التي تم صرفها بمعرفة شركة مكة
لإلنشاء والتعمير وتخص شركة جبل عمر للتطوير.

 -10صافي جاري فندق وأبراج مكة هيلتون
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

الحساب الجاري (تشغيل وأرباح ومخصصات)

13.631.332

9.455.398

مخصص اإلحالل ٪ 4

34.168.966

29.347.148

رأس المال العامل

2.625.000

2.625.000

حساب إحالل معدات التشغيل

--

342.917

إجمالي

50.425.298

41.770.463

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

()3.284.164

()645.703

47.141.134

41.124.760

-11صندوقالمتاجرةبالسلعبالريالالسعوديوعائداالستثمار

قامت الش��ركة خالل العام المالي الحالي بتاريخ 1430/8/24ﻫ بسحب
مبل��غ  100مليون ريال من صندوق المتاجرة بالس��لع لدى بنك الرياض
 /الرياض المالية ،وتم إضاف��ة العائد المحقق منه على القيمة المودعة
بالصندوق لتصبح  252.614.103ريال س��عودي ،والذي نتج عنه عائد
استثمار غير محقق قدره  8.020.334ريال .
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 -12أراضي المشروع األول
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

العقارات بموقع المشروع األول (قبل اإلزالة):
قيمة العقارات أرضاً وبنا ًء

856.861.815

856.861.815

يضاف إليها:
أ – تكاليف هدم وإزالة العقارات

3.863.706

3.863.706

ب -تعويضات إخالء العقارات

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

يحسم منها:
تعويض المساحة المنزوع ملكيتها بموجب األمر السامي ()232.780.085( )232.780.085
رقم  16136بتاريخ 1410/10/16ﻫ.
صافي تكلفة أراضي المشروع األول

663.949.538

663.949.538

يحسم منها:
ما يخص الوحدات السكنية المباعة (عدد  84شقة وفيال) ()62.539.769
من تكلفة األراضي

()62.539.769

601.409.769

601.409.769

 -13مشروع جبل عمر رقم ()2
أراضي
دفعات لشراء أراضي
أتعاب استشارات وتصاميم ورفع مساحي ومهنية ودعاية
وإعالن

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

67.931.250

41.931.250

--

5.000.000

2.560.044

2.560.044

70.491.294

49.491.294
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رصيد أول الفترة

اإلضافات

(االستبعادات) رصيد آخر الفترة

التكلفة

 -14صافي الموجودات الثابتة

البيـــــان

الموجودات

«أ«

45.011.085

--

207.635

44.803.450

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

رصيد أول
الفترة

16.183.684

صافي القيمة

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

صافي القيمة

1.987.052

رصيد آخر
الفترة

953.588.363 935.124.173 389.486.692

191.614

28.811.380

28.827.402

15.992.070

(االستبعادات)

مجمع اإلهالك
اإلضافات

--

الثابتة  -فرعي 27.485.413 363.988.331 1.324.610.865 3.275.705 10.309.875 1.317.576.695

الموجودات
الثابتة المجنبة
للبيع  -فرعي
«ب»
الرصيد
27.485.413 380.172.015 1.369.414.315 3.483.340 10.309.875 1.362.587.780

2.178.666

982.415.765 963.935.553 405.478.762
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التكلفة

 -14فرعي «أ» – الموجودات الثابتة واستهالكاتها

البيــــان

نسبة
اإلهالك
رصيد أول الفترة

اإلضافات

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

(االستبعادات) رصيد آخر الفترة رصيد أول الفترة

32.222 336.909
3.015 217.465
62.360 3.387.063
-1.850
399.655
4.890
3.710
81.600
--

--2.025
---

1.519.646 3.239.205

مجمع اإلهالك
اإلضافات

(االستبعادات) رصيد آخر الفترة

صافي القيمة

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

صافي القيمة

2.493.022
1.032.707
4.535.351
79.156

2.548.094
1.165.055
7.397.831
45.334
583.429
36.665
157.431
255.123
9.277

2.583.025
636.930
2.922.134
875.973
2.684.382
392.038
2.799.756
99.260
1.315.072

29.947
1.686
43.775
---2.024
---

279.563
83.789
505.999
35.671
261.079
48.962
144.703
7.413
--

2.333.409
554.827
2.459.910
840.302
2.423.303
343.076
2.657.077
91.847
1.315.072

5.131.119
1.801.985
10.319.965
921.307
3.267.811
428.703
2.957.187
354.383
1.324.349
11.951.638

2.158.031

602.431

652.467

2.107.995

9.843.643

8.074.049

444.853
80.737
298.425
180.936
9.277

855.386.369 840.228.029 242.347.697
-- 16.322.684 226.025.013 1.082.575.726
-- 1.164.343 1.081.411.383 ٪ 3
المباني
14.170.446 11.877.291 61.217.830
27.894 2.602.894 58.642.830
73.095.121
28.640 310.486
72.813.275 ٪ 12.5
آالت ومعدات
أثاث ومفروشات 66.803.035 60.976.971 69.504.600 1.229.259 6.590.225 64.143.634 130.481.571 1.627.797 1.162.699 130.946.669 ٪ 10
وديكور

٪ 10

10.232.079

4.826.432 ٪ 15
آالت مكتبية
أدوات كهربائية 1.587.535 ٪ 10
آالت إحصائية 6.995.262 ٪ 12.5
919.457 ٪ 30
عدد وأدوات
صغيرة
2.868.156 ٪ 25
السيارات
423.813 ٪ 25
أجهزة تكييف
2.955.502 ٪ 40
أثاث العاملين
خزائن حديدية 272.783 ٪ 2.5
أثاث ومفروشات 1.324.349 ٪ 20
المصلى

معدات تشغيل

الرصيد

953.588.363 935.124.173 389.486.692 1.987.052 27.485.413 363.988.331 1.324.610.865 3.275.705 10.309.875 1.317.576.695
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 -14فرعي «ب» – الموجودات الثابتة المجنبة للبيع واستهالكاتها
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

42.373.724
365.333
334.678
420.602
789.917
11.640
136.000

22.838
18.973
9.034
145.978
10.812
---

--------

42.396.562
384.306
343.712
566.580
800.729
11.640
136.000

اآلالت والمعدات

أثاث ومفروشات
وديكور

العدد واألدوات

اآلالت المكتبية

األدوات الكهربائية

أثاث العاملين

أجهزة التكييف

البيـــــان

التكلفة

مجمع اإلهالك

13.571.096
383.915
342.511
566.416
800.639
11.624
135.980

رصيد أول الفترة اإلضافات (االستبعادات) رصيد آخر الفترة رصيد أول الفترة اإلضافات (االستبعادات)
--------

المباني الجاهزة

صافي القيمة

7.014
18.945
8.934
145.914
10.807
---

371.556

صافي القيمة

364.970
333.577
420.502
789.832
11.624
135.980

--

رصيد آخر
الفترة

363
1.101
100
85
16
20

--

28.825.466 28.809.642 13.564.082
391
1.202
164
90
16
20

371.556

اإلجمالي

371.503

45.011.085

--

--

--

207.635

371.503

44.803.450

53

16.183.684

53

--

28.827.402 28.811.380 15.992.070 191.614

 -15مصروفات مستحقة

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما في حكمها

1.492.179

1.505.771

قيمة مستحقات العاملين بفندق الشهداء والتي انتهت
خدمتهم بالشركة

225.484

819.072

تذاكر سفر وبدل إجازات

647.784

695.851

مياه وكهرباء

870.000

1.200.000

أتعاب مهنية

60.000

165.000

م .صيانة آالت ومعدات

41.668

20.834

بنود متنوعة

5.285

16.086

3.342.400

4.422.614

 -16إيرادات مؤجلة لعام 1432/1431ﻫ
إيرادات المركز التجاري
إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة
إيرادات تأجير  -عقارات جبل عمر

 -17ذمم وأرصدة دائنة
المساهمون
(باقي حقوق أصحاب األسهم المباعة بالمزاد العلني
وفائض االكتتاب)
دائنو شراء موجودات ثابتة – جبل عمر ()1
المقاولون والموردون
الحسابات الجارية
تأمينات للغير
المستأجرون  -المركز التجاري
المستأجرون  -المركز السكني
مرتبات تحت الصرف
المستأجرون  -إعادة تأجير

1431/4/29ﻫ 1430/4/29ﻫ
ريال سعودي
ريال سعودي
22.924.369
23.013.156
615.632
615.632
1.834.337
1.761.000
25.374.338
25.389.788

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

12.436.437

12.472.145

4.113.417
2.666.065
1.127.626
1.665.890
604.388
794.671
136.212
3.750
23.548.456

5.346.117
2.848.926
4.267.000
1.665.890
908.307
794.671
134.636
3.750
28.441.442
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 -18مخصص الزكاة الشرعية

أو ً
ال  -ت��م احتس��اب الزكاة الش��رعية طبقاً للقواعد واألنظم��ة التي أصدرتها
مصلحة الزكاة والدخل .
ثانياً  -ملخص مبالغ عناصر احتساب وعاء الزكاة الشرعية
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

صافي الربح قبل احتساب مخصص الزكاة الشرعية
يضاف :
المخصصات المكونة خالل العام
يخصم :
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الربح المعدل
يضاف :
رأس المال واالحتياطيات والمخصصات واألرباح
المبقاة
المجموع
يخصم :
صافي الموجودات الثابتة واالستثمارات طويلة األجل
الوعاء الزكوي
قيمة الزكاة الشرعية المحتسبة ٪2.5
يخصم :
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالشركة
والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم
( )4460الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء .
صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة
والدخل

221.406.303

229.019.252

2.320.247
223.726.550

2.593.495
231.612.747

()2.200.000
221.526.550

()2.311.111
229.301.636

3.937.342.046

3.875.773.150

4.158.868.596

4.105.074.786

()3.830.874.875( )3.834.460.137
274.199.911
324.408.459
6.854.998
8.110.211
()375.016

()316.976

7.735.195

6.538.022

ثالثاً – مخصص الزكاة الشرعية
الرصيد في بداية السنة المالية
يخصم منه:
المسدد خالل السنة المالية
المعاد إلى اإليرادات المتنوعة عن فروق زكاة عام
1427ﻫ.
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1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

6.854.998

29.968.730

()6.538.022

()28.872.996

--

()481.180

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

()316.976

--

يضاف إليه :
7.735.195
صافي الزكاة الشرعية المستحقة لمصلحة الزكاة
والدخل.
375.016
الزكاة المتوجبة على مساهمة وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالشركة
والمعفاة من الزكاة الشرعية طبقاً للفتوى رقم
( )4460الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء.
8.110.211

()614.554

-6.538.022
316.976

6.854.998

رابعاً :قامت الشركة بسداد الزكاة الشرعية المستحقة عن عام 1430/29ﻫ
بموج��ب الش��يك المصرف��ي رق��م  35571بتاري��خ 2009/10/6م بمبل��غ
 6.538.022ريال ،وقامت مصلحة الزكاة والدخل بالرياض بتزويد الش��ركة
بالشهادة الزكوية سارية المفعول حتى 1431/8/29ﻫ.

 -19توزيعـات أربـاح

 /19أ -توزيعات أرباح مستحقة
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1415/1414ﻫ

3.494.415

3.497.485

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1416/1415ﻫ

1.961.950

1.967.620

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1417/1416ﻫ

2.643.255

2.653.675

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1418/1417ﻫ

2.313.344

2.334.236

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1419/1418ﻫ

2.743.148

2.760.464

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1420/1419ﻫ

2.794.830

2.817.630

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1421/1420ﻫ

4.251.442

4.292.890

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1422/1421ﻫ

3.317.268

3.349.860

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1423/1422ﻫ

3.854.211

3.897.423

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1424/1423ﻫ

4.386.441

4.461.165

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1425/1424ﻫ

7.506.652

7.607.368

إيضاحات حول القوائم المالية
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أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1426/1425ﻫ

11.612.175

11.724.255

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1427/1426ﻫ

24.380.246

24.533.479

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1428/1427ﻫ

9.957.930

10.202.089

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1429/1428ﻫ

8.861.736

9.532.232

أرباح مستحقة التوزيع للسنة المالية 1430/1429ﻫ

11.437.643

--

105.516.686

95.631.871

 /19ب -توزيعات أرباح مقترحة
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

( ٪5من رأس المال المدفوع) دفعة أولى للمساهمين

82.408.120

82.408.120

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2.200.000

2.311.111

 ٪10دفعة ثانية للمساهمين
( ٪10سنة 1430ﻫ)

164.816.240

164.816.240

249.424.360

249.535.471

 -20رأس المال
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي
عدد األسهم

القيمة اإلسمية

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي
عدد األسهم

القيمة اإلسمية

رأس المال المصرح به
أسهم عينية

73.907.790

739.077.900

73.907.790

739.077.900

أسهم نقدية

90.908.450

909.084.500

90.908.450

909.084.500

إجمالي

164.816.240

164.816.240 1.648.162.400

1.648.162.400

رأس المال المكتتب به
والمدفوع بالكامل
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أسهم عينية

73.907.790

739.077.900

73.907.790

739.077.900

أسهم نقدية

90.908.450

909.084.500

90.908.450

909.084.500

164.816.240

164.816.240 1.648.162.400
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1.648.162.400

 -21احتياطي نظامي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة المالية

1.136.280.685

314.064.260

تحويل عالوة اإلصدار

--

800.000.000

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

--

22.216.425

الرصيد في نهاية السنة المالية

1.136.280.685

1.136.280.685

ت��م إيقاف تجنيب  ٪10م��ن صافي األرباح لتكوي��ن احتياطي نظامي ،وذلك
لبل��وغ رصي��ده  ٪69من رأس المال ،وذل��ك طبقاً للم��ادة  1/42من النظام
األساس��ي للش��ركة والذي أقرت��ه الجمعية العام��ة العادية للش��ركة بتاريخ
1430/8/21ﻫ.

 -22تسويات سنوات سابقة

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

أسهم  /وأرباح من عام 1415ﻫ وحتى عام 1420ﻫ
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

19.582.284

--

خصومات على إيرادات تخص الفترة من عام 1424ﻫ
حتى 1429ﻫ.

982.178

--

1.200.000

--

189.396

--

21.953.858

--

رد إيجار عقار بجبل عمر (.)2
استهالك كهرباء بعقارات جبل عمر (.)1

 -23إيرادات المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

إيرادات المركز التجاري

90.239.901

89.755.263

إيرادات الوحدات السكنية المؤجرة

2.462.503

2.479.379

إيرادات أخرى

2.623.128

2.662.428

95.325.532

94.897.070

إيضاحات حول القوائم المالية
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 -24مصاريف المركز التجاري والوحدات السكنية المؤجرة
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي
إهالك الموجودات الثابتة

4.841.740

6.387.226

مصاريف الصيانة والتشغيل (إيضاح فرعي أ )

11.315.033

11.358.014

مصاريف التسويق (إيضاح فرعي ب)

7.732.180

7.546.444

23.888.953

25.291.684

 -24فرعي «أ»  -مصاريف الصيانة والتشغيل

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

مياه وكهرباء
رواتب وأجور وما في حكمها
صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات
سفر وانتقال ونقل وتحميل
عالج العاملين
اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
متنوعة

 -24فرعي «ب»  -مصاريف تسويقية
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1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

7.605.626
1.414.369
1.816.662
342.892
74.475
20.850
40.159
11.315.033
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي
7.950.773
1.258.270
1.672.968
268.239
146.127
31.200
30.437
11.358.014
1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

رواتب وأجور وما في حكمها

4.799.052

4.831.553

ديون مشكوك في تحصيلها

1.813.522

1.497.233

عالج العاملين

430.240

349.589

سفر وانتقال

100.202

186.576

مصاريف ومواد نظافة وغسيل وكي

183.431

200.110

تأمين

166.261

167.457

دعاية وإعالن ومعارض

5.900

1.078

بريد وبرق وهاتف

50.081

53.364

اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص

77.733

112.643

أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير

22.077

28.683

ضيافة واستقبال وإعاشة

9.345

69.350

صيانة ومواد وقطع غيار سيارات ومحروقات

5.556

3.269

إيضاحات حول القوائم المالية

مصاريف بنكية

521

780

متنوعة

68.259

44.759

7.732.180

7.546.444

 -25صافي أرباح فندق مكة هيلتون
حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

75.115.976

94.002.808

يضاف :
مخصص اإلحالل

6.162.930

8.252.650

إجمالي حصة المالك

81.278.906

102.255.458

يخصم :
إهالكات الموجودات الثابتة

()13.654.799

()13.532.417

صافي األرباح (قائمة الدخل)

67.624.107

88.723.041

1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

 -26صافي أرباح أبراج مكة هيلتون
حصة شركة مكة لإلنشاء والتعمير
يضاف :
مخصص اإلحالل
إجمالي حصة المالك
يخصم :
إهالكات الموجودات الثابتة
صافي األرباح (قائمة الدخل)

95.784.602

84.587.818

6.247.925
102.032.527

9.232.238
93.820.056

()8.758.690
93.273.837

()8.760.722
85.059.334

 -27المصاريف العمومية واإلدارية
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي
رواتب وأجور وما في حكمها
دعاية وإعالن ومعارض
أتعاب مهنية
تأمين
م .صيانة ومواد وقطع غيار وم.سيارات ومحروقات

5.198.003
1.398.813
546.500
729.773
188.632

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي
5.352.711
1.105.367
1.611.634
732.386
413.224

إيضاحات حول القوائم المالية

101

أدوات كتابية ومطبوعات وتصوير
عالج العاملين
إهالك
ضيافة واستقبال وإعاشة
مصروفات معرض المجسمات (نظافة وحراسة وكهرباء)
إيجارات
بريد وبرق وهاتف
اشتراكات ورسوم تأشيرات ورخص
مياه وكهرباء
نقل وتحميل
مصاريف وعموالت بنكية
متنوعة

219.725
388.050
230.183
428.189
299.996
235.141
84.807
88.093
36.193
10.395
109.118
97.716
10.289.327

219.533
429.895
267.330
334.054
393.689
199.090
93.188
89.667
52.111
5.725
247.164
76.622
11.623.390

 -28اإليرادات المتنوعة
1431/4/29ﻫ
ريال سعودي

1430/4/29ﻫ
ريال سعودي

إيجار عقارات جبل عمر

2.214.837

1.530.830

إيراد بيع مخلفات

17.013

103.415

تعويضات

--

13.000

فرق مخصص الزكاة الشرعية لعام 1427ﻫ

--

481.180

2.231.850

2.128.425

 -29مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  -فندق الشهداء

نظراً النتهاء مدة عقد اإليجار المبرم مع مبرة ش��هداء الحرم المكي الش��ريف
إلدارة وتشغيل فندق الشهداء ،فقد توقف نشاط الفندق في 1427/12/30ﻫ،
ومنذ ذلك التاريخ تقوم إدارة الش��ركة بتحصيل المديونيات المستحقة على
مستأجري الغرف والمحالت
وخالل العام المالي الحالي تم اآلتي:

تم تحصيل مبلغ  492.179ريال من المديونيات المستحقة على مستأجري
الغرف.
تم تكوين مخصص للديون المش��كوك ف��ي تحصيلها قدره  298.332ريال
لبعض مديونيات مستأجري الغرف المشكوك في تحصيلها.
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تم س��داد مبلغ  593.588ريال قيمة مس��تحقات العاملين السابقين بفندق
الش��هداء الذي��ن ت��م نقل كفاالته��م لجهات عم��ل أخرى تحت��اج لخدماتهم
وتخصصاتهم ،أو تم منحهم تأشيرات خروج نهائي بنا ًء على طلبهم ورغبتهم.

-30المساهمات االجتماعية

من منطلق حرص الش��ركة عل��ى االضطالع بالمس��ؤولية االجتماعية قامت
ببعض المساهمات بإجمالي مبلغ قدره  3.913.000ريال.

 -31التقارير القطاعية

تقوم الش��ركة ب��إدارة وتش��غيل القطاع��ات اإلنتاجية والخدمي��ة ممثلة في
السوق التجاري والشقق السكنية ،بينما يتم إدارة وتشغيل فندق وأبراج مكة
هيلتون بموجب عقد إدارة بين الش��ركة (المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون)
وش��ركة فنادق هيلتون العالمية وذل��ك مقابل ( )٪82.5للمالك س��نوياً من
صافي الربح ،بعد خصم مخصص اإلحالل ( )٪4ومصاريف التشغيل .
المركز التجاري فندق مكة هيلتون أبراج مكة هيلتون
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
صافي الموجودات
المستثمرة

368.860.611

645.810.624

إجمالي اإليرادات

92.863.029

154.915.045

إجمالي
ريال سعودي

1.532.448.139 517.776.904
178.572.201

426.350.275

يخصم:
مخصص اإلحالل

--

()6.162.930

()6.247.925

()12.410.855

صافي اإليرادات

92.863.029

148.752.115

172.324.276

413.939.420

يخصم :م.
التشغيل والتسويق

()19.047.213

()51.718.089

()117.711.351( )46.946.049

الصافي

73.815.816

97.034.026

296.228.069

125.378.227

ويخصم:
حصة اإلدارة من
األرباح

--

()15.755.120

()20.883.197

()36.638.317

اإلهالك

()4.841.740

()13.654.799

()8.758.690

()27.255.229

إجمالي أرباح
النشاط

68.974.076

67.624.107

95.736.340

232.334.523

إيضاحات حول القوائم المالية

103

ت��م إضافة مبلغ  2.462.503ريال إليرادات قطاع أبراج مكة هيلتون خصماً
م��ن إيرادات النش��اط الذي يمثل قيمة إي��رادات الوحدات الس��كنية المؤجرة
بمعرفة إدارة المركز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس استثمارات وإيرادات
ومصروفات كل قطاع.

 -32اإلفصاح عن العمليات مع ذوي العالقة

تمت خالل العام المالي الحالي والمنتهي في 1431/4/29ﻫ العمليات التالية
مع ذوي العالقة :

 -1إن الرصيد الدائن لمؤسس��ة م��زارع فقيه للدواجن المملوكة لألس��تاذ/
عبدالرحمن عبدالقادر فقيه رئيس مجلس اإلدارة في بداية السنة المالية
الحالي��ة ق��دره  4.694ريال ،وقد تم إجراء معامالت مالية بين الش��ركة
والمؤسس��ة خالل العام الحالي بلغ إجمالي حركتها المدينة ( )960ريال
وحركتها الدائنة (ال ش��يء) ريال ،وقد نتج ع��ن ذلك رصيد دائن لصالح
مؤسسة مزارع فقيه للدواجن قدره  3.734ريال.
 -2طبقاً للنظام األساس��ي للشركة تم صرف مكافأة للسادة أعضاء مجلس
اإلدارة مقدارها  2.311.111ريال عن عام 1430/1429ﻫ.

 -33االلتزامات المحتملة

قام��ت ش��ركة مك��ة لإلنش��اء والتعمي��ر (المس��اهم الرئيس��ي ف��ي
ش��ركة جب��ل عم��ر للتطوي��ر  -ش��ركة مس��اهمة س��عودية) بتاري��خ
1431 /2 /15ﻫ بالتوقي��ع عل��ى (س��ند ألم��ر) بمبلغ 364.233.333
ري��ال لصال��ح مصرف الراجح��ي ككفيل ضام��ن وكفالة ُغرم وأداء في
حص��ول ش��ركة جبل عم��ر للتطوي��ر على تس��هيالت ائتماني��ة قصيرة
األجل لمدة س��تة أش��هر.

 -34إدارة المخاطر

مخاطر معدل العمولة:

تنش��أ مخاطر مع��دل العمولة من احتمال أن يؤث��ر التذبذب في معدالت
العمول��ة على الربحي��ة المس��تقبلية أو القيمة العادلة ل�لأدوات المالية.
إن الش��ركة غي��ر معرض��ة لمخاطر مع��دل العمول��ة نظر اً لع��دم تعامل
الش��ركة بالعمولة .
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مخاطر االئتمان:

تتمث��ل مخاطر االئتمان في إخف��اق طرف في أداة مالية ف��ي الوفاء بالتزامه
والتس��بب في تكب��د الطرف اآلخر خس��ارة مالي��ة .تقوم الش��ركة بالحد من
مخاطر االئتمان الخاصة بها والمتعلقة بالعمالء بوضع حدود ائتمانية للعمالء
ومراقب��ة الذمم المدينة القائمة  .لم يت��م تحديد أي تركيز لمخاطر االئتمان
من قبل اإلدارة .
فيم��ا يتعلق بمخاطر االئتمان الناش��ئة عن األصول المالية األخرى للش��ركة
وتعرض الش��ركة للمخاطر الناش��ئة عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها
في السداد ،فإن أقصى تعرض يساوي القيمة الدفترية لهذه األدوات .

مخاطر السيولة:

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة
بالمطلوبات المالية حال استحقاقها .
تقوم الش��ركة بالحد م��ن مخاطر الس��يولة وذلك بالتأكد م��ن توفر األموال
الالزمة عند الحاجة إليها  .من المتوقع أن يتم سداد جميع الخصوم المتداولة
خالل  12ش��هر م��ن تاريخ قائمة المركز المالي ،وتعتقد اإلدارة أنه س��يكون
لديها األموال الالزمة للقيام بذلك .

مخاطر العملة:

تتمث��ل مخاطر العملة في تقلب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أس��عار صرف
العم�لات األجنبية  .إن الش��ركة غير معرضة لتقلبات أس��عار صرف العمالت
األجنبية خ�لال دورة أعمالها العادية نظراً ألن جمي��ع معامالتها تتم بالريال
السعودي .

 -35القيمة العادلة لألدوات المالية

القيم��ة العادل��ة هي القيمة التي يت��م بموجبها تبادل موجودات ما أو س��داد
مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل.
تتك��ون الموج��ودات المالية الخاصة بالش��ركة من النقد ل��دى البنوك والذمم
واألرصدة المدينة األخرى والحسابات الجارية بينما تتكون الخصوم المالية من
الذمم واألرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة وتوزيعات األرباح المستحقة.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.
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 -36المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات
انخفاض قيمة الذمم التجارية

يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الذمم التجارية عندما يصبح من
غي��ر المحتمل تحصيل كامل المبلغ  .ف��ي حالة المبالغ الكبيرة في حد ذاتها،
يت��م هذا التقدير على أس��اس كل مبلغ عل��ى حدة  .أما المبالغ التي ليس��ت
كبي��رة في حد ذاتها ولكنها تجاوزت موعد اس��تحقاقها فيتم تقييمها إجمالياً،
ويت��م تكوين مخصص تبعاً لطول الفترة التي مضت على موعد اس��تحقاقها
بنا ًء على معدالت االسترداد التاريخية .
كان إجمالي الذمم التجارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي 50.680.853
ريال سعودي (مبلغ  55.874.139ريال سعودي خالل عام 1430ﻫ) ،ورصيد
مخصص الديون المش��كوك في تحصيلها مبلغ  31.119.918ريال سعودي
(مبلغ  29.008.063ريال سعودي خالل عام 1430ﻫ) .
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