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المقدمة
حققت شركة جبل عمر للتطوير قفزات كبيرة في إنشاء واحد من أكبر المشاريع
الفندقية والتجارية ،حتى أصبح أحد المعالم الرئيسة في محيط الحرم المكي الشريف،
وذلك بسبب إطاللته المميزة على المسجد الحرام .وبعزم وثبات تستمر الشركة في
عمليات تنفيذ باقي مراحل المشروع وفق جدول زمني ،من أجل تحقيق رؤية الشركة
التي تقوم على تحقيق طابع األصالة والمعاصرة ،وذلك عبر الحفاظ على طابع العمارة
المكية واإلسالمية بلمسات عصرية حديثة.
ويمتاز المشروع بتصميمه الفريد وتقديم خدمات خاصة تتوافق مع قدسية المكان
واستحضار الزمان ،ليشعر الضيوف بالراحة والسكينة والهدوء التي تليق بمكانة مكة
المكرمة ،وبما يحقق تنمية المكان وبناء اإلنسان.
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كلمة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير

تجاوب ًا مع الخطط الطموحة التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين من خالل زيادة القدرة
االستيعابية وفق أرقى معايير الجودة والخدمة واألداء ،فقد تبنت شركة جبل عمر للتطوير خطط وبرامج متطورة لتحقيق
تطلعات مساهمي الشركة ومجلس إداراتها وعمالئها من خالل االرتقاء بخدمة ضيوف الرحمن وما يتبعها من خدمات الضيافة
والسياحة واإلسكان.
وقد سعى مجلس اإلدارة بالتعاون مع إدارة الشركة إلى استقطاب عدد من الكفاءات والقيادات السعودية واإلقليمية والعالمية
وتوفير بيئة جاذبة للعمل واإلبداع وبناء سياسات وإجراءات وقواعد بيانات وانظمة حاسب آلي ومجموعة من مشاريع البنية
التحتية للشركة ،األمر الذي يعتبر العمود الفقري في أي بناء مستقبلي بإذن اهلل .بالتوازي فإن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ
استراتيجيتها الجديدة آخذة بعين االعتبار طموحات مساهمي الشركة وعمالءها والعاملين فيها ومجلس اإلدارة وتحدد مجاالت
عملها ونطاقها الجغرافي وهيكلها القانوني واإلداري.
حرصت شركة جبل عمر للتطوير على أن تكون استراتيجيتها الجديدة متوائمة مع تطلعات قيادة المملكة ورؤيتها الطموحة
 2030والسعي نحو زيادة أعداد المعتمرين إلى  30مليونًا وفق منظومة متميزة من الخدمات المقدمة لهم ،وتسعى الشركة
بكل عزم وطموح إلى التوسع في الخطط واألنشطة وتطوير عدد من المشاريع األخرى مع الحرص على االستفادة من الخبرة
المتراكمة واعتماد النماذج العلمية والعملية  ،األمر الذي سيساهم بمشيئة اهلل تعالى في وضع الشركة على خارطة أسرع شركات
التطوير العقاري نمواً في المنطقة.
ومنذ تأسيسها وضعت الشركة على عاتقها ومن منطلق المسئولية االجتماعية تحقيق الشراكة اإلستراتيجية والدعم النوعي
لمؤسسات المجتمع المدني ،األمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز وتظافر الجهود بما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع
مع ًا.
ويعتبر النموذج المالي للشركة من الركائز الهامة ،لذلك تم تحديث نموذجها المالي بما يتناسب مع كونها شركة تطوير عقاري
تهدف إلى تطوير منتجاتها العقارية بشكل يلبي طموحات جميع عمالئها .وفي الوقت ذاته ،استخدمت الشركة هيكلة مالية
جديدة تتالءم مع االستراتيجية والرؤية الجديدة.
وقد بدأت الشركة في طرح منتجات عقارية جذابة مع شركائها االستراتيجيين من خالل تدشين الصناديق العقارية وبيع الوحدات
السكنية وذلك لتعزيز ربحية الشركة والحفاظ على النمو المالي.
وبلغة اإلنجاز فإن هذا الصرح العقاري الرائع يشهد المزيد من التقدم في كافة مرافق المشروع ويساهم في دفع عجلة النمو
وتعزيز القيمة السوقية للشركة بفضل تظافر كافة الجهود وتعاون الشركاء بما يحقق تطلعات وأهداف مساهمي الشركة
ومجلس إدارتها بإذن اهلل تعالى.
وأود في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم
وتفاعلهم والتزامهم ،كما أشكر جميع مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم.
سائ ً
ال المولى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والصالح،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

عبد العزيز بن محمد إبراهيم السبيعي

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

11

أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

عبد العزيز محمد السبيعي

د .عبد اهلل حمد المشعل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

محي الدين صالح كامل

م .أنس محمد صالح صيرفي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

ثامر ناصر العطيش
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نائب رئيس مجلس اإلدارة
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خالد صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مهند سعود الرشيد

د .زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

منصور عبدالعزيز البصيلي

طارق عبد الرحمن فقيه

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

د .أحمد عثمان القصبي

ياسر فيصل الشريف
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وصف المشروع

• المساحة اإلجمالية لألرض =  230,000م.2
• الطاقة االستيعابية =  34,000شخص.
• المساحات المستغلة لقطع األراضي =  142,016م2
وتمثل  %61من المساحة اإلجماليـة لألرض.
• المساحات المخصصة للشوارع والمرافق العامة
والخدمات =  87,984م 2وتمثل  %39من المساحة
اإلجماليــة لألرض.
• يضم المشـروع  40برجـًا تتفـاوت ارتفاعاتهـا ما بين 20
إلى  42طابقـاً (بالنسبة للبرجين التوأمين).
• يحتـوي المشروع على حوالي ( )11,405غرفة فندقية وسكنية.
• يضم المشروع فندق للمؤتمرات ،ويوجد به قاعة
تستوعب قرابة ( 1,380شخص) وهي تعتبر من أكبر
القاعات بمكة المكرمة.
• يوجد منظومة متكاملة من األسواق التجارية الحديثة،
تبلغ إجمالي مساحتها  270,412م.2
• استيعاب ما يقارب  30,000مصل يؤدون الصالة مع
المصلين بالمسجد الحرام.
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• يؤمن المشروع كذلك كافة مرافق البنية التحتية
واألماكن والساحات العامة والخدمات الالزمة للمشروع.
• يتم في المشروع تنفيذ نظام مراقبة مركزي إلدارة
الحشود (.)CCTV
• فصل تام بين حركة المشاة والمركبات في جميع أجزاء
المشروع.
• توفير عدد ( )5طرق إشعاعية للمشاة مجهزة بساللم
كهربائية تخترق المشروع من الشرق إلى الغرب بعروض
تتراوح من (12م إلى 14م).
• يوجد طريق محوري للمشاة يخترق المشروع من
الجنوب للشمال لخدمة القادمين من األحياء الجنوبية في
طريقهم للمسجد الحرام أو العكس.
• يشتمل المشروع على طريق دائري داخلي للسيارات
بعرض ( 20م) في االتجاهين لربط جميع أجزاء المشروع،
مع وجود مواقف جانبية للحافالت.
• تبلغ األعداد اإلجمالية لمواقف السيارات بالمشروع حوالي
( )4.000موقف سيارة.
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• توفير عدد من الساحات العامة في مواقع مختلفة
بالمشروع ،ومجهزة بالخدمات ونوافير المياه.
• تنفيذ نظام لتجميع مياه األمطار من أسطح المباني
بالمشروع لتدويرها وإعادة استخدامها.
• يشتمل المشروع على منظومة شبكات متكاملة لخدمات
البنية التحتية ،حيث تشمل نظام متطور للتخلص من
المخلفات وشبكات صرف متكاملة.
• نظام لمعالجة وإعادة استخدام مياه المغاسل والميضاءات
(المياه الرمادية).
• تنفيذ محطة تحويل كهرباء بالموقع على حساب الشركة
بقدرة ( 268ميجا فولت امبير) وستغطي هذه المحطة
كامل احتياجات المشروع من الكهرباء.
• تنفيذ محطة تبريد مركزية تغطي احتياجات المشروع
بطاقة إنتاجية تبلغ ( 55ألف طن تبريد) لتوفير نظام
مركزي للتكييف بالمياه المبردة.
• أنفاق خدمات خرسانة مسلحة أسفل الشوارع الرئيسية

والفرعية بكامل المشروع وكذلك نظام مراقبة المرور والحشود.
• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.
• الساللم الكهربائية للمناطق العامة وممرات المشاة.
• أعمال التشجير وتنسيق المواقع ونظام مكافحة الحرائق
بالمناطق العامة.
• كما روعي في المخطط العام للمشروع استحداث
طريق للمشـاة بعرض (40م) وبطول حوالي (300م)
يمتد من نهاية طريق الملك عبد العزيز ويخترق
المشروع إلى الساحة الغربية للمسجد الحــرام بمسمى
(طريق الملك عبد العزيز للمشاة) وذلك لتسهيل حركة
المشاة القادمين من طريق الملك عبد العزيز وجميع
األحياء المجاورة بالجهة الغربية إلى المسجد الحرام.
وتوجد بواكي على جانبي الطريق بعرض ( 5م) من كل
جانب مع محالت تجارية وسوق مركزي ،ويتفرع من هذا
الطريق شوارع جانبية تؤدي إلى داخل المشروع وإلى
المصلى العام.
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الفنادق المكتملة بالمشروع
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فندق أجنحة هيلتون مكة
يتكون من برجـين كــل برج ( 20دور) ومطلة مباشرة على شارع
إبراهيم الخليل ويتكون من (عدد  484جناح) وقد تم وهلل الحمد
تشغيلها بالكامل إعتباراً من شهر رمضان  1435هـ.
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الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق ماريوت مكة
يتكون من برجين (البرج األول  11دور  ،البرج الثاني  20دور) ويطل
على تقاطع شارع أم القرى وشارع إبراهيم الخليل ويتكــــــون من
( 426غرفة) وقد تم افتتاح الفندق خالل شهر رمضان 1436هـ.

18

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

فندق حياة ريجنسي مكة
يتكـون من برجين كــــل برج (20دور) ويطل على شارع إبراهيم
الخليل ويتكون من ( 657غرفة) وقد تم افتتاح الفندق خالل شهر
رمضان 1436هـ.

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

19

٢

الفنادق المكتملة بالمشروع

فندق كونراد مكة
يتكون من برجين كل برج (20دور) ويطل على شارع إبراهيم
الخليل ويتكون من ( 438غرفة) وقد تم إفتتاح الفندق خـــــالل
شهر رمضان 1437هـ.
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فندق هيلتون للمؤتمرات مكة
يتكون من برجين كل برج ( 20دور) ويطل على شارع إبراهيم
الخليل ويتكون من ( 764غرفة) وقد تم إفتتاح الفندق بداية شهر
رجب 1438هـ.
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األعمال الحالية بالمشروع

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة األولى:
تتكون هذه المرحلة من  4قواعد بناء (بوديومات) ،وعدد
( )10أبراج فندقيـة و 87فيال وشقة ووحدة سكنيـة
باإلضافة إلى  10فلل علوية ،ومسطحات تجارية
بمساحة  21.572متر مربع و  457موقف سيارات ،وتبلغ
المسطحات البنائية للمرحلة األولى حوالي  520.718متر
مسطح ومطلة على شارع إبراهيم الخليل ،وتم االنتهاء
من هذه المرحـلة خالل الربع األول من عام 2017م .حيث
أنه تم االفتتاح بحضور صاحب السمو الملكي األمير خالد
الفيصل – امير منطقة مكة المكرمة – حفظه اهلل.

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثانية:
يتكون المبنى من قاعدة بناء واحدة ،وعدد  4أبراج فندقية
مطلة على شارع إبراهيم الخليل ،بمساحة إجمالية
للمسطحات البنائية 200 :ألف متر مربع ،ويتكون مبنى
القاعدة من  3أدوار تجارية ،ووحدات سكنية عددها 96
وحدة سكنية و 4فيالت ،و 3أدوار مواقف ومداخل الفنادق،

22

والخدمات من مطاعم وغرف إجتماعات ونادي رياضي عدد
 ،2ويوجد بالدور العلوي لكل برج فيال بنتهاوس (العدد
اإلجمالي  4فلل) .
جاري تنفيذ اعمال االنشاءات بالمرحلة مع إتحاد شركتي
بيتور العربية السعودية وأزميل للمقاوالت ومتوقع
اإلنتهاء الفعلي ألعمال اإلنشاءات بالمرحلة الثانية بنهاية
الربع الرابع من 2018م.

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الثالثة:
تتكون من قاعدتي بناء (بوديومات) وعدد ( )4أبراج  ،وتبلغ
مسطحاتها البنائية حوالي ( )398ألف متر مسطح ،حيث
تحتوي هذه المرحلة على  2166غرفة فندقية تتضمن
البرجين التوأمين منها  1490غرفة فندقية سيتم إدارتها
بواسطة شركة العنوان للفنادق والمنتجعات .كما أنه تم
ترسية عقد المرحلة الثالثة في  15ديسمبر 2012م على
اتحاد شركتي اإلنشاءات العربية ودريك اند سكل ،ومتوقع
اإلنتهاء الفعلي ألعمال اإلنشاءات بالمرحلة الثالثة في
الربع األول من 2019م.
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المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الرابعة:
تتكون من عدد ( )3قاعدة بناء (بوديوم) وعدد ( )7أبراج
فندقية ،باإلضافة لمنطقة مرافق وخدمات مخصصة
للجهات الحكومية وواقعة في وسط المشروع ،ومجموع
المسطحات البنائية لهذه المرحلة  320.000متر مربع ،
وتم ترسية عقد هذه المرحلة على شركة رواد المدائن
لإلنشاء والتعمير المحدودة ومتوقع اإلنتهاء الفعلي ألعمال
اإلنشاءات بالمرحلة الرابعة في الربع الرابع من 2018م.

الوضع الحالي لإلنشاءات بالمرحلة الخامسة والسادسة
والسابعة:
تم بنجاح اعادة تصميم المخطط الرئيسي لهذه المراحل
لتعكس زيادة في مجموع المسطحات البنائية اإلجمالية
كما يلي:

المرحلتين الخامسة والسادسة:
تم زيادة المسطحات البنائية االجمالية للمرحلتين من

 363,691م 2الى 718,637م ،2كما أنه جاري التعاقد
مع استشاري لتصميم المرحلتين.

الوضع الحالي بالمرحلة السابعة:
تقع هذه المرحلة بموقع مميز بالمشروع في نهاية
طريق الملك عبد العزيز للمشاة وفي مواجهـة المسجد
الحرام مباشرة ليطل من خالل واجهاته الرئيسية الثالث
على المسجد الحرام وساحاته و تم تغيير استخدام
هذه المرحلة الى ثالث مناطق (بإجمالي مسطحات
بنائية حوالي  ٣٨٧٫٦٠٣م )2إحداها فندق سبعة
نجوم ومبنيان من الوحدات السكنية  ,و أما المنطقتان
األخيرتان فهي عبارة عن وحدات سكنية بمستوى
خمس نجوم ,وتشمل هذه المرحلة مصلى عام بسعة
 30.000مصلي ،وجاري العمل لجعل هذه المرحلة
أحد المعالم الرئيسية لمكة المكرمة و المملكة و جاري
التعاقد مع أحد افضل المكاتب االستشارية بالعالم
إلتمام عملية التصميم.
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 - ٤وصف ألنواع النشاط الرئيسي للشركة:
أ  -يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في اآلتي:
وصف ألنواع النشاط

بيان ابلنشاط
النشاط الرئيسي األول

تطوير وتعمري منطقة جبل عمر اجملاورة لساحة املسجد احلرام من الناحية الغربية ،وأي مناطق أخرى داخل اململكة العربية السعودية.

النشاط الرئيسي الثاين

امتالك العقارات وتطويرها إىل قطع تنظيمية وإداراهتا واستثمارها وبيعها وأتجريها وامتالك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.

النشاط الرئيسي الثالث

القيام جبميع األعمـال الالزمـة لإلنشاء والتعمري والصيـانة وأعمـال اهلدم واملسح اخلاصة هبا.

النشاط الرئيسي الرابع

إدارة وتشغيل وأتثيث الفنادق.

النشاط الرئيسي اخلامس

إدارة وتشغيل وصيانة املرافق التجارية.

النشاط الرئيسي السادس

إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.

النشاط الرئيسي السابع

استرياد وتصدير معدات وآليات وأاثث فيما خيص أعمال الشركة تشغيل معاهد التدريب املتخصصة يف جمال الفندقة والضيافة اخلاصة ابلشركة.

النشاط الرئيسي الثامن

تشغيل معاهد التدريب املتخصصة يف جمال الفندقة والضيافة.

النشاط الرئيسي التاسع

أتمني وتقدمي خدمات احلراسة األمنية املدنية اخلاصة

ب  -لدى الشركة سجالت تجارية فرعية وذلك لممارسة اإليواء السياحي بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واألثار.
الفندق

م
1

فندق أجنحة هيلتون مكة

2

فندق ماريوت مكة

3

فندق حياة رجينسي مكة

4

فندق كونراد مكة

5

فندق هيلتون للمؤمترات مكة

ج  -تمارس شركة جبل عمر للتطوير نشاطها من خالل القطاعات التالية:
اسهام النشاط يف املبيعات

النسبة

وصف للنشاط

بيان ابلنشاط

يتثمل يف أتجري الغرف وبيع املأكوالت واملشروابت.

194.800.122رايل

% 36

قطاع املراكز التجارية

يتمثل يف تشغيل وأتجري مراكز التسوق.

 23.093.186رايل

%4

قطاع التطوير العقاري

يتمثل يف تطوير األراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية.

 327.104.000رايل

% 60

قطاع الفنادق
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اسهام النشاط في المبيعات

٪ ٦٠

٪ ٣٦
٪٤

قطاع التطوير العقاري

قطاع المراكز التجارية

قطاع الفنادق

د  -اسم الشركة التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس ،والدولة المحل الرئيس لعملياتها،
والدولة محل التأسيس ،وتفاصيل األسهم الصادرة لكل شركة تابعة:
م

اسم الشركة

رأس املال

نسبة التملك

النشاط

مكان التأسيس

مكان العمليات

1

شركة تربيد املنطقة
املركزية مبكة املكرمة

 ٥مليون رايل

%40

انشاء حمطة التربيد املركزية مبشروع جبل عمر  ،ابإلضافة
إىل إمكانية مشاركتها يف أي حمطات تربيد أخرى
للمشاريع األخرى ابملنطقة املركزية مبكة املكرمة

مكة املكرمة

مكة املكرمة

تمتلك شركة جبل عمر للتطوير نسبة  %40من رأس مال شركة تبريد المنطقة المركزية والذي يبلغ خمسة ماليين
ريال ونسبة  %60لشركة تبريد المناطق السعودية ،وتقوم هذه الشركة بإنشاء محطة التبريد المركزية بمشروع جبل
عمر ،باإلضافة إلى إمكانية مشاركتها في أي محطات تبريد أخرى للمشاريع األخرى بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة،
وتم وهلل الحمد االنتهاء من إنشاء محطة التبريد (المرحلة األولى) وتشغيلها وهي تغذي فنادق المرحلة األولى ،والمرحلة
الثانية من المشروع بالوقت الحاضر .
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 - ٥خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
أ  -اعتمد مجلس إدارة الشركة مبادئ استراتيجية الشركة الجديدة للعشر سنوات القادمة والتي ستبنى على ثالثة
محاور:
• المحور األول :تحويل الشركة إلى شركة قابضة تتم ّلك مشروعها الحالي وأي مشاريع مستقبلية عن طريق شركات
تؤسس لهذا الغرض.
• المحور الثاني :اعتماد الشركة لمبدأ التوسع الجغرافي لالستثمار في مشاريع التنمية والتطوير العقاري وكل ما يتعلق
بها ،وذلك في نطاق مكة المكرمة والمدينة المنورة وما جاورها.
• المحور الثالث :إقرار مبادئ التأجير طويل األجل والبيع والتشغيل كثالثة مبادئ تشكل القاعدة األساسية لبناء معادلة
التدفقات النقدية وتقييم الفرص االستثمارية وتمويلها.
وستقوم الشركة فور االنتهاء من الدراسات الفنية والمالية والقانونية بعرض القرارات الالزمة على الجمعية العامة الغير
عادية للتصويت عليها واعتمادها ،حسب األنظمة والصالحيات المتبعة في المملكة العربية السعودية في مثل هذه الحاالت.
ب  -تم بتاريخ 1438/2/23هـ الموافق 2016/11/23م توقيع مخالصة مع مجموعة بن الدن السعودية بقيمة
 196مليون ريال تمثل قيمة االعمال المعلقة لدى الشركة .وقد تمت المخالصة عن طريق بيع  7وحدات سكنية من
مشروع جبل عمر وقيمتها السوقية  209مليون ريال سعودي .وبالتالي فان اجمالي الخصم الممنوح لمجموعة بن الدن
السعودية على اجمالي سعر الوحدات السكنية يصل الى  %6.4وتم توقيع عقد البيع النهائي في تاريخ  29نوفمبر
 2016ومن المتوقع تسليم الوحدات بعد االنتهاء من تشطيبها خالل شهر سبتمبر . 2017
ج  -بتاريخ 1438/6/9هـ الموافق 2017/3/8م حصلت الشركة على موافقة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لزيادة
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المسطحات البنائية االستثمارية للمراحل الخامسة والسادسة والسابعة من مشروعها الكائن بمكة المكرمة ليصبح
اجمالي المسطحات البنائية االستثمارية للمشروع ككل ( 1.665.909م )2من أصل ( 1.171.287م )2وتمثل الزيادة
في المساحة ( 494.622م.)2
وسيتم استخدام هذه المسطحات وفق خطة البناء بالمشروع ،وسيكون األثر المالي ايجابياً على قيمة أصول الشركة
والعوائد االستثمارية والتشغيلية عند االنتهاء من عملية التطوير.
د  -وقعت الشركة في 1438/06/22هـ الموافق 2017/03/21م عقد بيع ثالثة فنادق وهي فندق مكة كونراد وفندق
مكة هيلتون لألجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي باإلضافة الى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة
المكرمة لشركة االنماء لالستثمار بقيمة تعادل ستة مليارات ريال ويأتي هذا العقد الحاق ًا لمذكرة التفاهم التي تم
توقيعها بين الشركة وشركة االنماء لالستثمار والتي يتم بموجبها انشاء صندوق استثمار عقاري متداول وذلك بعد اخذ
الموافقات الالزمة من هيئة السوق المالية من قبل مدير الصندوق.
وبناء على االتفاق ستقوم شركة جبل عمر للتطوير باستئجار وتشغيل االصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة عشرة
اعوام وكما نص االتفاق فان شركة جبل عمر للتطوير سيكون لها االحقية في اعادة شراء األصول المذكورة اعاله ابتدا ًء من
نهاية السنة الخامسة من عمر الصندوق والمحدد بعشر سنوات وحتى نهاية السنة العاشرة .وبينت الشركة أنه سوف يتم
استخدامجزء من متحصالت البيع في سداد التزامات بنكية قائمة وسيتم استخدام المبلغ المتبقي لتنفيذ استراتيجية المشروع.
ومن المتوقع ان يظهر االثر المالي بشكل ايجابي على االيرادات وحقوق المساهمين خالل السنة المالية الجارية وذلك
بعد إتمام تأسيس الصندوق واستكمال عملية االستحواذ على األصول من قبل شركة اإلنماء لالستثمار.
هـ  -افتتاح وتشغيل فندق جبل عمر هيلتون وقاعة المؤتمرات الرئيسية (تشغيل تجاري) يوم الجمعة 1438/7/3هـ
الموافق 2017/3/31م والتي انضمت الى مجموعة الفنادق المشغلة من قبل شركة هيلتون العالمية بمشروع جبل
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عمر بمكة المكرمة وذلك بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية وتصريح الهيئة العامة للسياحة واآلثار
بتشغيل الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية وتصنيفها ضمن فئة الخمس نجوم.
الجدير بالذكر أن الفندق يطل على الحرم المكي الشريف ويتكون من  ٢٠طابق سكني ويحتوي على  ٧٦٤غرفة وجناح
فندقي ذات طراز فخم وعصري ،كما يتوفر بالفندق صالة خاصة لكبار الزوار ونادي رياضي وثالثة مطاعم رئيسية .كما
تتسع قاعة المؤتمرات الرئيسية لعدد  ١٣٨٠شخصًا ،وعدد  ٧قاعات اجتماعات منفصلة ،وتود الشركة اإلشارة إلى أن هذا
الفندق وقاعة المؤتمرات الرئيسية مملوكة بالكامل لشركة جبل عمر للتطوير ولم تكن من ضمن صفقة صندوق شركه
اإلنماء لالستثمار ،وسيكون األثر ايجابيًا على حقوق المساهمين بالشركة ابتدا ًء من الربع الثالث من العام المالي الحالي.

 - ٦المخاطر التي قد تواجهها الشركة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها:

تتعرض الشركة خالل ممارسة أعمالها لمجموعة مختلفة من المخاطر المالية بما في ذلك :مخاطر السوق (تتضمن
مخاطر العملة ومخاطر أسعار العمولة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر للشركة بشكل
عام على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق والسعي لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة .تستخدم
الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية.
أ  -مخاطر العملة:
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أدوات مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .الشركة معرضة
لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية في دورة أعمالها العادية .لم تقم الشركة خالل السنة بأي معامالت هامة خالف
الريال السعودي والدوالر األمريكي خالل الفترة  /السنة .وحيث أن سعر الريال السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي
فإن الشركة غير معرضة لمخاطر عمالت أجنبية هامة.
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ب  -مخاطر أسعار العمولة:
مخاطر أسعار العمولة مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة في السوق .تؤدي األدوات ذات
المعدل المتغير لتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية ،في حين أن األدوات ذات المعدل الثابت
تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة .الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على مطلوباتها التي
يترتب عليها فائدة بما في ذلك القروض قصيرة األجل وطويلة األجل .تعمل اإلدارة حالياً على البحث عن استراتيجية
تحوط أخرى لتقليل مخاطر أسعار الفائدة ومراقبة التغيرات في أسعار الفائدة باستمرار وتعتقد أن مخاطر القيمة
العادلة ومخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية تدار بصورة مالئمة.
ج  -مخاطر االئتمان:
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة
مالية .تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على
حدة ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يتم تقييم جودة ائتمان المستأجرين بنا ًء على مراجعة تصنيفهم االئتماني من قبل الشركة وقت إبرامهم اتفاقية
اإليجار .تتم مراقبة الذمم المدينة للمستأجرين بانتظام .الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ قائمة
المركز المالي هو القيمة الدفترية لكل بند من الموجودات المالية.
يتم إدارة بيع العقارات المطورة باستخدام االئتمان من خالل اشتراط أن يدفع العمالء  ٪ 100من سعر البيع قبل نقل
الملكية النظامية لهم ،وبهذا ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان في هذا الشأن.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد ،فإن
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج من تعثر الطرف المقابل .إن أقصى تعرض للمخاطر يساوي القيمة الدفترية
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لهذه الموجودات كما هو مبين في قائمة المركز المالي .تعتبر اإلدارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكية غير
ذات أهمية حيث أن األرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة عالية في المملكة العربية السعودية.
د  -مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد
تنشأ مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.
باإلضافة لذلك تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتظمة والتأكد من وجود أموال كافية من خالل التسهيالت
االئتمانية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

 - ٧المساهمات االجتماعية للشركة:

حرصاً من شركة جبل عمر للتطوير على تفعيل وتحقيق برامج المسؤولية االجتماعية من خالل دورها الرائد كأحد أكبر
شركات التطوير العقارية في المملكة العربية السعودية ،حيث تقوم على خدمة المجتمع الذي تعمل فيه ليس فقط من
خالل تقديم خدمات متميزة ورائدة فحسب ،ولكن أيضًا من خالل تنمية ورعاية المجتمع بجميع فئاته وذلك إيماناً من
الشركة بأن ذلك يضمن دعم جميع أفراد المجتمع والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق سياسة مجلس اإلدارة من خالل
المشاركة والمساهمة في المسؤولية االجتماعية.
وبنا ًء عليه فقد قامت شركة جبل عمر للتطوير برعاية:
أ  -المؤتمر اإلسالمي لألوقاف كراعي استراتيجي.
ب  -اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.
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 - ٨خطة الشركة في تحول سنتها المالية من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميالدي

تطبيقًا لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
والقاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية  ،عليه فقد تم أخذ موافقة الجمعية العامة
غير العادية الثامنة للشركة على تعديل النظام األساسي للشركة والذي نص على اعتماد الشركة في قوائمها المالية
على التقويم الميالدي بد ًال من الهجري  ،حيث أعلنت الشركة مؤخراً على موقع شركة السوق المالية تداول عن إنتهاء
السنة المالية الهجرية القصيرة بتاريخ  1438/7/15هـ الموافق 2017/4/12م وبدء السنة الميالدية القصيرة اعتباراً من
2017/4/13م وحتى  2017/12/31م .وقد عملت الشركة خطة متكاملة لتنفيذ هذا التحول وهي على النحو التالي:
أ  -أصدرت الشركة السنة المالية القصيرة الهجرية 1438هـ والتي تبدأ من تاريخ 1438/1/1هـ وتنتهي بتاريخ
1438/7/15هـ .وسيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من تاريخ 2017/4/13م .
ب  -ستصدر الشركة الربع المالي الثاني ميالدي لعام 2017م ،ويبدأ من  2017/4/13م وحتى  2017/6/30م وسيتم
نشره خالل المدة النظامية للنشر.
ج  -ستصدر الشركة الربع المالي الثالث ميالدي لعام  2017لمدة ثالثة شهور ( )9-8-7وسيتم نشره خالل المدة
النظامية للنشر.
د  -ستصدر الشركة الربع المالي الرابع ميالدي لعام  2017لمدة ثالثة شهور ( )12-11-10وسيتم نشره خالل المدة النظامية للنشر.
هـ  -ستصدر الشركة سنة مالية (ميالدية) قصيرة لعام 2017م تبدأ من تاريخ 2017/4/13م وتنتهي بتاريخ
2017/12/31م وسيتم نشرها خالل المدة النظامية للنشر.
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 - ٩خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها للعام المالي 1438هـ ومقارنتها
بأخر أربع سنوات مالية
مالحظة :جميع األرقام المذكورة في هذا البند هي بالريال السعودي.
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 1438هـ

1437هـ

1436هـ

1435هـ

1434هـ

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد وما يف حكمه

388.676.352

1.234.883.448

368.893.760

1.031.799.197

2.088.388.609

مبالغ نقدية حمتجزة

138.117.440

204.517.381

674.876.393

0

0

ذمم مدينة وموجودات أخرى

79.257.442

217.394.680

102.526.475

111.169.576

54.217.452

خمزون

3.460.956

4.225.180

3.584.768

828.645

0

عقارات بغرض التطوير والبيع

214.369.418

237.716.362

147.055.824

34.148.167

0

موجودات مصنفة كمحتفظ هبا للبيع

4.260.196.796

0

0

0

0

جمموع املوجودات املتداولة

5.084.078.404

1.898.737.051

1.296.937.220

1.177.945.585

2.142.606.061

املوجودات غري املتداولة
مبالغ حمتجزة

132.640.000

342.590.000

108.300.000

1.445.742.674

729.417.534

املمتلكات واملعدات

15.697.083.053

18.233.925.594

17.433.313.374

15٫٠٨١٫299.975

12.189.315.348

استثمارات يف ممتلكات عقارية

1.544.066.590

1.766.212.611

568.413.320

337.711.762

360.531.589

استثمار يف شركة زميلة

83.252.968

54.744.700

48.462.848

50.462.486

2.000.000

نفقات مالية مؤجلة

0

0

0

186.724.588

202.411.405

دفعات مقدمة إىل املؤسسني اجيارات

318.157.088

314.778.209

314.876.905

292.979.253

299.171.824

جمموع املوجودات غري املتداولة

17.775.199.699

20.712.251.114

١٨٫٤٧٣٫٣٦٦٫٤٤٧

17.394.920.738

13.782.847.700

جمموع املوجودات

22.859.278.103

22.610.988.165

19.770.303.667

18.572.866.323

15.925.453.761

املطلوابت
ذمم دائنة ومطلوابت أخرى

677.377.396

1.076.065.903

٩١٢٫٢٦٢٫١٣١

1.223.164.553

630.244.654

قروض قصري االجل

0

0

721.901.988

460.000.000

0

قروض ألجل اجلزء املتداول

386.728.678

1.020.616.801

668.860.354

0

0

مطلوابت مقابل إجيارات رأمسالية-اجلزء املتداول

15.295.386

12.015.196

11.543.461

0

0

زكاة مستحقة

5.330.305

5.330.305

31.789.373

24.736.316

0

قرض طويل األجل

10.390.942.173

9.413.906.573

7.139.272.689

7.264.171.306

6.152.661.393

مطلوابت غري متداولة أخرى

544.001.942

488.165.142

290.862.821

188.726.663

154.006.165

مطلوابت مقابل إجيارات رأمسالية-اجلزء الغري املتداول

640.099.061

475.764.443

487.779.639

0

0
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البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 1438هـ

1437هـ

1436هـ

1435هـ

1434هـ

خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

14.227.770

10.965.855

7.238.084

5.194.575

3.655.614

أدوات مالية مشتقة

0

0

112.746.304

102.933.473

46.814.469

جمموع املطلوابت

12.674.002.711

12.502.830.218

10.384.256.844

9.268.926.886

6.987.382.295

حقوق املسامهني
رأس املال

9.294.000.000

9.294.000.000

9.294.000.000

9.294.000.000

9.294.000.000

أرابح مبقاه (خسائر مدورة)

802.147.851

732.742.151

184.313.813

101.585.619

()309.114.065

احتياطي نظامي

89.127.541

81.415.796

20.479.314

11.287.291

0

احتياطي حتوط

0

0

()112.746.304

()102.933.473

()46.814.469

مصاريف االكتتاب

0

0

0

0

0

جمموع حقوق املسامهني

10.185.275.392

10.108.157.947

9.386.046.823

9.303.939.437

8.938.071.466

جمموع املطلوابت وحقوق املسامهني

22.859.278.103

22.610.988.165

19.770.303.667

18.572.866.323

15.925.453.761

البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 1438هـ

1437هـ

1436هـ

1435هـ

1434هـ

صايف ايرادات

544.997.308

1.479.942.106

779.427.847

731.172.886

45.596.479

تكلفة االيرادات

()292.843.345

()748.450.075

()344.974.805

()205.697.444

()36.936.981

الربح اإلمجايل

252.153.963

731.492.031

434.453.042

525.475.442

8.659.498

املصاريف العمومية وإدارية

()57.152.595

()65.094.470

()112.289.284

()81.304.742

()٥٠٫٩٠٨٫٩٨٠

بيع وتسويق

()12.824.590

()4.663.576

()5.289.502

()6.999.826

()٧٫٠٣٤٫٠٧٥

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

0

0

()106.253.669

0

0

الربح (اخلسارة) من العمليات

182.176.778

661.733.985

210.620.587

437.170.874

( )49.283.557

حصة الشركة يف صايف(خسارة) ربح شركة زميلة

2.845.314

6.281.852

()1.999.638

462.486

0

نفقات مالية

()118.580.003

()155.123.531

()85.525.701

0

0

عوائد استثمارات مراحبة

3.935.569

-

394.842

8.381.519

١٦٫٢٨٤٫٤٣٢

إيرادات أخرى

6.739.787

17.233.203

219.500

708.412

٤٦١٫٣٥٧

عكس قيد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

0

84.569.616

0

0

0

الربح (اخلسارة) قبل الزكاة

77.117.445

614.695.125

123.709.590

446.723.291

()32.537.768

الزكاة الشرعية

0

()5.330.305

()31.789.373

()24.736.316

0

صايف الربح ( /اخلسارة )

77.117.445

609.364.820

91.920.217

421.986.975

()32.537.768

متوسط عدد األسهم القائمة

929.400.000

929.400.000

929.400.000

929.400.000

929.400.000

الربح  /اخلسارة للسهم ابلرايل السعودي

0.08

0.66

0.10

0.454

()0.04

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

33

متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

 - ١٠تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
تقع جميع عمليات شركة جبل عمر للتطوير والشركة التابعة في مدينة مكة المكرمة.
 - ١١إيضاح للفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية للشركة عن نتائج الفترة السابقة
البند

من الفرتة  1438/1/1وحىت 1438/7/15هـ

من الفرتة  ١٤٣٧/1/1وحىت ١٤٣٧/٦/٢٩هـ

التغري

صايف الربح

 77.117.445رايل

 119.500.693 -رايل

%165

إمجايل الربح

 252.153.963رايل

 25.795.259رايل

%877

الربح التشغيلي

 182.176.778رايل

 26.600.938 -رايل

%785

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الربح التشغيلي
١٤٣٨/١/١هـ وحتى ١٤٣٨/٧/١٥هـ

إجمالي الربح

صافي الربح

١٤٣٧/١/١هـ وحتى ١٤٣٧/٦/٢٩هـ

يعود سبب تحقيق في صافي الربح خالل ستة أشهر ونصف من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر من العام السابق
إلى ارتفاع إيرادات بيع الوحدات السكنية واإليرادات الفندقية.
 - ١٢إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تتبع شركة جبل عمر للتطوير خالل السنة المالية القصيرة الهجرية والتي تبدأ من تاريخ 1438/1/1هـ وتنتهي بتاريخ
1438/7/15هـ الموافق 2017/4/12م معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين،
وسيتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من تاريخ 2017/4/13م.
 - ١٣سياسة الشركة في توزيع األرباح
طبقًا للمادة الحادية واألربعين من نظام الشركة األساس توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع
المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكــاة المفروضــة شرع ًا على الوجه اآلتي:
 - ١يجنب ( )% 10من األرباح الصافية لتكون احتياطياً نظاميًا ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى
بلغ االحتياطي المذكور ( )% 30من رأس المال المدفوع.
 - ٢يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( )% 5من رأس المال المدفوع.
ً
 - ٣يخصص بعد ما تقدم في الفقرتين ( )2 ،1من هذه المادة مكافأة ال تزيد عن ( )% 10لمجلس اإلدارة وفقا للمادة
(الواحد والعشرون) من نظام الشركة األساس ويوزع الباقي على المساهمين بوصفه حصة إضافية في األرباح مع
مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات.
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 - ١٤وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ( )45من قواعد
التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وأي تغير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
م

املستثمر

بداية السنة

نسبة امللكية

هناية السنة

نسبة امللكية

نسبة التغيري

١

شركة مكة لإلنشاء والتعمري

 106.262.526سهم

% 11.43

 106.262.526سهم

% 11.43

0.000

٢

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 86.563.894سهم

% 9.31

 83.922.990سهم

% 9.029

% 3.1 -

 - ١٥وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين للشركة ،أو الشركة التابعة ،وأي تغير في تلك المصلحة أو
تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
م

االسم

املنصب

امللكية بداية السنة امللكية هناية السنة نسبة متلك العضو
برأس املال
(سهم)
(سهم)

نسبة التغيري

1

األستاذ /عبد العزيز بن حممد السبيعي

رئيس اجمللس

1.000

1.000

% 0.000

0.000

2

الدكتور /عبد هللا بن محد املشعل

انئب رئيس اجمللس

125.000

125.000

% 0.013

0.000

3

املهندس  /أنس بن حممد صاحل صرييف

عضو

11.000

11.000

% 0.001

0.000

األستاذ /اثمر بن انصر العطيش (ممثل املؤسسة العامة للتقاعد)

عضو

0

0

% 0.000

0.000

املؤسسة العامة للتقاعد

عضو

37.219.802

33.018.472

% 3.553

% 11.29-

االستاذ /خالد بن صاحل الفريح ممثل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف

عضو

238

238

% 0.000

0.000

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف وأوقاف األغوات

عضو

44.599.531

44.599.531

% 4.799

0.000

6

الدكتور  /زايد بن عثمان احلقيل

عضو

1.100

1.100

% 0.000

0.000

7

األستاذ  /طارق بن عبد الرمحن فقيه

عضو

10.629

10.629

% 0.001

0.000

منصور بن عبد العزيز البصيلي (ممثل املؤسسة العامة التأمينات االجتماعية)

عضو

1.000

1.000

% 0.000

0.000

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

عضو

% 9.020

% 3.1-

9

الدكتور /امحد بن عثمان القصيب

عضو

1.000

1.000

% 0.000

0.000

10

االستاذ /حمي الدين بن صاحل كامل

عضو

5.884

5.884

% 0.001

0.000

11

االستاذ  /مهند بن سعود الرشيد

عضو

1.000

1.000

% 0.000

0.000

12

األستاذ /حممد صاحل بن محزة صرييف

12.666.445

% 1.362

0.000

13

الدكتورة  /منال سليمان فقيه

68.839

% 0.007

0.000

4
5

8

83,922,990 86,563,894

والد املهندس  /أنس صرييف 12.666.445
أحد أقارب عضو جملس
اإلدارة األستاذ /طارق فقيه

68.839
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 - ١٦المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك).
ً
سدادا للقروض
وكشف بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة
خالل السنة ومبلغ أصل القرض وأسم الجهة المانحة له ومدته والمبلغ المتبقي.
اجلهة املاحنة
للقرض

التسهيالت
املتاحة ابلرايل
(أ)

إمجايل التسهيالت إمجايل املبلغ مدة
املبلغ املتبقي من
املستخدمة ابلرايل الذي مت سداده القرض التسهيالت املتاحة ابلرايل الفوائد املرتبطة ابلقرض
(ب)
(ج)
(سنة)
(أ-ب)

الضماانت املقدمة مقابل
احلصول على القرض

وزارة املالية

3.000.000.000 3.000.000.000

0

12

٠

 + % 1.75سايبور

رهن قطع أراضي
مساحتها
 30.494م2

البنك األهلي
التجاري

4.000.000.000 4.000.000.000

.

15

٠

 + % 4سايبور

صكوك أراضي املرحلة
األوىل  +سند ألمر

القرض اجملمع الثاين 2.926.367.311 8.000.000.000

0

12

٥٫٠٧٣٫٦٣٢٫٦٨٩

 + % 2.50سايبور

 رهن صكوك املرحلةالثانية والرابعة واخلامسة
 جتيري عقود اإلجياراخلاصة ابملرحلة الثانية
والرابعة واخلامسة
 حجز احلساابتالبنكية اخلاصة ابملرحلة
الثانية والرابعة واخلامسة
 جتيري بوالص التأمنياخلاصة ابملرحلة الثانية
والرابعة واخلامسة
 التنازل عن خطاابتالضمان املقدمة من
مقاويل املرحلة الثانية
والرابعة واخلامسة
 توقيع اتفاقية مباشرةمع مقاويل املرحلة الثانية
والرابعة واخلامسة
 سند ألمر من الشركةلصاحل البنك

.

4

842.000.000

 + %4.50سايبور ( 6أشهر)

بدون ضماانت

بنك البالد

36
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842.000.000
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 - ١٧وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب
أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي
عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
ال ينطبق على الشركة.
 - ١٨وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية ،أو
مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
ال ينطبق على الشركة.
 - ١٩وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق
المالية المتبقية ،مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة ،وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
ال ينطبق على الشركة.
 - ٢٠بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس
اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
عقد مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة عدد ( )1جمعية عامة عادية وعدد ( )1جمعية عامة غير عادية
يوم الخميس /24جمادى الثانية1438/ﻫ الموافق /23مارس2017/م ،وقد حضر أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:
٢ـ الدكتور  /عبد اهلل بن حمد بن إبراهيم المشعل.
١ـ األستاذ  /عبد العزيز بن محمد إبراهيم السبيعي
٤ـ األستاذ  /ثامر بن ناصر محمد العطيش.
٣ـ المهندس  /أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي
٦ـ األستاذ  /طارق عبد الرحمن عبد القادر فقيه.
٥ـ الدكتور  /زياد بن عثمان إبراهيم الحقيل
٧ـ األستاذ  /خالد بن صالح محمد الفريح
عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة ،وسجل حضور كل اجتماع.
ً
حضوريا وعدد ( )٥قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الهجرية
 - ٢١عقد مجلس اإلدارة عدد ( )٤اجتماعات

القصيرة وذلك من الفترة 1438/1/1هـ وحتى 1438/7/15هـ ،وذلك حسب البيان التالي- :
الربع األول 1438هـ

1438/1/15هـ

1438/2/2هـ

1438/3/12هـ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

√

√

√

√

√

√

√

1438/3/23هـ

√

√

√

1438/3/27هـ

√

√

√

مل يتم تعيينه يف هذه الفرتة

1438/4/17هـ

√

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

1438/4/18هـ

√

√

√

ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير

ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير

√

ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
مستقيل
ابلتمرير
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1438/5/10هـ

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

األستاذ  /عبد العزيز حممد إبراهيم السبيعي – رئيس اجمللس
الدكتور /عبد هللا محد إبراهيم املشعل  -عضو
املهندس  /أنس حممد صاحل محزة صرييف  -عضو
األستاذ  /اثمر انصر حممد العطيش  -عضو
األستاذ  /خالد صاحل حممد الفريح  -عضو
الدكتور  /زايد عثمان إبراهيم احلقيل  -عضو
األستاذ  /طارق عبد الرمحن عبدالقادر فقيه  -عضو
األستاذ  /حمي الدين صاحل عبدهللا كامل  -عضو
األستاذ  /مهند سعود السعود الرشيد  -عضو
الدكتور /أمحد عثمان عبد هللا القصيب  -عضو
األستاذ /ايسر عبد العزيز حممد أبو عتيق – عضو مستقيل
األستاذ  /منصور عبد العزيز راشد البصيلي  -عضو

االجتماع (قرار ابلتمرير) (قرار ابلتمرير) االجتماع (قرار ابلتمرير) (قرار ابلتمرير) (قرار ابلتمرير)
الثالث
التاسع
الثامن
السابع
السادس
اخلامس
الرابع
1438/6/22هـ

م

اتريخ االجتماع

االجتماع
األول

االجتماع
الثاين

الربع الثاين 1438هـ

ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير

ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير
ابلتمرير

ابلتمرير

ابلتمرير
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• قدم األستاذ /ياسر بن عبد العزيز محمد أبو عتيق (عضو غير تنفيذي) استقالته من منصبه الى مجلس االدارة
بتاريخ 1438/3/22هـ الموافق 2016/12/21م وقد قبل مجلس اإلدارة االستقالة بتاريخ 1438/3/23هـ الموافق
2016/12/22م ،على أن تكون سارية من تاريخ 1438/3/22هـ الموافق 2016/12/21م.
• انضم األستاذ  /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي (عضو غير تنفيذي) بمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير
اعتبارا من 1438/3/27هـ الموافق 2016/12/26م الذي سيكمل مدة سلفه المستقيل األستاذ /ياسر بن عبد العزيز
محمد أبو عتيق (عضو غير تنفيذي) في دورة المجلس الحالية.
 - ٢٢رواتب ومزايا موظفي اإلدارة العليا

رواتب ومزااي موظفي اإلدارة العليا
 3.285.053رايل

 - 23وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
يقصد بالطرف ذو عالقة (كبار المساهمين في الشركة ،أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم،
كبار التنفيذيين في الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأقاربهم  ،أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى كبار
المساهمين في الشركة  ،المنشآت – من غير الشركات – المملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أقاربهم،
الشركات التي يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكًا فيها  ،الشركات التي يكون أي
من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها  ،شركات
المساهمة التي يملك فيها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم ما نسبته ( )%5أو أكثر ،الشركات
التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أقاربهم تأثير في قراراتها ولو بإسداء النصح أو التوجيه ،أي
شخص يكون لنصائحه وتوجيهاته تأثير في قرارات الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار تنفيذيها ،الشركات القابضة أو
التابعة للشركة) ويستثنى من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من شخص مرخص له في ذلك.
وفيما يلي وصف للصفقات بين الشركة وأطراف ذو عالقة وهي على النحو التالي:
الطرف ذو العالقة

مبلغ املعاملة

طبيعة املعاملة

مصنع الطازج للصناعات الغذائية (عضو جملس اإلدارة األستاذ  /طارق عبد الرمحن فقيه)

إيرادات أتجري حمالت جتارية

شركة مكة لإلنشاء والتعمري (من كبار املسامهني)
عضو جملس اإلدارة  -املهندس  /أنس حممد صاحل صرييف
عضو جملس اإلدارة – األستاذ /طارق عبد الرمحن فقيه
عضو جملس اإلدارة  -األستاذ /خالد صاحل الفريح

خدمات فندقية

 5.981رايل

مصاريف تربيد

 41.054.703رايل

شركة تربيد املنطقة املركزية
األستاذ ايسر بن فيصل الشريف و املهندس ريتشارد أوليري

 458.798رايل

أعمال إنشائية حتت التنفيذ املرحلة األوىل
تكاليف إضافية و أعمال إنشائية للمرحلة الثالثة

 799.000رايل
 16.762.200رايل

مطلوب من جهات ذات عالقة
مصنع الطازج للصناعات الغذائية

 77.805رايل
مطلوب جلهات ذات عالقة

شركة مكة لإلنشاء والتعمري

 309.564.950رايل

شركة تربيد املنطقة املركزية

 12.155.664رايل

أخرى
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ً
طرفا فيها ،أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء
 - ٢٤معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة
مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم ،وإذا لم يوجد عقود من
هذا القبيل فعلى المصدر تقديم إقرار بذلك
طبيعة العقد

مدة العقد

قيمة العقد

اسم العضو صاحب املصلحة
بنك البالد
• رئيس جملس اإلدارة – األستاذ  /عبد العزيز حممد السبيعي
• عضو جملس اإلدارة – املهندس  /أنس حممد صاحل صرييف

تسهيالت ائتمانية

 4سنوات

 842.000.00رايل

شركة اتش اس يب سي العربية السعودية احملدودة
عضو جملس اإلدارة – األستاذ /منصور عبد العزيز البصيلي

خدمات وكيل متويل

سنة

 275.000رايل

توريد نظام تربيد

 ٢٦٫٥سنة

 41.054.703رايل

أعمال إنشائية حتت التنفيذ املرحلة األوىل

ينتهي بنهاية املرحلة األوىل

 799.000رايل

أعمال إضافية و أعمال إنشائية حتت التنفيذ
املرحلة الثالثة

ينتهي بنهاية املرحلة الثالثة

 16.762.200رايل

إيرادات أتجري حمالت جتارية

 3سنوات

 3.318.803رايل سنوايً

شركة أنظمة االتصاالت واإللكرتونيات املتقدمة
عضو جملس اإلدارة  -الدكتور /زايد عثمان احلقيل

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة اجلوال
الداخلية للمرحلة الرابعة من املشروع

سنة

 12.910.302رايل

شركة أنظمة االتصاالت واإللكرتونيات املتقدمة
عضو جملس اإلدارة  -الدكتور /زايد عثمان احلقيل

توريد وتنفيذ وفحص واختبار شبكة اجلوال
الداخلية ابملرحلة الثالثة من مشروع جبل عمر
وكذلك تشغيل وصيانة شبكة اجلوال الداخلية
ابملراحل  4 ، 3 ، 2من املشروع

سنة

شركة تربيد املنطقة املركزية
األستاذ /ايسر بن فيصل الشريف واألستاذ /ريتشارد أوليري

مصنع الطازج للصناعات الغذائية
(عضو جملس اإلدارة األستاذ  /طارق عبد الرمحن فقيه)

 11.093.896رايل

 - 25بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر ،أو أحد كبار التنفيذيين عن
أي راتب أو تعويض.
ال يوجد أي بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر ،أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 - 26بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن أي حقوق في األرباح.
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 - ٢٧بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي
مستحقات أخرى ،ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.
بيان ابملدفوعات النظامية املستحقة واملسددة

املبلغ

الزكاة

-

مصاريف كهرابء تشغيلية

 6.237.295.19رايل

التأمينات

 2.608.717.86رايل

 - ٢٨بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
ال يوجد لدى الشركة حتى اآلن أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
 - ٢٩إقرارات بما يلي:
• إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
• أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
 - ٣٠المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات.
تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:
1

رقم املادة
 11الفقرة 7

م

2

 16الفقرة 3

3

18

4

 20الفقرة 10

5

متطلبات املادة
إصــدار أســهم ممتــازة أو إق ـرار ش ـرائها أو حتويــل أســهم عاديــة إىل أســهم ممتــازة أو حتويــل
األســهم املمتــازة إىل عاديــة ،وذلــك بنــاءً علــى نــص يف نظــام الشــركة األســاس ووفقـاً للضوابــط
واإلجـراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات اخلاصــة بشــركات املســامهة املدرجــة.
أن ال يقــل عــدد أعضــاء جملــس اإلدارة املســتقلني عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء اجمللــس،
أيهمــا أكثــر.
أن تكون شروط العضوية يف جملس اإلدارة ما يلي:
القدرة على القيادة  ،الكفاءة القدرة على التوجيه ،املعرفة املالية ،اللياقة الصحية
مــن ع ـوارض االســتقالل أن يكــون عضــو جملــس اإلدارة قــد أمضــى مــا يزيــد علــى تســع
ســنوات متصلــة أو منفصلــة يف عضويــة جملــس إدارة الشــركة.

اسباب عدم التطبيق
مل يتــم العمــل هبــذا البنــد حيــث أنــه مل ينــص عليــه
نظــام الشــركة األســاس
سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة
مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه
مل يتم العمل هبذا البند كونه بند اسرتشادي

6

38
39

الشروط الواجب توافرها يف أمني سر جملس اإلدارة
تدريب ودعم وتقييم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع الربامج الالزمة لذلك

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه
مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

7

 51الفقرة ب

أن يكــون مــن ضمــن جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت أعضــاء مــن األعضــاء املســتقلني وأن
يكــون رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء املســتقلني

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة

8

72 – 71– 70
83

10

87

11

املادة  40من الضوابط
واإلجراءات تنفيذا لنظام
الشركات

تشكيل جلنة إدارة املخاطر وحتديد اختصاصاهتا واجتماعاهتا
سياســات وإجـراءات واضحــة ومكتوبــة لتنظيــم العالقــة مــع أصحــاب املصــاحل هبــدف محايتهــم
وحفــظ حقوقهم
وضــع سياســة تكفــل إقامــة التـوازن بــن أهدافهــا واألهــداف الــي يصبــو اجملتمــع إىل حتقيقهــا؛
بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع
نسبة األرابح اليت مت توزيعها على املسامهني

مل يتم العمل هبذه املواد كوهنا مواد اسرتشاديه
مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

9

40
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مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه
ال يوجد أرابح

 - ٣١إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ،وجب أن يوضح تقرير
مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.
ال يوجد تحفظ في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية للسنة الهجرية القصيرة والتي تنتهي بتاريخ
1438/7/15هـ
 - ٣٢في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،يجب أن
يحتوي التقرير على ذلك ،مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
 - ٣٣االفصاح عما ما تم تطبيقه من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام التي لم تطبق واسباب ذلك.
تطبق شركة جبل عمر للتطوير جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات فيما عدا:
م

رقم املادة

متطلبات املادة

اسباب عدم التطبيق

1

 11الفقرة 7

إصــدار أســهم ممتــازة أو إقـرار شـرائها أو حتويــل أســهم عاديــة إىل أســهم ممتــازة أو حتويــل األســهم
املمتــازة إىل عاديــة ،وذلــك بنــاءً علــى نــص يف نظــام الشــركة األســاس ووفقـاً للضوابــط واإلجـراءات
التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات اخلاصــة بشــركات املســامهة املدرجــة.

مل يتــم العمــل هبــذا البنــد حيــث أنــه مل ينــص عليــه
نظــام الشــركة األســاس

2

 16الفقرة 3

أن ال يقــل عــدد أعضــاء جملــس اإلدارة املســتقلني عــن عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء اجمللــس،
أيهمــا أكثــر.

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة

3

18

أن تكون شروط العضوية يف جملس اإلدارة ما يلي:
القدرة على القيادة  ،الكفاءة القدرة على التوجيه ،املعرفة املالية ،اللياقة الصحية

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

4

 20الفقرة 10

مــن عـوارض االســتقالل أن يكــون عضــو جملــس اإلدارة قــد أمضــى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات
متصلــة أو منفصلــة يف عضويــة جملــس إدارة الشــركة.

مل يتم العمل هبذا البند كونه بند اسرتشادي

5

38

الشروط الواجب توافرها يف أمني سر جملس اإلدارة

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

6

39

تدريب ودعم وتقييم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،ووضع الربامج الالزمة لذلك

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

7

 51الفقرة ب

أن يكــون مــن ضمــن جلنــة الرتشــيحات واملكافــآت أعضــاء مــن األعضــاء املســتقلني وأن يكــون
رئيــس اللجنــة مــن األعضــاء املســتقلني

سوف يتم مراعاة ذلك يف دورة اجمللس القادمة

8

72 – 71– 70

تشكيل جلنة إدارة املخاطر وحتديد اختصاصاهتا واجتماعاهتا

مل يتم العمل هبذه املواد كوهنا مواد اسرتشاديه

9

83

سياســات وإج ـراءات واضحــة ومكتوبــة لتنظيــم العالقــة مــع أصحــاب املصــاحل هبــدف محايتهــم
وحفــظ حقوقهــم

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

10

87

وضــع سياســة تكفــل إقامــة الت ـوازن بــن أهدافهــا واألهــداف الــي يصبــو اجملتمــع إىل حتقيقهــا؛
بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع

مل يتم العمل هبذه املادة كوهنا مادة اسرتشاديه

املادة  40من
 11الضوابط واإلجراءات
تنفيذا لنظام الشركات

نسبة األرابح اليت مت توزيعها على املسامهني

ال يوجد أرابح
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ً
عضوا في مجالس
 - ٣٤أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة
إداراتها الحالية والسابقة حتى تاريخ 1438/7/15هـ:
م

اسم العضو

العضوية احلالية

العضوايت السابقة

1

األستاذ /عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي

شركة ماسك
شركة جدوى لالستثمار
شركة فجر كابيتال

2

الدكتور/عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل

شركة مثمرة القابضة
شركة ذاخر االستثمار والتطوير العقاري
شركة معاد العاملية

3

املهندس /أنس بن حممد صاحل محزة صرييف

شركة طيبة القابضة
شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري
شركة جمموعة الطيار

ال يوجد

الشركة السعودية للصناعات امليكانيكية،
اجملموعة الوطنية لالستزراع املائي
بنك إسالم برواني دار السالم
بنك البالد
شركة وسائل التقنية
شركة الطوب الرملي اجلريي
شركة املنتجات الغذائية
شركة حممد إبراهيم السبيعي للصرافة
شركة الفارايب للبرتوكيماوايت
شركة مبارك االستثمار للتطوير
شركة بيت اإلجابة للتطوير العقاري
شركة صروح املدينة لالستثمار العقاري
شركة أذاخر االستثمار والتطوير العقاري احملدودة
شركة الضمان للتطوير العقاري

4

األستاذ  /اثمر بن انصر حممد العطيش

شركة ريسان العربية للتطوير العقاري

الشركة التعاونية للتأمني

5

االستاذ  /خالد بن صاحل حممد الفريح

شركة مكة لإلنشاء والتعمري
الشركة العاملية للغازات الصناعية
شركة الصحراء
شركة اإلنتاج الثالثي للطاقة
شركة حرف لتقنية املعلومات

الشركة العاملية خلالت الفينيل

6

الدكتور  /زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل

شركة سليمان الراجحي لالستثمارات العقارية
الشركة التعليمية املتطورة
شركة أنظمة االتصاالت وااللكرتونيات املتقدمة
شركة داير اخلزامي
الشركة الوطنية لنظم املعلومات
شركة دواجن الوطنية
الشركة الوطنية الزراعية

شركة سليمان عبد العزيز الراجحي الدولية لالستثمار،
شركة احلبوب واالعالف السعودية القابضة.

7

االستاذ  /طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

ال يوجد

ال يوجد

8

األستاذ /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي

9

الدكتور أمحد عثمان عبدهللا القصيب

شركة  HSBCالعربية السعودية
الشركة السعودية إلعادة التأمني التعاوين (إعادة)
شركة اخلدمات األرضية السعودية
شركة أمالك العاملية
شركة االمسنت األبيض السعودي
الشركة املتحدة لإللكرتونيات
ال يوجد

ال يوجد

شركة سرب لالستثمار العقاري

 10االستاذ  /حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل

اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق (مدرجة)
شركة دله للخدمات الصحية القابضة (مدرجة)
شركة اخلزامى لإلدارة (غري مدرجة)
شركة الفواصل اإلقليمية (غري مدرجة)
جمموعة تسهيل (غري مدرجة)
شركة الربيع للمنتجات الغذائية (غري مدرجة)
شركة دله لإلنتاج اإلعالمي (غري مدرجة)
شركة القدرة لالستثمارات وإدارة املشاريع (غري مدرجة)
شركة دله الربكة القابضة (غري مدرجة)
الشركة العربية للتوزيع الرقمي (غري مدرجة)
الشركة العربية للتوزيع اإلعالمي (غري مدرجة)
الشركة العربية لإلعالن (غري مدرجة)
جمموعة الربكة املصرفية
شركة دله الربكة البحرين
الشركة العربية لالستثمار العقاري والسياحي
شركة أملاظا للتنمية العقارية (غري مدرجة)
شركة دله لالستثمارات العقارية (غري مدرجة)
شركة املدينة اإلعالمية (غري مدرجة)
الشبكة الدولية للتوزيع (غري مدرجة)

شركة حلواين إخوان

 11االستاذ  /مهند بن سعود السعود الرشيد

ال يوجد

ال يوجد
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 - ٣٥أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة من مديريها حتى
1438/7/15هـ:
اسم الشركة

م

اسم العضو

1

األستاذ  /عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي

ال يوجد

2

الدكتور  /عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل

ال يوجد

3

املهندس /أنس بن حممد صاحل محزة صرييف

ال يوجد

4

األستاذ  /اثمر بن انصر حممد العطيش

ال يوجد

5

االستاذ  /خالد بن صاحل حممد الفريح

رئيس جملس إدارة شركة حرف لتقنية املعلومات

6

الدكتور  /زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل

رئيس تنفيذي لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة

7

االستاذ  /طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

مدير مصنع الطازج للمواد الغذائية

8

األستاذ /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي

ال يوجد

9

الدكتور أمحد عثمان عبدهللا القصيب

ال يوجد

 10االستاذ  /حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل

ال يوجد

 11االستاذ  /مهند بن سعود السعود الرشيد

رئيس وصاحب مكتب مهند بن سعود آل رشيد للمحاماة واالستشارات القانونية ابلتعاون مع بيكر بوتس ال ال يب

 - ٣٦بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة
ومؤهالتهم وخبراتهم من 1438/1/1هـ وحتى 1438/7/15هـ:
م

اسم العضو

وظائفهم احلالية

املؤهالت

اخلربات

1

األستاذ  /عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي

·رئيس جملس إدارة شركة
جبل عمر للتطوير

·بكالوريوس إدارة أعمال

2

الدكتور  /عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل

·انئب رئيس جملس إدارة
شركة جبل عمر للتطوير

·بكالوريوس يف الشريعة
·ماجستري يف القانون
·دكتوراه يف السياسة الشرعية

·العمــل علــى انشــاء شــركات اســتثمارية مســتقلة يف عــدد
مــن اجملــاالت داخــل وخــارج اململكــة واملشــاركة يف إعــداد
االس ـراتيجية واخلطــط التنفيذيــة،
·املســامهة يف أتســيس وحــدات االســتثمارات املباشــرة
وإدارة األصــول واخلدمــات املســاندة وإدارة واســتثمار
العقــارات يف شــركة ماســك
·تطويــر السياســات االســتثمارية بعــد األخــذ بعــن االعتبــار
القــدرة علــى حتمــل املخاطــر
·عضو جملس إدارة شركة معاد العاملية
·انئب رئيس جملس إدارة شركة ذاخر االستثمار
·رئيس جملس إدارة شركة عبد هللا املشعل وأوالده

3

املهندس /أنس بن حممد صاحل محزة صرييف

·مدير مكتب أبنية
لالستشارات اهلندسية

·بكالوريوس العمارة
· حمكم معتمد ابهليئة السعودية
للمهندسني الفئة (أ)

·عضو اللجنة التأسيسية لبنك البالد
·رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية لعلوم العمران

4

األستاذ  /اثمر بن انصر حممد العطيش

·موظف حكومي

·بكالوريوس حماسبة
·ماجستري حماسبة

·حماسب – شركة دار األركان للتطوير العقاري
·حماسب – املؤسسة العامة للتقاعد
·مراجع داخلي – املؤسسة العامة للتقاعد
·املراجــع املــايل ملســاعد احملافــظ للشــؤون املاليــة – املؤسســة
العامــة للتقاعــد
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

وظائفهم احلالية

املؤهالت

اخلربات

م
5

االستاذ  /خالد بن صاحل حممد الفريح

·وكيل الوزارة املساعد
لشؤون األوقاف
املكلف

·بكالوريوس – صحافة
وإعالم

·العمل يف جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية
·العمل يف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد وعمل مشرفاً على شعبة التسويق مث انئباً للمدير
العام لإلدارة العامة لالستثمار مث كلف مديراً لإلدارة
العامة لالستثمار
·عضو عدد من اللجان العامة يف الوزارة ،ويف وكالة الوزارة
لشؤون األوقاف
·األمني العام للجنة االقتصادية االستشارية
·عضو جملس إدارة شركة مكة لإلنشاء والتعمري
·عضو جملس إدارة الشركة العاملية للعقارات الصناعية
·عضو جلنة اإلشراف وجلنة املشاركني على صندوق متثري
ممتلكات األوقاف يف البنك اإلسالمي للتنمية
·عضو جملس اإلدارة يف شركة الصحراء
·عضو جملس اإلدارة لشركة حرف لتقنية املعلومات
·عضو جملس اإلدارة للشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة
وعضو اللجنة التنفيذية
·وكيل مساعد لشؤون األوقاف

6

الدكتور  /زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل

·رئيس تنفيذي لشركة
أوقاف سليمان
الراجحي القابضة

·الدكتوراه يف اهلندسة
الكهرابئية
·املاجستري يف اهلندسة
الكهرابئية
·البكالوريوس يف اهلندسة
الكهرابئية مع مرتبة
الشرف األوىل

·عميد القبول والتسجيل جبامعة امللك سعود
·رئيس تنفيذي للشركة التعليمية املتطورة
·مستشار يف وزاريت الداخلية والتعليم العايل
·وكيل جامعة امللك سعود للشؤون التعليمية
·مشرفاً عام على مركز األمري سلطان ألحباث التقنيات
املتقدمة

7

االستاذ  /طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

·مدير مصنع الطازج
للمواد الغذائية

·بكالوريوس جتارة –
إدارة أعمال

·املشرف على مشروع تطوير جبل خندمة
·العضو املنتدب جملموعة فقيه للمشاريع السياحية
·رئيس جلنة االتصال وتنمية املوارد مبركز مجعية األطفال
املعوقني مبكة
·عضو جلنة االستثمار للوقف العلمي جلامعة امللك عبد
العزيز
·عضو جملس مديرين شركة ضيافة البلد األمني احملدودة
·عضو جملس إمارة منطقة مكة املكرمة
·رئيس جلنة التنمية الشبابية مبجلس إمارة منطقة مكة
املكرمة
·عضو جلنة التنمية االقتصادية مبجلس إمارة منطقة مكة
املكرمة
·عضو جلنة التنمية العمرانية مبجلس إمارة منطقة مكة
املكرمة
·عضو جلنة تنمية احملافظات مبجلس إمارة منطقة مكة
املكرمة

44

اسم العضو

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

م

اسم العضو

وظائفهم احلالية

املؤهالت

اخلربات

8

األستاذ  /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي

·رئيس جملس إدارة
شركة  HSPCالعربية
السعودية

·بكالوريوس أنظمة

·الفرتة من 1985م – 1990م  :مدير فرع يف البنك
السعودي املتحد ،الرايض ،والرتويج له ابعتباره مدير
فرع أكرب فروع البنك يف  8فرباير عام 1988م ويف عام
1989م كان تعيينه قائد فريق االئتمان للشركات يف البنك.
·الفرتة من 1990م – 2014م  :مسؤول االتصاالت
االئتمانية يف البنك السعودي الربيطاين  ،مث مدير عام
للشؤون القانونية  ،أمني عام للبنك يف عام 1994م،
أوكلت له إنشاء بنية االلتزام يف مجيع أحناء البنك يف
عام 2000م وأصبح ضابط االلتزام العاملي الذي يضم
البنك والشركات التابعة له يف عام 2010م  ،مت تعيينه
لبناء حوكمة الشركات للبنك واإلشراف على تنفيذها،
ويضاف إىل دوره مهمة هامة وهي املسؤول عن
االتصاالت الرئيسية مع اجلهات التنظيمية واإلشرافية
للبنك السعودي الربيطاين وهي مؤسسة النقد العريب
السعودي وهيئة سوق املال.
·رئيس جملس إدارة  HSBCالعربية السعودية.

9

الدكتور /أمحد عثمان عبدهللا القصيب

·انئب املدير العام
يف شركة القصيب
للمقاوالت

·بكالوريوس هندسة
مدنية
·ماجستري هندسة مدنية
·دكتوراه هندسة مدنية
·دورة علمية يف برانمج
AXISللتصميم
اهلندسي
·دورة عملية يف
استعماالت جهاز
GPR
·دورة عملية يف التخطيط
االسرتاتيجي
·دورة عملية ( احلاسبة
غري احملاسبية)

·عضو جلنة الكود السعودي – اللجنة االنشائية
·عضو جلنة االختبارات لكليات الطب – جامعة امللك
سعود
·عضو جملس إدارة اهليئة السعودية للمقاولني
·رئيس جلنة االشراف الختبارات قياس
·رئيس جلنة التصحيح ملركز قياس
·املشرف على التسجيل – كلية اهلندسة – جامعة امللك
سعود
·املشرف على مركز اإلحصاء يف التعليم العايل – وزارة
التعليم العايل
·مدير عام شركة القصيب للمقاوالت
·عضو جلنة االشراف على مشروع مسجد األمري تركي
السديري يف الغاط
·الرئيس التنفيذي لشركة العقيق لالستثمار العقاري
·عضو هيئة تدريس -جامعة امللك سعود  -كلية اهلندسة

 10االستاذ  /حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل

·انئب الرئيس التنفيذي
لالستثمارات املباشرة
بشركة دله الربكة
القابضة

·بكالوريوس يف االقتصاد
ختصص إدارة وتسويق

 11االستاذ  /مهند بن سعود السعود الرشيد

·رئيس وصاحب مكتب
مهند بن سعود آل رشيد
للمحاماة واالستشارات
القانونية ابلتعاون مع
بيكر بوتس ال ال يب

·بكالوريوس العلوم
اإلدارية

·انئب الرئيس التنفيذي لقطاع املشاريع بشركة دله الربكة
القابضة
·انئب الرئيس التنفيذي لقطاع االعالم يف الشركة
اإلعالمية العربية
·املشرف العام على القنوات الرايضية والعضو املنتدب
لشركة األحداث الرايضية
·خربة يف جمال احلقوق مدهتا  22عام
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

املؤهالت

اخلربات

م

اسم العضو

وظائفهم احلالية

·بكالوريوس العلوم اإلدارية
– قسم احملاسبة
·دبلوم يف االقتصاد واحملاسبة
·حماسب قانوين معتمد من
جملس احملاسبة األمريكي
األعلى
·حماسب معتمد يف قضااي
الغش واالختالس
·شهادة حماسب يف إدارة
املخاطر
·احملاسب اإلداري العاملي
القانوين

·خربة عملية ألكثر من ( )30عام يف اجملال املايل وأعمال
املراجعة الداخلية والتدقيق والتحليل املايل – جمال
التحكيم لألمور املالية واحملاسبية
·عضو جلنة معايري املراجعة ابهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني
·عضو جملس إدارة مجعية املراجعني الداخليني
·الرئيس التنفيذي إلدارة املراجعة ابلشركة السعودية
لالتصاالت
·مدير قسم إدارة املراجعة والتحليل املايل بصندوق التنمية
الصناعية
·عضوية جلان مراجعة لعدد من جلان املراجعة يف شركات
مسامهة مدرجة السوق السعودي

 13الدكتــور /فهــد بــن موســى الزهـراين – عضــو جلنــة
الرتشــيحات واملكافــآت مــن خــارج اجمللــس

·مستشار للرئيس
التنفيذي لبنك البالد يف
حقل املوارد البشرية
·عضو جلنة املوارد البشرية
يف شركة ماسك مع
تقدمي االستشارات
·عضو جلنة التعويضات
والرتشيح واحلوكمة يف
شركة أكوا ابور
·عضو جلنة التعويضات
والرتشيح واحلوكمة يف
شركة اليسر
·عضو جلنة التعويضات
والرتشيح يف البالد املالية
·عضو جلنة التعويضات
ولرتشيح واحلوكمة يف
شركة تكافل الراجحي

·دكتوراه – اهلندسة
الكهرابئية
·ماجستري – اهلندسة
الكهرابئية
·بكالوريوس – اهلندسة
الكهرابئية

·العديد من املناصب التنفيذية والقيادية يف شركة احتاد
االتصاالت
·العديد من املناصب يف شركة إل إم إريكسون
·أستاذ مساعد – قسم تقنية احلاسب – الكلية التقنية
·انئب عميد كلية التكنولوجيا رئيس قسم تقنية احلاسب
ابلكلية التقنية
·مدرس يف معمل املعاجلات الدقيقة – كلية اهلندسة
·حماضر قسم تقنية احلاسب اآليل – كليها أهبا
·مدرب يف مركز التدريب املهين أبهبا

 14األستاذ /ايسر بن فيصل الشريف

·الرئيس التنفيذي لشركة
جبل عمر للتطوير

·املاجستري يف إدارة
املخاطر
·البكالوريوس يف العلوم
املالية

·شغل األستاذ ايسر الشريف عضوية جمالس إدارات وجلان
للعديد من الشركات املدرجة واخلاصة.
·إضافة إىل تقلده رائسة عدد من الشركات ومناصب
قيادية يف إدارة االستثمار واملخاطر املالية.
·إضافة للعديد من الدورات املالية والشهادات املهنية من
جامعات وهيئات عاملية وحملية تركزت يف اهلندسة املالية ،
إدارة األصول واالستثمار.

 15السيد /حممد أمري خان

·رئيس قطاع املالية لشركة
جبل عمر للتطوير

·عضو تنفيذي جملس احملاسبة
والتكاليف الربيطاين والباكستاين
FCMA
·حماسب قانوين معتمد من جملس
احملاسبة الربيطاين األعلى FCA
·حماسب قانوين معتمد من
احملاسبة الباكستاين األعلى FCA
·ماجستري إدارة األعامل MBA
·بكالوريوس يف التجارة
·بكالوريوس يف احملاسبة

 12األســتاذ /خالــد بــن حممــد الصليــع – عضــو جلنــة
املراجعــة مــن خــارج اجمللــس
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·عمل  20عاماً يف خمتلف الشركات ويف عدة جماالت منها
التطوير العقاري والقطاع املايل والتجزئة والسلع االستهالكية
UNILEVER, BRITISH OXYGEN, PAK KUWAIT
INVESTMENT ETC.

 - ٣٧الجدول أدناه بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم من 1438/1/1هـ وحتى 1438/7/15هـ:
م

اسم العضو

تكوين جملس اإلدارة

صفة العضوية

1

األستاذ  /عبدالعزيز بن حممد إبراهيم السبيعي

غري تنفيذي

رئيس جملس اإلدارة

2

الدكتور  /عبدهللا بن محد إبراهيم املشعل

غري تنفيذي

انئب رئيس جملس اإلدارة

3

املهندس /أنس بن حممد صاحل محزة صرييف

غري تنفيذي

عضو

4

األستاذ  /اثمر بن انصر حممد العطيش

غري تنفيذي

عضو

5

االستاذ  /خالد بن صاحل حممد الفريح

غري تنفيذي

عضو

6

الدكتور  /زايد بن عثمان إبراهيم احلقيل

غري تنفيذي

عضو

7

االستاذ  /طارق بن عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

غري تنفيذي

عضو

8

األستاذ  /منصور بن عبد العزيز راشد البصيلي

غري تنفيذي

عضو

9

الدكتور /أمحد بن عثمان عبدهللا القصيب

مستقل

عضو

10

االستاذ  /حمي الدين بن صاحل عبدهللا كامل

غري تنفيذي

عضو

11

االستاذ  /مهند بن سعود السعود الرشيد

مستقل

عضو

1

األستاذ  /ايسر بن عبد العزيز حممد أبو عتيق

األعضاء املستقيلني من اجمللس خالل العام 1438هـ
غري تنفيذي

عضو

 - ٣٨وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات
والمكافآت ،مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
 ١٫٣٨لجنة المراجعة:
اختصاصات ومهام لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
أ  -القوائم المالية:
 -١دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 - ٢إبداء الرأي الفني – بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة
ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها
ونموذج عملها واستراتيجيتها.
 - ٣دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 - ٤البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو
مراجع الحسابات.
 - ٥التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - ٦دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
ب  -المراجعة الداخلية:
 - ١دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - ٢دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
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 - ٣الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة – إن وجدت –؛ للتحقق
من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ،فعلى
اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
 - ٤التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
ج  -مراجع الحسابات
 - ١التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من
استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 - ٢التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار
القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - ٣مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعما ً
ال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق
أعمال المراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 - ٤اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 - ٥دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.
د  -ضمان االلتزام:
 - ١مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
 - ٢التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
 - ٣مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى
مجلس اإلدارة.
 - ٤رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
اجتماعات لجنة المراجعة
عقدت لجنة المراجعة عدد ( )٧اجتماعات حضورياً وعدد ( )١قرار بالتمرير خالل السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية
في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ ،وذلك حسب البيان التالي- :
الربع الثاين 1438هـ

الربع األول 1438هـ
االجتماع
األول

االجتماع
الثاين

االجتماع
الثالث

االجتماع
الرابع

االجتماع
اخلامس

االجتماع (قرار ابلتمرير)
السادس
السابع

الربع الثالث 1438هـ

االجتماع الثامن

 1438/1/5هـ

1438/1/18هـ

1438/2/24هـ

1438/3/9هـ

1438/4/16هـ

1438/6/17ه ـ

1438/6/21هـ

٢

األستاذ /اثمر بن انصر العطيش – عضو اللجنة

√

√

√

√

√

√

ابلتمرير

√

٣

األستاذ /خالد حممد الصليع – عضو اللجنة من خارج اجمللس

√

بواسطة
احملادثة
اجلماعية

√

√

بواسطة
احملادثة
اجلماعية

√

ابلتمرير

√
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1438/7/2هـ

١

األستاذ  /مهند بن سعود الرشيد – رئيس اللجنة

×

×

√

√

√

×

ابلتمرير

√

م

اتريخ االجتماع

 ٢٫٣٨لجنة الترشيحات والمكافآت:
مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسئولياتها ما يلي:
 - ١اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 - ٢التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم
ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
 - ٣إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
 - ٤تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
 - ٥المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة
التنفيذية.
 - ٦مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - ٧التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - ٨وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - ٩وضع اإلجراءات الخاصة ف ي حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
 - ١٠تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ١١إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى
مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط
باألداء ،واإلفصاح عنها ،والتحقق من تنفيذها.
 - ١٢توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - ١٣المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
 - ١٤التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً
للسياسة المعتمدة.
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
ً
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد ( )3اجتماعات حضوريا وعدد ( )٢قرارات بالتمرير خالل السنة المالية الهجرية
القصيرة المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ ،وذلك حسب البيان التالي:
الربع األول 1438هـ

1438/2/23هـ

1438/3/27هـ

1438/5/4هـ

1

املهندس /أنس حممد صاحل صرييف – رئيس اللجنة

2

األستاذ/طارق عبد الرمحن فقيه –عضو اللجنة

√

3

األستاذ/خالد صاحل الفريح – عضو اللجنة

√

4

األستاذ /ايسر عبد العزيز أبو عتيق

√

5

الدكتور  /فهد موسى الزهراين – عضو اللجنة من خارج اجمللس

1438/6/6هـ

االجتماع األول

(قرار ابلتمرير)
الثاين

(قرار ابلتمرير)
الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع اخلامس
1438/7/5هـ

م

اتريخ االجتماع

الربع الثاين 1438هـ

الربع الثالث
1438هـ

ابلتمرير

√

√

ابلتمرير

ابلتمرير

×

√

ابلتمرير

ابلتمرير

√

×

مل يكن عضواً يف اللجنة

مستقيل
مل يكن عضواً يف اللجنة

√
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• استقال األستاذ ياسر بن عبد العزيز أبو عتيق من مجلس اإلدارة ومن لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1438/3/22هـ.
• قرر مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/4/17هـ إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتكون على النحو التالي:
 المهندس  /أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس اللجنة) األستاذ  /طارق بن عبد الرحمن فقيه (عضو) األستاذ  /خالد بن صالح الفريح (عضو) عضو مستقل ذو خبرة مهنية مناسبة يتم تحديده من قبل اللجنة (عضو من خارج المجلس).وبنا ًء عليه فقد تقرر تعيين الدكتور  /فهد بن موسى الزهراني  -عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت  -من خارج المجلس .بتاريخ 1438/5/10هـ
 ٣٫٣٨اللجنة التنفيذية:
مهام اللجنة التنفيذية ومسئولياتها ما يلي:
تتولى اللجنة كافة المهام الموكلة إليها بموجب قرارات مجلس االدارة ،ويجوز لمجلس اإلدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب
حاجة مجلس اإلدارة والواجبات الموكلة له ،وتضطلع اللجنة في ذلك بالمهام التالية:
 - ١متابعة خطط الشركة االستراتيجية المستقبلية الطويلة والمتوسطة والقصيرة األجل ومراجعتها من حين آلخر ورفع التوصيات
إلى مجلس االدارة.
 - ٢الدراسة والتوصية في مشاريع استثمارية جديدة للشركة والتوصية بشأنها إلى مجلس االدارة.
 - ٣مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق من الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنة (إن وجد) قبل أن يتم ارسالها إلى
مجلس اإلدارة للموافقة النهائية.
 - ٤متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي وتحليل أسباب االنحرافات – إن وجدت – وطلب اإلجابة
عليها ،وتقديم التوصيات بشأنها.
 - ٥رصد التقارير المرحلية لخطط التشغيل السنوية والمبادرات وتحديات التكاليف ،والمشاريع االستراتيجية الرئيسية.
 - ٦النظر في الموافقات الخاصة والالزمة بالمصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات
والممتلكات من إيجارات ونحوه ،وكذلك في الخدمات المساندة ،واعتمادها.
 - ٧تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على األقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل بأقصى
فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة لموافقة مجلس اإلدارة.
 - ٨يحضر رئيس اللجنة اجتماع الجمعية العامة للرد على أية أسئلة من قبل المساهمين حول نشاطات اللجنة ونطاق عملها.
 - ٩مراجعة الموازنات الرأسمالية المعتمدة من مجلس اإلدارة وللجنة الصالحيات بتجاوز الموازنة الرأسمالية المعتمدة بحد أقصى .%30
 - ١٠االجتماع مع رؤساء القطاعات والمحاسب القانوني والمراجع الداخلي وكل من له عالقة لمراقبة األداء العملي والمالي للشركة وقطاعاتها.
 - ١١مراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر
في البيانات المحاسبية.
 - ١٢ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين والمدراء العامين.
 - ١٣االستعانة بمن تراه من االستشاريين والخبراء المختصين لمساعدتها على تقويم ما يعرض عليها من الدارسات والخطط.
 - ١٤دراسة الفرص االستثمارية التي تعرض على الشركة ،إن كان في مجال شراء األسهم أو حصص في شركات قائمة ،أو
االستحواذ على شركات تعمل في نفس مجال عمل الشركة أو تكمل أعمالها ،وتكليف جهات استشارية وبيوت خبرة بعمل الدراسات
الالزمة والتوصية بالشراء إلى مجلس اإلدارة.
اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية عدد ( )2اجتماعات حضوريًا خالل السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ،
وذلك حسب البيان التالي- :
الربع األول 1438هـ

الربع الثاين 1438هـ

االجتماع األول

االجتماع الثاين

1438/5/30هـ

1438/6/15هـ

١

األستاذ /عبدالعزيز بن حممد السبيعي – رئيس اللجنة

√

√

٢

األستاذ /منصور بن عبدالعزيز البصيلي  -عضو اللجنة

√

√

٣

األستاذ /حمي الدين بن صاحل كامل – عضو اللجنة

√

√

4

الدكتور /أمحد بن عثمان القصيب – عضو اللجنة

√

√

5

األستاذ /ايسر بن فيصل الشريف –عضو اللجنة

√

√

م
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• تم تشكيل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 1438/4/17هـ وأعضائها هم على النحو التالي:
 األستاذ  /عبد العزيز بن محمد السبيعي (رئيس اللجنة) األستاذ  /منصور بن عبد العزيز البصيلي (عضو) األستاذ  /محي الدين بن صالح كامل (عضو) الدكتور  /أحمد بن عثمان القصبي (عضو) -األستاذ  /ياسر بن فيصل الشريف (عضو)

 - ٣٩تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
مالحظة  :جميع األرقام المذكورة في هذه المادة هي بالريال السعودي.

أ  -المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ:
المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ
المكافآت الثابتة

مبلغ معني

بدل حضور جلسات اجمللس

مزااي عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

مكافأة رئيس اجمللس أو العضو املنتدب أو أمني السر إن كان من األعضاء

اجملموع

نسبة من األرابح

مكافأة دورية

خطط حتفيزية قصرية األجل

خطط حتفيزية طويلة األجل

األسهم املمنوحة

اجملموع

أوالً

المكافآت المتغيرة

مكافأة
هناية
اخلدمة

اجملموع
الكلي

بدل
املصروفات

األعضاء املستقلني

١

األستاذ  /مهند سعود السعود الرشيد

×

900٠

×

×

×

9000

×

×

×

×

×

٠

×

9000

٠

٢

الدكتور /أمحد عثمان عبدهللا القصيب

×

10500

×

×

×

10500

×

×

×

×

×

٠

×

10500

٧٠٠٠

×

19.500

×

×

×

19.500

×

×

×

×

×

0

×

19.500

7.000

اجملموع

األعضاء غري التنفيذيني

اثنياً
1

األستاذ  /عبدالعزيز حممد إبراهيم السبيعي

×

12000

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

12000

١٧٥٠

2

الدكتور /عبدهللا محد إبراهيم املشعل

×

12000

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

12000

٢٠٠٠

3

املهندس  /أنس حممد صاحل محزة صرييف

×

12٠٠٠

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

12000

٠

4

األستاذ  /اثمر انصر حممد العطيش

×

12000

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

17000 12000

5

األستاذ  /خالد صاحل حممد الفريح

×

12000

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

24000 12000

6

الدكتور  /زايد عثمان إبراهيم احلقيل

×

12000

×

×

×

12000

×

×

×

×

×

٠

×

13000 12000

7

األستاذ  /طارق عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

×

12٠٠٠

×

×

×

12٠٠٠

×

×

×

×

×

٠

×

12٠٠٠

٠

8

األستاذ  /حمي الدين صاحل عبدهللا كامل

×

12٠٠٠

×

×

×

12٠٠٠

×

×

×

×

×

٠

×

12٠٠٠

٠

9

األستاذ  /منصور عبد العزيز راشد البصيلي

×

٠

×

×

×

٠

×

×

×

×

×

٠

×

٠

١٧٥٠

×

96.000

×

×

×

96.000

×

×

×

×

×

٠

×

اجملموع

اثلثاً
1

59.500 96.000

األعضاء املستقيلني
األستاذ /ايسر عبدالعزيز حممد أبو عتيق
اجملموع

×

٩٠٠٠

×

×

×

٩٠٠٠

×

×

×

×

×

٠

١١٣٨٩

20389

٠

9.000

0

0

0

9.000

0

0

0

0

0

0

20.389 11.389

0
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متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

ب  -المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة خالل السنة المالية الهجرية القصيرة
المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ:
املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء اللجان املنبثقة من جملس اإلدارة خالل السنة املالية اهلجرية القصرية املنتهية يف  ١٤٣٨/٧/١٥هـ
بدل حضور الجلسات

أوالً

المكافآت الثابتة
( عدا بدل حضور الجلسات)

المجموع

أعضاء جلنة املراجعة

١

األستاذ  /مهند سعود السعود الرشيد

15٠٠٠

50000

65000

٢

األستاذ  /اثمر انصر حممد العطيش

21٠٠٠

50000

71000

٣

األستاذ /خالد حممد الصليع

19500

43333

62833

55.500

143.333

198.833

اجملموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

اثنياً
١

األستاذ  /عبدالعزيز حممد إبراهيم السبيعي

٠

٠

0

٢

الدكتور  /أمحد عثمان عبدهللا القصيب

٠

٠

0

٣

األستاذ  /حمي الدين صاحل عبدهللا كامل

٠

37500

37500

٤

األستاذ  /منصور عبد العزيز راشد البصيلي

٠

٠

٠

٥

األستاذ /ايسر فيصل الشريف

٠

0

0

6

الدكتور  /زايد عثمان إبراهيم احلقيل  -عضو سابق يف اللجنة التنفيذية

0

37500

37500

7

املهندس  /أنس حممد صاحل محزة صرييف – عضو سابق يف اللجنة التنفيذية

0

37500

37500

0

112.500

112.500

اجملموع

أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت

اثلثاً
١

املهندس  /أنس حممد صاحل محزة صرييف

٢

األستاذ  /طارق عبدالرمحن عبدالقادر فقيه

6٠٠٠

٣

األستاذ  /خالد صاحل حممد الفريح

6٠٠٠

50000

٤

الدكتور  /فهد موسى الزهراين

٠

٠

٠

٥

األستاذ /ايسر عبد العزيز أبو عتيق – عضو مستقيل

6٠٠٠

20833

26833

18.000

120.833

138٫833

اجملموع
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٠

٠

0

50000

56000
56000

ج  -المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين خالل السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  ١٤٣٨/٧/١٥هـ:
املكافآت والتعويضات املدفوعة لكبار التنفيذيني خالل السنة املالية اهلجرية القصرية املنتهية يف  ١٤٣٨/٧/١٥هـ
المكافآت الثابتة

الرئيس التنفيذي 1185190

434017

0

1619207

0

0

0

0

1619207

592589

217006

0

809595

0

0

0

0

809595

1.777.779

651.023

0

2.428.802

0

0

0

0

2.428.802

رواتب

بدالت

مزااي عينية

اجملموع

مكافآت دورية

خطط حتفيزية قصرية األجل

خطط حتفيزية طويلة األجل

اجملموع

١

المكافآت المتغيرة

املدير املايل

٢
اجملموع

المجموع الكلي

 - ٤٠أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو
تنظيمية أو قضائية أخرى .مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها
ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
 - ٤١نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ورأي لجنة المراجعة في مدة
كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
تؤكد إدارة الشركة بأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة أعد على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفاعلية ،وأنه ال يوجد
أي نقاط جوهرية تذكر تطرقت لها لجنة المراجعة خالل مراجعتها.
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القوائم المالية
للفترة من  ١محرم  ١٤٣٨هـ إلى  ١٥رجب ١٤٣٨هـ
(تاريخ اقفال الفترة الهجرية )

المحتويات
تقرير مراجعي الحسابات إلى المساهمين ...............................
قائمة المركز المالي ............................................................
قائمة الدخل ......................................................................
قائمة التدفقات النقدية .......................................................
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ...................................
إيضاحات حول القوائم المالية ..............................................

54
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
الماليالمالية
القوائم
قائمة المركز
كما في  15رجب 1438هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي
الموجودات
 15رجب 1438هـ
كما في
الموجودات المتداولة
النقدية وما في حكمها
الموجوداتـ الجزء المتداول
النقد المقيد
ذمم مدينة وموجودات أخرى
مخزوندات المتداولة
الموجو
عقارات بغرض التطوير والبيع

النقدية وما في حكمها
النقد المقيد ـ الجزء المتداول
ذمم مدينة وموجودات أخرى
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
مخزون
عقارات بغرض التطوير والبيع
إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المتداولللبيع
كمحتفظ بها
المقيد ـمصنفة
موجودات
الجزء غير
النقد
دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
دات المتداولة
الموجو
إجمالي
عقارية
استثمارات
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات
ومعدات المتداولة
الموجودات غير
النقد المقيد ـ الجزء غير المتداول
المتداولة
لبعضغير
الموجودات
المؤسسين
إجماليمقدمة
دفعات
استثمارات عقارية
إجمالي
الموجوداتزميلة
استثمار في شركة
ممتلكات ومعدات
المطلوبات وحقوق المساهمين
إجمالي الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
إجمالي الموجودات
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية ـ الجزء المتداول
مستحقةوحقوق المساهمين
المطلوبات
زكاة

المطلوبات
المتداولةالمتداولة
المطلوبات
إجمالي

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية ـ الجزء المتداول
زكاة مستحقة

إجمالي المطلوبات المتداولة

كما في  15رجب
1438هـ
إيضاح لاير سعودي

كما في  30ذي الحجة
كما في  15رجب
1437هـ
1438هـ
1،234،883،448
388،676،352
لاير سعودي
4إيضاح لاير سعودي
204،517،381
138،117،440
4
217،394،680
79،257،442
5
4،225،180
3،460،956
237،716،362
214،369،418
1،234،883،448
388،676،352
46
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
204،517،381
138،117،440
4
1،898،737،051
823،881،608
217،394،680
79،257،442
5
ــ
4،260،196،796
7
4،225،180
3،460،956
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
237،716،362
214،369،418
6
1،898،737،051
5،084،078،404
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
823،881،608
ــ
4،260،196،796
342،590،000
132،640،000 7 4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ314،778،209
318،157،088
8
1،898،737،051
1،766،212،611 5،084،078،404
1،544،066،590
9
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ54،744،700
83،252،968 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18،233،925،594 15،697،083،053 11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
342،590،000
132،640،000
4
20،712،251،114
17،775،199،699
314،778،209
318،157،088
8
 1،544،066،590ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،766،212،611
22،610،988،165
22،859،278،103
54،744،700
83،252،968 10
══════════
══════════ 11
18،233،925،594 15،697،083،053
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20،712،251،114 17،775،199،699
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،076،065،903
677،377،396 12
22،610،988،165
22،859،278،103
1،020،616،801
386،728،678 13
══════════
══════════12،015،196
15،295،386 14
5،330،305
5،330،305 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2،114،028،205
1،084،731،765
1،076،065،903
677،377،396 12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،020،616،801
386،728،678 13
12،015،196
15،295،386 14
5،330،305
5،330،305 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2،114،028،205
1،084،731،765
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.
-1-

60

كما في  30ذي الحجة
1437هـ
لاير سعودي
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي
كما في  15رجب 1438هـ

كما في  15رجب
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
1438هـ
قائمة المركز المالي (تتمة)
إيضاح لاير سعودي
الموجودات 15رجب 1438هـ
كما في
الموجودات المتداولة
النقدية وما في حكمها
النقد المقيد ـ الجزء المتداول
ذمم مدينة وموجودات أخرى
مخزون
المطلوبات غير المتداولة
عقارات بغرض التطوير والبيع

4
4
5
6

قروض ألجل
مطلوبات أخرى غير متداولة
المتداول
غير
الجزء
ـ
رأسمالية
مطلوبات مقابل إيجارات
7
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الموجودات
إجمالي
المتداولةالمتداولة
المطلوبات غير
إجمالي
المتداولة
الموجودات غير
المطلوبات
إجمالي
النقد المقيد ـ الجزء غير المتداول
لبعضنالمؤسسين
مقدمة
دفعات
المساهمي
حقوق
عقارية
استثمارات
رأس المال
نظاميزميلة
احتياطي شركة
استثمار في
ممتلكات ومعدات

أرباح مبقاة

4
8
9
10
11

إجمالي الموجودات غير المتداولة

إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية ـ الجزء المتداول
زكاة مستحقة
إجمالي المطلوبات المتداولة

12
13
14
15

كما في  30ذي الحجة
1437هـ
لاير سعودي

كما في  30ذي الحجة
كما في  15رجب
1،234،883،448
388،676،352
 1437هـ
 1438هـ
204،517،381
138،117،440
لاير سعودي
إيضاح لاير سعودي
217،394،680
79،257،442
4،225،180
3،460،956
237،716،362
214،369،418
9،413،906،573
10،390،942،173
13
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
488،165،142
544،001،942
16
1،898،737،051
823،881،608
ــ475،764،443
640،099،061
14
4،260،196،796
10،965،855
14،227،770
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
5،084،078،404
10،388،802،013 11،589،270،946
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12،502،830،218 12،674،002،711
342،590،000
132،640،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
314،778،209
318،157،088
1،766،212،611
1،544،066،590
9،294،000،000
9،294،000،000
17
54،744،700 89،127،541
83،252،968
81،415،796
18
18،233،925،594 15،697،083،053
732،742،151
802،147،851
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20،712،251،114
17،775،199،699
10،108،157،947
10،185،275،392
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22،610،988،165
22،859،278،103
══════════
══════════
22،610،988،165
22،859،278،103
══════════ ══════════
677،377،396
386،728،678
15،295،386
5،330،305
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،084،731،765
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1،076،065،903
1،020،616،801
12،015،196
5،330،305
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2،114،028،205
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
الماليالمالية
القوائم
قائمة المركز
كما في  15رجب 1438هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل
الموجودات 1محرم 1438هـ إلى  15رجب 1438هـ
للفترة من
الموجودات المتداولة
النقدية وما في حكمها
النقد المقيد ـ الجزء المتداول
ذمم مدينة وموجودات أخرى
مخزون
عقارات بغرض التطوير والبيع
االيرادات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
موجودات

كما في  15رجب
1438هـ
إيضاح لاير سعودي

للفترة من  1محرم

إيضاح

20

تكلفة االيرادات
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الربح
الموجودات غير المتداولة
المصاريفـ الجزء غير المتداول
النقد المقيد
وادارية
عمومية
مصاريف
دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
وتسويق
مصاريف بيع
استثمارات عقارية
المصاريفزميلة
إجمالي في شركة
استثمار
ممتلكات ومعدات
الدخل من العمليات الرئيسية
إجمالي الموجودات غير المتداولة
حصة الشركة في نتائج شركة زميلة
الموجودات
إجمالي
إيرادات أخرى
عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
المساهمين
المطلوبات وحقوق
استثمارات مرابحة
إيرادات
اعباء تمويل
المطلوبات المتداولة
لوبات أخرى
دائنةقبلومط
ذمم
الزكاة
الدخل
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية ـ الجزء المتداول
الزكاة
زكاة مستحقة
صافي الدخل للفترة  /للسنة
إجمالي المطلوبات المتداولة
ربحية السهم
من الدخل من العمليات الرئيسية

23

من صافي الدخل للفترة  /للسنة

23

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
(سهم)

23

21
22

10

15

1،234،883،448
4
 1437388،676،352هـ إلى 29
للفترة من  1محرم
204،517،381
4
للسنة المنتهية في 30
138،117،440جمادى اآلخرة
 1438هـ إلى 15
217،394،680
79،257،442
5
 1437 3،460،956هـ 4،225،180ذي الحجة  1437هـ
رجب  1438هـ
لاير سعـودي
214،369،418لاير سعـودي
لاير سعـودي
237،716،362
6
(مراجعة)
مراجعة)
(غير
(مراجعة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
823،881،608
 205.309.307ــ 1،479،942،106
544،997،3087
4،260،196،796
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)748،450
،075( )179.514.048
(
)
292،843،345
(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
5،084،078،404
731،492،031
25.795.259
252،153،963
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
342،590،000
132،640،000
4
)65،094،470
(
)
51.054.697
(
)
57،152،595
314،778،209
318،157،088
(8
)4،663،576
(
)
1.341.500
(
)
12،824،590
(
1،766،212،611
1،544،066،590
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)69،758،04654،744،700
( )52.396.197( 83،252،968
)69،977،18510
(
18،233،925،594
15،697،083،053
11
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
661،733،985
)26.600.938
( 182،176،778
20،712،251،114 17،775،199،699
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6،281،852
1.868.823
2،845،314
22،610،988،165
22،859،278،103
17،233،203
1.922.602
6،739،787
ــ══════════ ــ ══════════
84،569،616
ــ
ــ
3،935،569
()155،123،531( )72.392.940( )118،580،003
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،076،065،903
12
614،695،125
)95.202.453(677،377،396
77،117،445
1،020،616،801
386،728،678 13
)5،330،30512،015،196
 14ــ( )24.298.240( 15،295،386
15
5،330،305ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 5،330،305ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
77،117،445
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ609،364
،820 )119.500.693
(
2،114،028،205
1،084،731،765
═════════
════════
═════════
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0.71
()0.03
0.20
═════════ ════════ ═════════
0.66
()0.13
0.08
═════════ ════════ ═════════
929.400.000
═════════
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كما في  30ذي الحجة
1437هـ
لاير سعودي
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929،400،000
════════

929،400،000
═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي
كما في  15رجب 1438هـ

كما في  15رجب
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
1438هـ
قائمة التدفقات النقدية
إيضاح لاير سعودي
من  1محرم 1438هـ إلى  15رجب 1438هـ
للفترة
الموجودات

كما في  30ذي الحجة
1437هـ
لاير سعودي

للفترة من  1محرم
الموجودات المتداولة
للسنة المنتهية في 30
 1438هـ إلى 15
1،234،883،448
388،676،352
4
حكمها
النقدية وما في
ذي الحجة  1437هـ
رجب  1438هـ
204،517،381
138،117،440
النقد المقيد ـ الجزء المتداول
سعـودي
لاير
سعـودي
 4إيضاح لاير
217،394،680
79،257،442
5
التشغيليةأخرى
نشطةوموجودات
ذمماألمدينة
4،225،180
3،460،956
مخزون
609،364،820
77،117،445
صافي الدخل للفترة  /للسنة
237،716،362
214،369،418
6
التالية:والبيع
التطوير
بغرض
عقارات
للبنود
تعديالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
135،212،658
61،758،890
11
استهالك ممتلكات ومعدات
1،898،737،051 3،183،033
823،881،608
14،428،548
9
استهالك استثمارات عقارية
(ــ)84،569،616
ــ
مشكوك في تحصيلها
مصنفةمخصص
موجوداتعكس
4،260،196،796
7
ديونللبيع
كمحتفظ بها
ــ
5،879،024
5
تحصيلها
في
مشكوك
ديون
مخصص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5،330،305
ــ
15
إجمالي زكاة
1،898،737،051
5،084،078،404
الموجودات المتداولة
3،727،771
3،261،915
صافي
للموظفين،
الخدمة
نهاية
مكافأة
صص
مخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()6،281،852
)2،845،314( 10
في نتائج شركة زميلة
الشركة
حصة
الموجودات غير المتداولة
494،798
262،478
خسارة بيع ممتلكات ومعدات
342،590،000
132،640،000
4
المتداول
ماليةغير
اعباءالجزء
النقد المقيد ـ
155،123،531
118،580،003
318،157،088
8
دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
314،778،209ـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
1،766،212،611
1،544،066،590
9
استثمارات عقارية
832،830،963
267،197،474
54،744،700
83،252،968 10
زميلة
استثمار في
شركةالموجودات والمطلوبات التشغيلية:
التغيرات في
18،233،925،594
15،697،083،053
11
ومعدات
)80،298،589
(
)194،845،786
(
مدينة وموجودات أخرى
ممتلكاتذمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ)
(640،412
764،224
مخزون
20،712،251،11466،080،544
17،775،199،699
بغرضالمتداولة
الموجودات غير
317،197،843
التطوير والبيع
إجمالي عقارات
)145،761،178
(
)
71،584،507
(
أخرى
ومطلوبات
دائنة
ذمم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
197،302،321
الموجوداتأخرى غير متداولة
إجمالي مطلوبات
22،610،988،16555،836،800
22،859،278،103
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
══════════
══════════
1،120،630،948
123،448،749
النقد
العملياتالمساهمين
منوحقوق
المطلوبات
زكاة مدفوعة

المطلوبات المتداولة
مدفوعة
ماليةلوبات أخرى
عباء ومط
ذمما دائنة
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
التشغيلية
االنشطة
(المستخدم في) /
صافي النقد
المتداول
رأسمالية ـمنالجزء
مقابل إيجارات
مطلوبات
زكاة مستحقة

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
بيع المتداولة
المطلوبات
إجمالي
ممتلكات ومعدات
متحصالت
شراء استثمارات عقارية
استثمار إضافي في شركة زميلة

صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
مبالغ نقدية محتجزة
مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية
صافي التغير في دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
صافي حركة قروض ألجل

12
13
14
15

()31،789،373
ــ
15
)144،087،657
(
)312،909،772
(
1،076،065،903
677،377،396
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،020،616،801
386،728،678
944،753،918
)189،461،023
(
12،015،196
15،295،386
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5،330،305
5،330،305
ــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2،187،405،270( )1،431،307،575
2،114،028،205
1،084،731،765
100،000
620،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()299،277
ــ
9
ــ
)25،662،954( 10
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()2،187،604،547( )1،456،350،529
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي النقد من األنشطة التمويلية
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.
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276،349،941
()7،152،797
()3،378،879
533،786،191
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
799،604،456
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

236،069،012
()11،543،461
98،696
1،884،216،070
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2،108،840،317
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
الماليالمالية
القوائم
قائمة المركز
كما في  15رجب 1438هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية (تتمة)
الموجودات محرم 1438هـ إلى  15رجب 1438هـ
للفترة من 1
الموجودات المتداولة
النقدية وما في حكمها
النقد المقيد ـ الجزء المتداول
ذمم مدينة وموجودات أخرى
مخزون
بغرض
عقارات
والبيع وما في حكمها
التطويرالنقدية
الزيادة في
قص) /
(الن

كما في  15رجب
1438هـ
إيضاح لاير سعودي

4
4
5
6

النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة  /السنة

فيللبيع
كما بها
كمحتفظ
مصنفة
موجودات
نهاية الفترة  /السنة
حكمها
وما في
النقدية

7

المتداولة
بأهمالموجودات
إجمالي
النقدية:
المعامالت غير
بيان
إطفاء نفقات مالية مؤجلة مرسملة كجزء من ممتلكات ومعدات
الموجودات غير المتداولة
4
النقد المقيد ـ الجزء غير المتداول
عقود إيجار رأسمالي
لبعضبموجب
مرسملة
موجودات
8
المؤسسين
مقدمة
دفعات
9
استثمارات عقارية
مؤجلة
إطفاء
10
تمويل زميلة
أعباء شركة
استثمار في
11
ممتلكات ومعدات
التغير في القيمة العادلة ألدوات مالية مشتقة مقيدة ضمن حقوق
المساهمين
الموجودات غير المتداولة
إجمالي

التطوير والبيع محولة من ممتلكات ومعدات
عقارات بغرض
الموجودات
إجمالي
المساهمين ممتلكات ومعدات
وحقوق محولة من
المطلوبات عقارية
استثمارات
المتداولة
مقابل مطلوبات مستحقة لشركة مكة لإلنشاء
المطلوباتضي
إضافة أرا
12
دائنة ومطلوبات أخرى
ذمم
والتعمير
13
قروض ألجل ـ الجزء المتداول
14
الجزء المتداول
رأسمالية ـ
إيجارات
مقابل
مطلوبات
مدينة
حسابات ذمم
مقابل
التزام
تسوية
15
زكاة مستحقة
موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
إجمالي المطلوبات المتداولة

للفترة من  1محرم

388،676،352
1،234،883،448المنتهية في 30
للسنة
 1438هـ إلى 15
204،517،381الحجة  1437هـ
ذي
 1438138،117،440هـ
رجب
217،394،680
لاير سعـودي
 79،257،442سعـودي
إيضاح لاير
4،225،180
3،460،956
237،716،362
214،369،418
865،989،688
)846،207،096
(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
368،893،760 1،234،883،448
1،898،737،051
823،881،608
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
4،260،196،796
1،234،883،448
388،676،352
4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
═════════
═════════
1،898،737،051
5،084،078،404
3،691،055ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9،236،399

═════════
═════════
342،590،000
132،640،000
 314،778،209ــ
174،767،605
( 11د)
318،157،088
═════════
═════════
1،766،212،611
1،544،066،590
11،035،874
54،744،7008،107،876
83،252،968
═════════
═════════
18،233،925،594 15،697،083،053
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
112،746،304
ــ
( 13ب)
20،712،251،114 17،775،199،699
═════════
═════════
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
407،858،381
42،733،600
6
22،610،988،165
22،859،278،103
═════════
═════════
══════════
══════════
1،211،928،562
293،578،887
11
═════════
═════════
1،076،065،903
359،564،950
677،377،396ــ
( 11ب)
1،020،616،801
386،728،678
═════════
═════════
15،295،386
 12،015،196ــ
327،104،000
20
5،330،305
5،330،305
═════════
═════════
ــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ــ
4،260،196،796
7
2،114،028،205
1،084،731،765
═════════
═════════
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.
-1-

64

كما في  30ذي الحجة
1437هـ
لاير سعودي
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ــ

13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،084،731،765
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
ــ

386،728،678

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2،114،028،205
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

7،711،745
ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
89،127،541 9،294،000،000
═════════ ════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.

ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
═════════

112،746،304
 14ــ  15،295،386ــ
12،015،196
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
ــــــــــــ
5،330،305ــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5،330،305
15
ــ
81،415،796 9،294،000،000

1،020،616،801

ــ
60،936،482
1،076،065،903
 12ــ 677،377،396

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.
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الرصيد في  15رجب  1438هـ

المحول إلى االحتياطي النظامي

المطلوبات
إجمالي
المتداولةمحرم  1438هـ إلى 15
للفترة من 1
صافي الدخل
رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)

الرصيد في  30ذي الحجة 1437هـ

قروض ألجل ـ الجزء المتداول
العادلة
احتياطي القيمة
تعديل
رأسمالية ـ الجزء المتداول
إيجارات
مطلوبات مقابل
زكاة مستحقة

النظامي
االحتياطي
دائنة إلى
المحول
أخرى
ومطلوبات
ذمم

المطلوبات المتداولة

صافي الدخل للسنة المنتهية في  30ذي الحجة  1437هـ

ــ

ــ

الموجودات غير المتداولة
342،590،000
132،640،000
4
النقد المقيد ـ الجزء غير المتداول
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
314،778،209
318،157،088
8
دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
1،766،212،611
1،544،066،590
9
عقارية
استثمارات
في حقوق المساهمين
التغيرات
قائمة
54،744،700
83،252،968
10
زميلة
شركة
في
استثمارمن  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
للفترة
18،233،925،594 15،697،083،053 11
ممتلكات ومعدات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
20،712،251،114
إجمالي الموجودات غير المتداولة
احتياطي تحوط
 17،775،199،699نظامي
احتياطي
رأس المــــال
لاير سعـــودي
سعودي
لاير
لاير سعودي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22،610،988،165 22،859،278،103
إجمالي الموجودات
══════════
══════════
()112،746،304
20،479،314 9،294،000،000
الرصيد في  1محرم 1437هـ
المطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي الموجودات المتداولة

موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

7

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
823،881،608
4،260،196،796
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5،084،078،404
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،898،737،051
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()7،711،745
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
802،147،851
═════════

77،117،445

ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
732،742،151

ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10،185،275،392
═══════════

77،117،445

112،746،304
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10،108،157،947

()60،936،482

609،364،820

9،386،046،823

ــ

609،364،820

184،313،813

أربــاح مبقـــاة
لاير سعـــودي

اجمالي حقوق
المساهمين
لاير سعـــودي
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .1األنشطة
شركة جبل عمر للتطوير ("الشركة") هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية
السعودية بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 63/بتاريخ  25رمضان 1427هـ .وقد صدر القرار الوزاري رقم /253ق
بإعالن تأسيس الشركة بتاريخ  16شوال 1428هـ (الموافق  28أكتوبر 2007م) .الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري
رقم  4031051838بتاريخ  15ذي القعدة 1428هـ (الموافق  25نوفمبر 2007م) في مكة المكرمة.
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في امتالك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم المكي من الناحية الغربية وتطويرها إلى قطع
اراضي لغرض إدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع األعمال الالزمة لإلنشاء والصيانة
وإدارة وهدم ومسح وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل
الفنادق.
لدى الشركة سجالت تجارية فرعية لممارسة السياحة الفندقية بموجب خطابات الهيئة العامة للسياحة واآلثار .تتضمن هذه
القوائم المالية نتائج األنشطة التشغيلية للفنادق التالية:
الفندق

تاريخ بدء العمليات

رقم السجل

تاريخ السجل

رقم خطاب الهيئة
العامة للسياحة واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة العامة
للسياحة واآلثار

أجنحة هيلتون مكة
فندق ماريوت مكة
فندق حياة ريجنسي
فندق كونراد
هيلتون كونفنشن

 4رمضان  1435هـ
 5رمضان  1436هـ
 5رمضان  1436هـ
 25شعبان  1437هـ
 3رجب  1438هـ

4031077081
4031085088
4031087547
4031091636
4031097174

 15رجب 1434هـ
 8رجب 1435هـ
 14ذو القعدة 1435هـ
 10رجب  1436هـ
 7ذو القعدة  1437هـ

أ ت م34/5887 /
أ ت م35/8332 /
8957
9347
16474

 22ربيع الثاني 1434هـ
 16جمادى األولى 1435هـ
 26رجب 1435هـ
 25جمادى األولى 1436هـ
 14شوال  1437هـ

وقعت الشركة اتفاقية بيع مشروطة لبيع واعادة استئجار الفنادق الثالثة وهي أجنحة هيلتون مكة وفندق حياة ريجنسي وفندق
كونراد كما هو مبين في اإليضاح  7حول القوائم المالية .كما في  15رجب 1438هـ ،لم يتم استكمال بعض الشروط
المرتبطة باتفاقية البيع ،كما ال تزال اإلجراءات النظامية إلكمال المعاملة قيد التنفيذ .وبالتالي ،لم يتم اكمال معاملة البيع في
نهاية الفترة.
يتضمن مشروع الشركة ("المشروع") سبعة مراحل ،وتتضمن كل مرحلة عدد من المنصات واألبراج .كما في  15رجب
1438هـ ،ال تزال الشركة في مرحلة تطوير المشروع ،حيث أكملت الشركة أعمال الهدم وترحيل المخلفات وتسوية
السطح والقطع الصخري للمشروع ،وتقوم الشركة حاليا بتجهيز البنية التحتية والطرق والجسور واألنفاق وممرات المشاة
وأعمال الكهرباء والمياه ،وما زال العمل مستمرا في إنشاء المباني وأعمال اإلنشاء األخرى.
التغيرات في نهاية السنة المالية
قرر مساهمو الشركة في اجتماعهم المنعقد في  24جمادى اآلخرة 1438هـ (الموافق  23مارس 2017م) تغيير السنة
المالية للشركة من السنة الهجرية إلى السنة الميالدية بحيث تصبح السنة المالية تنتهي في  31ديسمبر من كل سنة .تم
االنتهاء من اإلجراءات النظامية التي تتعلق بتغيير السنة المالية في تاريخ  15رجب  1438هـ (الموافق  12ابريل
2017م) .وبناء عليه ،قامت الشركة بإعداد هذه القوائم المالية للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ
(الموافق  2اكتوبر 2016م إلى  12ابريل 2017م) والتي تمثل آخر مجموعة من القوائم المالية معدة على أساس السنة
المالية الهجرية .وفقا للنظام المعدل ،تبدأ الفترة الميالدية األولى اعتبارا من  13أبريل 2017م وتنتهي في  31ديسمبر
2017م وستقوم الشركة بإعداد القوائم المالية للفترة الميالدية بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المصدرة من قبل
مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .2أسس اإلعداد
أ) تم إعداد هذه القوائم المالية للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (انظر اإليضاح  )1وفقا لمعايير
المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .تتعلق المعلومات المالية للمقارنة المعروضة في هذه القوائم
المالية بالفترة من  1محرم  1437هـ إلى  30ذي الحجة  1437هـ ( 12شهرا) وبالتالي ال تعتبر قابلة للمقارنة.
ب) عرضت الشركة معلومات مالية مقارنة إضافية للفترة من  1محرم  1437هـ إلى  29جمادى اآلخرة 1437هـ تتعلق
بقائمة الدخل التي أعدت فقط وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ألغراض المقارنة
مع الفترة الحالية.
ج) تم عرض هذه القوائم المالية للشركة باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للشركة.
إطار محاسبي جديد
طبقا لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،يجب على جميع الشركات المدرجة تطبيق المعايير الدولية للتقرير
المالي المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للقوائم المالية
المعدة عن الفترات التي تبدأ من  1يناير 2017م .وبما أن الشركة استخدمت التقويم الهجري حتى  15رجب  1438هـ
(اإليضاح  ،)1فال يتوجب عليها إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي عن هذه الفترة .وعند إعداد
المجموعة األولى من القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ،ستقوم الشركة بتحليل تأثير تطبيق المعايير الدولية
للتقرير المالي ألول مرة على القوائم المالية الحالية وللسنة السابقة وإدراج التعديالت الالزمة على المجموعة األولى من
القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي.
 .3السياسات المحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:
العرف المحاسبي
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية على اساس االستحقاق المحاسبي المعدل ليتضمن قياس األدوات المالية
المشتقة المدرجة بالقيمة العادلة.
استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها استعمال تقديرات وافتراضات تؤثر على قيم الموجودات
والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية ومبلغ اإليرادات
والمصروفات المصرح عنها خالل فترة القوائم المالية .بالرغم من أن هذه التقديرات واالفتراضات مبنيه على أفضل
المعلومات المتوفرة لدى اإلدارة بشأن العمليات واألحداث الجارية ،فإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.
الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصا المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحصيل .يتم تقدير الديون
المشكوك في تحصيلها عند عدم امكانية تحصيل المبلغ بالكامل .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها .تسجل أي مبالغ
مستردة في وقت الحق لذمم تم شطبها سابقا في قائمة الدخل.
عقارات بغرض التطوير والبيع
تمثل العقارات بغرض التطوير والبيع بصفة رئيسية العقارات التي تمتلكها الشركة بغرض تطويرها وبيعها في المستقبل
وتدرج بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل .إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري خالل
دورة األعمال االعتيادية استنادا إلى أسعار السوق في تاريخ القوائم المالية ناقصا تكاليف اإلكمال وتكاليف البيع التقديرية.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
دفعات مقدمة لبعض المؤسسين
يمثل هذا البند المبالغ المدفوعة لبعض مالكي األراضي كتعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة توقف أنشطتهم التجارية.
سيتم استرداد هذه المبالغ خصما من حصصهم المستقبلية من توزيعات األرباح وذلك وفقا للنظام األساسي للشركة.
يتوجب على مستلمي هذه المبالغ تعويض الشركة عن أية أرصدة قائمة عند اعتزامهم بيع اسهمهم في الشركة.
استثمارات عقارية
يتم تصنيف العقارات المحتفظ بها ألغراض التأجير طويل األجل أو تنمية رأس المال أو كالهما معا والتي هي غير شاغرة
من قبل الشركة كاستثمارات عقارية .تتكون االستثمارات العقارية من مباني ومعدات وأثاث وتجهيزات وأصول بنية تحتية.
يتم إدراج االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة جراء االنخفاض في القيمة ـ ان
وجدت .يقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية لغرض احتساب االستهالك على النحو التالي:
مباني
معدات
أثاث وتجهيزات
أصول بنية تحتية:
 إنشاءات -معدات

 85سنة
 20سنة
 10سنوات
 85سنة
 20سنة

يتم إدراج األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وهي تمثل أعمال االنشاءات في مشروع جبل عمر بما في ذلك
المصاريف المتعلقة باالستشارات وأعمال الهدم وتسوية المواقع والقطع الصخري واإلشراف وأعمال البناء والتكاليف
األخرى المتعلقة بنقل المعدات والمواد إلى الموقع وتجهيزها للعمل ضمن األغراض المحددة لها.
يتم تحميل مصروفات الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل ،أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة أو
تطيل أعمارها بصورة جوهرية فتتم رسملتها.
االستثمار في شركة زميلة
يحتسب استثمار الشركة في شركة زميلة بموجب طريقة حقوق الملكية .الشركة الزميلة هي منشأة تمارس الشركة عليها
نفوذا كبيرا وهي ليست شركة تابعة أو شركة محاصة .وبموجب طريقة حقوق الملكية يدرج االستثمار في الشركة الزميلة
في قائمة المركز المالي طبقا للتكلفة المعدلة بالتغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلة .تعكس
قائمة الدخل الحصة في نتائج عمليات الشركة الزميلة .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت
بين الشركة وشركتها الزميلة في حدود حصة الشركة في الشركة الزميلة.
ال تسجل الشركة أي خسائر إضافية عندما تكون حصة الشركة في خسـائر الشركة الزميلة مساوية أو تتجاوز حصتها في
الشركة الزميلة ،بما فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة ،ما لم تتكبد الشركة التزامات أو تسدد دفعات نيابة عن الشركة
الزميلة.
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق ونقد لدى البنوك في الحسابات الجارية واالستثمارات األخرى القصيرة
األجل ذات السيولة العالية ذات مواعيد استحقاق أصلية لثالثة شهور أو أقل ـ إن وجدت ـ والمتاحة للشركة دون أية قيود.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المخزون
يدرج المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل ،ويتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح.
الممتلكات والمعدات
تسجل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة جراء انخفاض في القيمة ـ إن
وجدت .االراضي المملوكة ال تستهلك .تستهلك التكلفة ناقص القيمة المتبقية التقديرية للممتلكات والمعدات بطريقة القسط
الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات.
يتم إدراج األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة وهي تمثل أعمال االنشاءات في مشروع جبل عمر بما في ذلك
المصاريف المتعلقة باالستشارات وأعمال الهدم وتسوية المواقع والقطع الصخري واإلشراف وأعمال البناء والتكاليف
األخرى المتعلقة بنقل الم عدات والمواد إلى الموقع وتجهيزها للعمل ضمن األغراض المحددة لها .يتم تحميل مصروفات
الصيانة واإلصالح على قائمة الدخل ،أما التحسينات التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة أو تطيل أعمارها
بصورة جوهرية فتتم رسملتها.
انخفاض قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما يتعلق بانخفاض قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن
القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد .يتم تسجيل الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة والتي تمثل زيادة القيمة
الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة العادلة لألصل ناقصا تكلفة البيع أو القيمة قيد االستعمال ـ
أيهما أعلى .لغرض تقييم االنخفاض ،يتم تجميع الموجودات عند أقل مستويات لها حيث تتوافر تدفقات نقدية منفصلة
ومحددة (وحدات مدرة للنقد).
يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة ـ بخالف الموجودات غير الملموسة ـ والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها
بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض وذلك في تاريخ كل فترة مالية .إذا ما تم الحقا عكس خسارة انخفاض في القيمة،
عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد ،على أال يزيد
عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة انخفاض قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقد في سنوات سابقة .يتم
إثبات عكس خسارة انخفاض القيمة فورا كإيراد في قائمة الدخل .ال يتم عكس خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات غير
الملموسة.
تكاليف االقتراض
تتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء أصل ما باستخدام معدل رسملة تلك المرحلة التي يتم فيها فعليا
إتمام تنفيذ األعمال الضرورية إلعداد األصل المؤهل للغرض المحدد له وبعد ذلك يتم تحميل هذه التكاليف على قائمة
الدخل.
أعباء مالية مؤجلة
متحمّل التكاليف التي ليس لها منفعة مستقبلية بعد الفترة الحالية على قائمة الدخل ،أما التكاليف التي تكون ذات منفعة
للفترات المستقبلية فيتم رسملتها .تتضمن األعباء المالية المؤجلة أتعاب االستشارات المالية واإلدارية المتعلقة بالحصول
على تمويل طويل األجل لإلنشاء المرحلي للمشروع الرئيسي للشركة .يتم إطفاء مثل هذه األعباء على مدار فترة التمويل
طويل األجل .تتم رسملة إطفاء األعباء المالية المؤجلة التي تعود مباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة
وذلك كجزء من تلك الموجودات .يتم تحميل األعباء المطفأة األخرى على قائمة الدخل.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليال موضوعيا على احتمال حدوث انخفاض في
قيمة أي من الموجودات المالية .وفي حال وجود مثل هذا الدليل ،فإن أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة تدرج في
قائمة الدخل .يتحدد االنخفاض في القيمة كما يلي:
أ) في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ،فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة بعد خصم
أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في القيمة سبق إدراجها في قائمة الدخل.
ب) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المخصومة طبقا لسعر السوق الحالي لعائد أصل مالي مماثل.
ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المخصومة طبقا لمعدل الفائدة األصلي المطبق.
الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
تدرج المطلوبات عن المبالغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها سواء تم
تقديم فاتورة بها من قبل المورد أو لم يتم.
المخصصات
تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ من حدث سابق ،ويكون هناك احتمال لنشوء
تكاليف لسداد االلتزام يمكن قياسها بصورة يعتد بها.
القروض
يتم اإلدراج األولي للقروض بالقيمة العادلة للثمن المستلم ناقصا التكاليف المرتبطة مباشرة والمتعلقة بتكاليف المعاملة .بعد
اإلدراج األولي ،يتم إعادة قياس القروض والسلف التي يترتب عليها عمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
األدوات المالية المشتقة والتحوط
تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة ("مقايضات أسعار العمولة") للتحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العمولة
وتدرج هذه المشتقات كتحوطات للتدفقات النقدية .يتم في بداية األمر إدراج هذه المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام
عقد األداة المشتقة ثم يعاد قياسها الحقا بالقيمة العادلة .تدرج المشتقات كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة
وكمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سالبة .يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناشئة خالل الفترة من التغيرات في القيمة العادلة
للمشتقات غير المؤهلة لمحاسبة التحوط مباشرة في قائمة الدخل.
تقوم الشركة ـ عند بداية عالقة التحوط ـ بتحديد وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب الشركة في تطبيق محاسبة التحوط
عليها إضافة إلى أهداف إدارة المخاطر واستراتيجية التحوط .تتضمن المستندات تعريف أداة التحوط أو البند المتحوط له
أو العملية المتحوط لها ،وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها وكيفية تقييم المنشأة لفاعلية أداة التحوط مقابل مخاطر
تقلبات التدفقات النقدية للعملية المتحوط لها .من المتوقع أن تكون هذه التحوطات عالية الفعالية في التخفيف من حدة
التقلبات في التدفقات النقدية ويتم تقييمها باستمرار لتحديد ما إذا كان لها بالفعل فعالية عالية طوال فترة إعداد التقارير
المالية التي تضمنت عالقة التحوط.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية المشتقة والتحوط (تتمة)
يتم إدراج الجزء الف ّع ال من الربح أو الخسارة الناتج عن تحوطات التدفقات النقدية التي تتماشى مع متطلبات محاسبة
التحوط مباشرة في حقوق المساهمين ،في حين يتم إدراج أي جزء غير ف ّعال مباشرة في قائمة الدخل.
تحول المبالغ المدرجة في حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل عندما تؤثر المعاملة المتحوط لها في الربح أو الخسارة ،مثال
ذلك عند تسجيل إيراد مالي أو مصروف مالي متحوط له .إذا ما انتهت صالحية أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو
تمت ممارسة الخيار المتعلق بها دون تبديلها أو تجديدها (كجزء من استراتيجية التحوط) أو في حالة إلغاء تصنيفها
كتحوط أو لم تعد تفي بمعايير محاسبة التحوط ،تبقى األرباح والخسائر المتراكمة التي سبق إدراجها في حقوق المساهمين
ضمن حقوق المساهمين في حساب منفصل حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو االلتزام الثابت من العمالت األجنبية قد
تحقق.
إذا لم يعد من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة أو االلتزام الثابت ،عندئذ يتم تحويل المبالغ التي سبق إدراجها في حقوق
المساهمين إلى قائمة الدخل.
الزكاة
يحتسب مخصص مقابل الزكاة وفقا لألنظمة ال مالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .يحمل المخصص على
قائمة الدخل .يتم قيد أية التزامات زكوية إضافية ـ إن وجدت ـ في نفس الفترة المالية التي يتم فيها اعتماد الربط الزكوي.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تحتسب المبالغ الواجبة الدفع بمقتضى نظام العمل السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في
تاريخ قائمة المركز المالي.
تحقيق اإليرادات
يتم إثبات اإليرادات من بيع العقارات بغرض التطوير والبيع عند توقيع العقد وعندما تقوم الشركة بتحويل جميع المخاطر
والمنافع المتعلقة بملكية األصول المباعة بشكل أساسي إلى المشتري.
تمثل إيرادات اإليجار غير المكتسبة اإليجارات المستلمة مقدما من العمالء والتي تدرج في قائمة الدخل طوال مدة عقد
اإليجار.
يتم إثبات اإليرادات من الفنادق عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها.
يتم إثبات إيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية المؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي في قائمة الدخل على أساس مبدأ
القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار .عندما تقدم الشركة حوافز لعمالئها ،يتم إثبات مبالغ الحوافز على أساس القسط
الثابت على مدى مدة عقد اإليجار كخصم من قيمة العقد.
يتم إثبات إيرادات المرابحة على أساس التحقق الزمني باستخدام معدالت السوق السائدة.
المصروفات
تشتمل مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون
تحديدا غير مرتبطة بتكلفة اإليرادات وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها .يتم توزيع هذه التكاليف بين تكاليف إيرادات
ومصاريف بيع وتسويق ومصروفات عمومية وإدارية ـ عند الضرورة ـ على أساس ثابت.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
عقود اإليجار
تسجل الموجودات المشتراة بموجب عقود إيجار تمويلي (صريحة أو ضمنية) بقيمتها العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار المستقبلية كما في بداية عقود اإليجار ـ أيهما أقل ـ وتستهلك على مدى أعمارها اإلنتاجية .ي َمحمَّل عنصر
األعباء المالية اللتزامات عقود اإليجار التمويلي على قائمة الدخل على مدى مدة عقد اإليجار باستخدام معدل فائدة ثابت
على الرصيد المتبقي من االلتزام .يدرج االلتزام في تاريخ قائمة المركز المالي بعد خصم أعباء التمويل المستقبلية.
تصنف عقود اإليجار ،التي يحتفظ فيها المؤجر فعليا بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل ،كعقود إيجار تشغيلي .تدرج مبالغ
دفعات عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.
العمالت األجنبية
تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية باللاير السعودي طبقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملة .يعاد
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي.
تدرج جميع الفروقات في قائمة الدخل.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم
وعندما يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي لتحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات
في آن واحد .ال يتم مقاصة اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به من قبل المعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع جزءا أساسيا من الشركة حيث يقدم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقدم منتجات أو خدمات في
بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.
موجودات محتفظ بها للبيع
يتم قياس الموجودات المصنفة على أنها موجودات محتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ـ
ايهما أقل .يتم تحويل الموجودات إلى موجودات متداولة محتفظ بها للبيع عندما يكون من المتوقع استرجاع القيمة الدفترية
بشكل رئيسي من خالل البيع وليس من خالل االستعمال المتواصل .ويعتبر هذا الشرط مستوفى فقط عندما يكون األصل
متاحا للبي ع الفوري في حالته الراهنة ويخضع فقط للشروط االعتيادية لبيع مثل هذه الموجودات ويجب أن يكون بيعه
محتمال بدرجة كبيرة.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .4النقدية وما في حكمها
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك (انظر اإليضاحين "أ" و"ج" أدناه)

994،498
576،711
1،780،996،331 658،857،081
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،781،990،829 659،433،792

ناقص :النقد المقيد ـ المتداول (انظر اإليضاح "ب" أدناه)
ناقص :النقد المقيد ـ غير المتداول (انظر اإليضاح "ب" أدناه)

()204،517،381( )138،117،440
()342،590،000( )132،640،000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1،234،883،448 388،676،352
═════════ ═════════

النقدية وما في حكمها

أ) تتضمن النقدية لدى البنوك مبلغا وقدره  209.95مليون لاير سعودي مودعة في وديعة مرابحة بمواعد استحقاق أصلي
ثالثة أشهر أو أقل خالل الفترة ( 30ذو الحجة  1437هـ :ال شيء) لدى بنك محلي.
ب) تمثل أرصدة النقد المقيد المبالغ المودعة في حساب منفصل لدى البنوك كاحتياط حسب اتفاقية القرض .يتم تصنيف النقد
المقيد المتداول وغير المتداول وفقا التفاقيات قروض األجل الموقعة مع البنوك.
ج) يتضمن النقد لدى البنوك مبالغ مودعة لدى بنك البالد ـ جهة ذات عالقة ـ بمبلغ  43مليون لاير سعودي ( 30ذو الحجة
 1437هـ 876.58 :مليون لاير سعودي).
 .5ذمم مدينة وموجودات أخرى
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
ذمم مدينة تجارية ،صافي (انظر اإليضاح "أ" أدناه)
إيرادات إيجار مستحقة (انظر اإليضاح "ج" أدناه)
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (اإليضاح )19
ضمان نقدي لدى البنك مقابل خطابات ضمان (اإليضاح )25
مصاريف مدفوعة مقدما
ذمم مدينة أخرى

11،276،448
5،459،273
35،520،807
59،502
113،991،143
77،805
17،399،984
17،399،984
9،452،459
9،046،888
29،753،839
47،213،990
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
217،394،680
79،257،442
═════════ ════════

أ) كما في  15رجب  1438هـ ،انخفضت قيمة ذمم مدينة تجارية بقيمة اسمية بمبلغ  5.8مليون لاير سعودي ( 30ذو
الحجة  1437هـ 21.7 :مليون لاير سعودي) .كما في  15رجب  1438هـ ،لم يكن هناك ذمم مدينة تجارية للشركة
تجاوزت مواعيد استحقاقها ولكن لم تسجل انخفاضا في قيمها ( 30ذو الحجة  1437هـ :ال شيء) .بناء على الخبرة
السابقة ،فإنه من المتوقع لجميع الذمم المدينة غير المنخفضة القيمة أن يتم استردادها بالكامل .ليس من الممارسة المتبعة
لدى الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة ولذا فإن غالبية هذه الذمم بدون ضمان.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .5ذمم مدينة وموجودات أخرى (تتمة)
كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على النحو التالي:
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
في بداية الفترة  /السنة
المخصص للفترة  /السنة
المخصص المشطوب
عكس قيد مخصص خالل الفترة  /السنة (انظر اإليضاح "ب"
أدناه)
في نهاية الفترة  /السنة

21،684،053
5،879،024
()21،684،053

106،253،669
ــ
ــ

()84،569،616
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21،684،053
5،879،024
═════════ ═════════

ب) خالل السنة 1437هـ ،قامت اإلدارة بإعادة تقييم إمكانية استرداد أرصدتها من الذمم المدينة والمخصص المطلوب
مقابل ذمم اإليجار المشكوك في تحصيلها .ونتيجة إلعادة التفاوض مع المستأجرين فقد تم عكس مبلغ 84.569.616
لاير سعودي حيث أنه لم يعد مطلوبا.
ج) تمثل إيرادات اإليجار المستحقة إيجارات تتعلق باتفاقيات تحت التجديد كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
 .6عقارات بغرض التطوير والبيع
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
في بداية الفترة  /السنة
المحول من ممتلكات ومعدات
تكلفة ممتلكات مباعة
في نهاية الفترة  /السنة

147،055،824 237،716،362
407،858،381
42،733،600
()317،197،843
()66،080،544
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
237،716،362 214،369،418
═════════ ═════════

 .7موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
كما ذكر في اإليضاح  ،1خالل الفترة المنتهية في  29جمادى اآلخرة  1438هـ ،اعتمد مجلس إدارة الشركة رسميا خطة
لبيع جزء من ممتلكاتها والتي تتضمن ثالثة فنادق ومركزين تجاريين ("الممتلكات") .من المتوقع اكمال بيع هذه الممتلكات
خالل سنة واحدة .وبالتالي تم تصنيف الممتلكات كموجودات محتفظ بها للبيع.

74

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .7موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع (تتمة)
باإلضافة إلى اإلعالن على موقع تداول بتاريخ  23جمادى اآلخرة  1438هـ (الموافق  22مارس 2017م) ،وقعت
الشركة اتفاقية بيع ("االتفاقية") مع طرف ثالث لبيع هذه الممتلكات مقابل ثمن بيع مقداره  6مليار لاير سعودي .وبموجب
اتفاقية البيع المشروطة وشروطها التجارية فإن الشركة ينبغي أن تقوم بإعادة استئجار الممتلكات وإدارتها على مدى فترة
 10سنوات مع خيار إعادة شرائها مع نهاية السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة بسعر السوق الذي ميتفق عليه .بعد اتمام
السنة العاشرة يمكن للطرف الثالث بيع الممتلكات ألي طرف خارجي إال إذا وافقت الشركة على دفع سعر السوق المتفق
عليه .كما في نهاية الفترة ،لم يتم تنفيذ الشروط الواردة في االتفاقية بخصوص معاملة البيع واإلجراءات النظامية للبيع مع
إعادة االستئجار.
فيما يلي تفاصيل الموجودات المحتفظ بها للبيع:
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي
ممتلكات ومعدات
أراضي
مباني
معدات
أثاث وتجهيزات
موجودات أخرى

استثمارات عقارية
مباني
معدات
أثاث وتجهيزات

 .8دفعات مقدمة لبعض المؤسسين

في بداية الفترة  /السنة
مدفوعات
مبالغ مستلمة
في نهاية الفترة  /السنة

876،679،980
1،811،944،339
740،593،216
307،560،796
10،876،590
─────────
3،747،654،921
─────────
382،035،435
130،291،455
214،985
─────────
512،541،875
─────────
4،260،196،796
═════════
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
314،876،905 314،778،209
ـــ
4،062،794
()98،696
()683،915
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
314،778،209 318،157،088
═════════ ═════════
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 8ـ دفعات مقدمة لبعض المؤسسين (تتمة)
قرر مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ  19جمادى اآلخرة 1437هـ (الموافق 28
مارس 2016م) التوقف عن صرف الدفعات المقدمة لبعض المؤسسين خالل سنة 1437هـ نظرا النتهاء فترة التزام
الشركة بهذه الدفعات .خالل الفترة ،دفعت الشركة مبلغ  4مليون لاير سعودي إلى بعض المؤسسين كتعويض يتعلق بفترة
تسبق عام 1437هـ.
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1،544،066،590
══════════

()81،356،322
──────────
7،504،583
──────────

85،677،872
3،183،033

()593،898،197
──────────
1،551،571،173
──────────

ــ
──────────
85،677،872
──────────

71،249،324
14،428،548

ــ
──────────
1،851،890،483
──────────

35،280،471
844،333

42،989،871
1،847،996

370،707
22،944

7،036،823
467،760

- 18 -

ــ
ــ

ــ
ــ
()608،636
()175،129،322
()418،160،239
────────── ────────── ────────── ────────── ──────────
1،345،502،839
53،963،986
ــ
50،947،771
101،156،577
────────── ────────── ────────── ────────── ──────────

ــ

ــ

ــ

ــ

1،766،212،611
══════════

1،345،502،839
46،459،403
ــ
50،947،771
101،156،577
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════
1،196،568،591
39،873،753
237،929
136،579،790
392،952،548
══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════

ــ
ــ
()393،651
()44،837،867
()36،124،804
────────── ────────── ────────── ────────── ──────────
ــ
7،504،583
ــ
ــ
ــ
────────── ────────── ────────── ────────── ──────────

293،578،887

293،578،887

1،211،928،562

428،233،019
ــ
91،083،797

179،569،661
ــ
46،507،432

608،636
ــ
ــ

46،910،576
ــ
7،053،410

1،196،568،591
ــ
()144،644،639

1،851،890،483
ــ
ــ

639،662،644
299،277
ــ

مبــــــاني
لاير سعودي

معدات
لاير سعودي

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

أصول بنية تحتية
لاير سعودي

أ ) خالل الفترة ،قامت الشركة بتعديل األعمار االنتاجية للمباني واألثاث والتجهيزات (انظر اإليضاح ( 11و)).

في  30ذي الحجة 1437هـ

صافي القيم الدفترية:
في  15رجب 1438هـ

في نهاية الفترة  /السنة

االستهالك المتراكم:
في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /للسنة
إعادة تصنيف إلى موجودات مصنفة
كمحتفظ بها للبيع (اإليضاح )7

في نهاية الفترة  /السنة

التكلفة:
في بداية الفترة  /السنة
اضافات خالل الفترة  /السنة
تحويالت خالل الفترة  /السنة
تحويالت من ممتلكات ومعدات
(إيضاح )11
إعادة تصنيف إلى موجودات مصنفة
كمحتفظ بها للبيع (اإليضاح )7

 .9استثمارات عقارية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

المجمـــــــوع
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

المجمـــــــوع
 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .10استثمار في شركة زميلة
نسبة الملكية
 30ذو الحجة
 15رجب
 1437هـ
1438هـ
شركة تبريد المنطقة المركزية

%40
═════

الرصيد
 30ذو الحجة
 15رجب
 1437هـ
1438هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
83،252،968
════════

%40
═════

54،744،700
════════

كانت الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة على النحو التالي:
 15رجب 1438هـ  30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي
لاير سعودي
54،744،700
25،662،954
2،845،314
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
83،252،968
════════

في بداية الفترة  /السنة
مساهمة مالية إضافية في شركة زميلة
حصة من الدخل للفترة  /للسنة
في نهاية الفترة  /السنة

48،462،848
ــ
6،281،852
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
54،744،700
════════

خالل الفترة قدمت الشركة مساهمة مالية إضافية لشركة زميلة بمبلغ  25.6مليون لاير سعودي دون أي تغيير على
الملكية.
 .11ممتلكات ومعدات
يقدر العمر اإلنتاجي للموجودات لغرض احتساب االستهالك على النحو التالي:
مباني
نظام تبريد المنطقة المركزية
معدات
أثاث وتجهيزات
أصول أخرى
موجودات البنية التحتية:
 إنشاءات -معدات
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 30سنة
 20سنة
 10سنوات
 7-4سنوات
 85سنة
 20سنة
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في  30ذي الحجة 1437هـ

صافي القيمة الدفترية:
في  15رجب  1438هـ

في نهاية الفترة /السنة

االستهالك المتراكم:
في بداية الفترة /السنة
المحمل للفترة /للسنة
استبعادات
ممتلكات معاد تصنيفها لموجودات محتفظ بها
للبيع (إيضاح )7

في نهاية الفترة

التكلفة:
في بداية الفترة /السنة
اضافات خالل الفترة /السنة
استبعادات
المرسلمة خالل الفترة  /السنة
المحول إلى عقارات بغرض التطوير والبيع
محول إلى استثمارات عقارية (إيضاح )9
ممتلكات معاد تصنيفها لموجودات محتفظ بها
للبيع (إيضاح )7

 11ـ ممتلكات ومعدات (تتمة)

3،662،439،113
═════════
4،545،782،024
═════════

ــ
─────────
ــ
─────────

ــ
ــ
ــ

()876،679،980
─────────
3،662،439،113
─────────

4،545،782،024
ــ
ــ
ــ
()6،662،931
ــ

أراضـــــــي
لاير سعودي

ــ
────────
34،758،878
────────

26،543،144
8،215،734
ــ

ــ
────────
505،025،418
────────

505،025،418
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

470،266،540 1،841،233،129
════════
═════════
478،482،274 2،555،234،514
════════
═════════

()50،173،914
─────────
25،179،968
─────────

64،186،637
11،167،245
ــ

()1،862،118،253
─────────
1،866،413،097
─────────

2،619،421،151
ــ
ــ
1،109،110،199
ــ
ــ

مبــــــاني
لاير سعودي

نظام تبريد المنطقة
المركزية
لاير سعودي

- 20 -

914،016،615
═════════
1،056،179،109
═════════

()53،358،032
─────────
28،812،811
─────────

64،035،374
18،135،469
ــ

()793،951،248
─────────
942،829،426
─────────

1،120،214،483
1،062،293
ــ
615،503،898
ــ
ــ

معدات
لاير سعودي

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)

()3،983،717
───────
16،149،954
───────

18،395،088
3،209،065
()1،470،482

()14،860،307
───────
25،096،722
───────

37،049،048
2،174،468
()2،352،960
3،086،473
ــ
ــ

8،946،768 268،093،107
═══════
════════
18،653،960
420،514،018
═══════
════════

()32،309،956
────────
15،895،432
────────

30،459،076
17،746،312
ــ

()339،870،752
────────
283،988،539
────────

450،973،094
10،187،514
ــ
162،698،683
ــ
ــ

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

أصول أخرى
لاير سعودي

291،909،198
══════════
216،274،965
══════════

ــ
──────────
12،244،302
──────────

15،697،083،053 8،240،178،583
══════════ ═══════════
8،942،804،730
══════════

ــ
──────────
ــ
──────────

()139،825،619
───────────
133،041،345
───────────

212،578،556
61،758،890
()1،470،482

18،233،925،594
═══════════

ــ
───────────
212،578،556
───────────

79،278،068
135،212،658
()1،912،170

8،959،237
3،285،065
ــ

ــ
──────────
304،153،500
──────────

ــ
ــ
ــ

ــ
──────────
8،240،178،583
──────────

()3،887،480،540
───────────
15،830،124،398
───────────

ــ
───────────
18،446،504،150
───────────

225،234،202
ــ
ــ
78،919،298
ــ
ــ

8،942،804،730
1،596،341،960
ــ
()1،969،318،551
()36،070،669
()293،578،887

18،446،504،150
1،609،766،235
()2،352،960
ــ
()42،733،600
()293،578،887

17،512،591،442
2،556،206،619
()2،506،968
ــ
()407،858،381
()1،211،928،562

موجودات بنية تحتية
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

المجمـــــــوع
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

المجمـــــــوع
 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 11ـ ممتلكات ومعدات (تتمة)
أ) تمثل األراضي قطع األراضي الواقعة بمنطقة جبل عمر والتي استلمتها الشركة من المساهمين المؤسسين مقابل
أسهمهم المصدرة بقيمة أسمية بمبلغ  10لاير سعودي للسهم وقد تم إعداد واعتماد تقييم األراضي من قبل الهيئة العليا
لتطوير منطقة مكة المكرمة .تم إنهاء اإلجراءات النظامية لنقل صكوك ملكية هذه األراضي من المساهمين المؤسسين
إلى الشركة.
وعند تأسيس الشركة ،كان هناك نية أن تقوم الشركة باستكمال إجراءات نقل ملكية باقي األراضي من المساهمين
المؤسسين إلى الشركة عند استكمال أصحاب تلك األراضي وثائقهم الشرعية والنظامية (اإليضاح .)17
ب) نظرا لطبيعة موقع المشروع والحيثيات المتعلقة بملكية األراضي حول منطقة الحرم التي يقع فيها مشروع جبل عمر،
كانت بعض قطع األراضي بدون صكوك ملكية محددة .أقرت الشركة عند التأسيس آلية حيث يتوجب على أصحاب
األراضي احضار صكوك ملكية األراضي للحصول على أسهم تعادل قيمتها .واتبعت الشركة طريقة تسجيل األرض
حال توفر صكوك الملكية .إال أنه لم يتمكن أصحاب أراضي بمبلغ  359مليون لاير سعودي من استكمال المستندات
الشرعية والنظامية لهذه األراضي حتى بعد عدد من سنوات تشغيل الشركة .وبالتالي ،خالل سنة 1437هـ ،قررت
إدارة الشركة تسجيل األراضي المتبقية بقيمة  359مليون لاير سعودي في القوائم المالية وأخذ ما يلي باالعتبار:
 لم يتم تقديم صكوك ملكية أراضي خالل السنتين السابقتين.
 فيما يتعلق بأصحاب األراضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكية وفقا التفاقية نقل الملكية ،اكتتبت شركة مكة
لإلنشاء والتعمير في األسهم نيابة عن أصحاب هذه األراضي .تمت المصادقة على هذه اآللية بموجب المرسوم الملكي
م 63/بتاريخ 1427/9/25هـ وبالتالي الملكية القانونية لألراضي تكون للشركة.
 تملكت الشركة األراضي خالل السنوات العديدة الماضية وبدأت االنشاء عليها.
نظرا ألن شركة مكة لإلنشاء والتعمير اكتتبت في األسهم نيابة عن أصحاب األراضي الذين لم يتمكنوا من تقديم صكوك ملكية
وأودعت نقدا عند تأسيس الشركة ،تم تسجيل التزام في المقابل مستحق الدفع لشركة مكة لإلنشاء والتعمير .تم تصنيف المبلغ
المستحق الدفع لشركة مكة لإلنشاء والتعمير على أنه طويل األجل وتم إدراجه ضمن المطلوبات غير المتداولة األخرى (انظر
اإليضاح .)16

ج) قامت الشركة برهن جزء من أراضيها كضمان مقابل قرض حكومي وقروض من بنوك تجارية محلية (اإليضاح
.)13
د) قامت الشركة بتوقيع اتفاقية ("االتفاقية") مع شركة تبريد المنطقة المركزية ("شركة تبريد") ـ شركة زميلة ـ لبناء
وتشغيل وصيانة نظام تبريد المنطقة ("نظام تبريد") لفترة  26.5سنة من تاريخ جاهزية النظام لتقديم الخدمة الفعلية
اعتباراَ من  9ربيع األول  1436هـ (الموافق  31ديسمبر 2014م) .وقد تم رهن نظام التبريد مقابل قرض حصلت
عليه شركة تبريد .وحيث أن االتفاقية مع شركة تبريد تحتوي على ترتيبات إليجار ضمني ،فقد تم معاملة نظام التبريد
كإيجار رأسمالي.
خالل الفترة الحالية ،اكتملت المرحلة الثالثة من نظام تبريد المنطقة وتم تحويله إلى الشركة اعتبارا من نوفمبر
2016م .وتم تحميل التكلفة المتعلقة بموجودات المرحلة الثالثة بمبلغ  174مليون لاير سعودي ضمن أعمال انشاء
تحت التنفيذ وإدراج االلتزام المقابل ضمن المطلوبات مقابل عقد إيجار رأسمالي .لم يتم تحميل أي استهالك مقابل هذه
الموجودات كونها غير جاهزة لالستخدام للغرض الذي اعدت له من قبل اإلدارة حتى بداية المرحلة الثالثة من
المشروع.

80

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 11ـ ممتلكات ومعدات (تتمة)
هـ) تمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ اعمال البنية التحتية والتطوير المتعلقة بالمراحل من االولى إلى السابعة.
و) خالل الفترة ،أجرت الشركة فحصا للكفاءة التشغيلية على مبانيها (بما في ذلك المباني المصنفة ضمن الممتلكات
والمعدات واستثمارات عقارية) واألثاث والتجهيزات ،حيث قامت الشركة بناء على هذا الفحص بتعديل األعمار
االنتاجية للمباني واألثاث والتجهيزات .ونتيجة لذلك ،فإن المباني واألثاث والتجهيزات التي تم استهالكها خالل 50
و 20سنة على التوالي ،سيتم استخدامها لمدة  85و 10سنوات على التوالي من تاريخ الرسملة وسيتم استهالكها على
هذا األساس.
ونتيجة لمراجعة األعمار االنتاجية ،انخفض مصروف االستهالك الفعلي للفترة الحالية فيما يتعلق بالمباني بمبلغ 8.8
مليون لاير سعودي وارتفع بمبلغ  9.2مليون لاير سعودي لألثاث والتجهيزات.
 12ـ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

أرصدة مقاولين مستحقة
ضمان حسن التنفيذ مستحق الدفع
أرصدة فنادق مستحقة الدفع
مصروفات مستحقة
مطلوب لجهات ذات عالقة (اإليضاح )19
دفعات مقدمة من عمالء
ضريبة استقطاع مستحقة
ناقص :الجزء غير المتداول من ضمان حسن التنفيذ
مستحق الدفع (اإليضاح )16

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

402،405،604
388،074،682
63،669،935
34،941،831
12،833،262
3،371،024
459،099
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
905،755،437

720،662،944
418،522،304
60،244،485
3،894،449
17،203،484
26،898،605
636،116
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1،248،062،387

()228،378،041
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
677،377،396
═════════

()171،996،484
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1،076،065،903
════════
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 13ـ تسهيالت بنكية

قروض ألجل
قرض حكومي (اإليضاح ("أ") أدناه)
قرض من بنك محلي (اإليضاح ("ب") أدناه)
قرض مجمع (( )2اإليضاح ("ج") أدناه)
تسهيالت من بنك محلي (اإليضاح ("د") أدناه)

ناقص :نفقات مالية مؤجلة
عموالت مستحقة على قروض األجل

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي

3،000،000،000
4،000،000،000
2،926،367،311
842،000،000

3،000،000،000
4،000،000،000
2،624،028،206
842،000،000

───────────

───────────

10،768،367،311

10،466،028،206

()198،322،702
207،626،242

()210،121،633
178،616،801

───────────

───────────

10،777،670،851

10،434،523،374

الجزء المتداول

()386،728،678

()1،020،616،801

الجزء غير المتداول

10،390،942،173

───────────
═══════════

───────────

9،413،906،573

═══════════

أ) أبرمت الشركة اتفاقية مع جهة حكومية حصلت بموجبها على قرض قيمته  3مليار لاير سعودي لتطوير منطقة جبل
عمر ،تم سحب مبلغ القرض بالكامل خالل السنوات الماضية .بتاريخ  6جمادى االولى 1437هـ (الموافق  15فبراير
2016م) حصلت الشركة على موافقة الجهة الحكومية لتأجيل بداية سداد القرض وعمولته المالية وعمولة فترة السماح
لمدة اضافية لتصبح فترة السماح  7سنوات من تاريخ سحب القرض .بناء على شروط السداد المعدلة ،يستحق سداد
القرض على ستة أقساط سنوية متساوية ،حيث أصبح سداد اول قسط من القرض يستحق في  1يناير 2019م (الموافق
 25ربيع الثاني 1440هـ) وآخر قسط في  1يناير 2024م (الموافق  19جمادى اآلخرة 1445هـ) .يترتب على
القرض تكاليف اقتراض طبقا لألسعار التجارية .القرض مضمون برهن قطع أراضي مساحتها  30.494متر مربع.
ب) وقعت الشركة بتاريخ  15ربيع الثاني 1436هـ (الموافق  4فبراير 2015م) اتفاقية تمويل إسالمي مع بنك محلي
تجاري بمبلغ  4مليار لاير سعودي .استخدمت متحصالت اتفاقية التمويل هذه لسداد قرض مجمع خاص بتمويل
المرحلة األولى بالكامل .يترتب على القرض تكاليف اقتراض طبقا لألسعار التجارية .يستحق سداد القرض بموجب
اتفاقية التمويل االسالمي على دفعات ربع سنوية .يستحق سداد أول قسط بموجب اتفاقية التمويل االسالمي في 29
مارس 2018م وتستحق آخر دفعة في  31ديسمبر 2029م.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
.13

تسهيالت بنكية (تتمة)
قدمت الشركة ضمانات عبارة عن صكوك أراضي المرحلة األولى من مشروع الشركة بمكة المكرمة وسند ألمر
وسيتم سداد هذا التمويل من العوائد المتوقعة للفنادق الخمسة (عشرة أبراج) الواقعة بالمرحلة األولى إضافة الى
إيرادات تأجير السوق التجاري ،ومتحصالت بيع بعض الوحدات السكنية بالمرحلة األولى.
أبرمت الشركة اتفاقيتي تحوط للتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن التقلب في معدالت أسعار العمليات
لتسهيالت القرض التجميعي .خالل سنة 1437هـ ،تم انهاء اتفاقيات المقايضات وتحويل المبالغ التي أدرجت سابقا في
حقوق الملكية لينتج عنها إيراد بمبلغ  11مليون لاير سعودي مدرج في قائمة الدخل.

ج) وقعت الشركة بتاريخ  3ذي الحجة  1436هـ (الموافق  16سبتمبر 2015م) اتفاقية قرض مجمع إسالمي بنظام
اإلجارة اإلسالمية بحد ائتماني قدره  8مليار لاير سعودي مع بنكين محليين .وتم استخدام هذا القرض المجمع في سداد
جميع االلتزامات البنكية الخاصة بالمرحلة الثانية والرابعة والخامسة والتي تتضمن القرض من بنك محلي بحد ائتماني
بمبلغ  2مليار لاير سعودي (تم سداده) والتزام آخر قصير األجل ،باإلضافة إلى استكمال بناء المرحلة الثانية
والرابعة ،وكذلك تنفيذ المرحلة الخامسة .يستحق سداد القرض المجمع اإلسالمي على مدة اثنتي عشرة سنة من تاريخ
توقيع االتفاقية مع فترة سماح قدرها  4سنوات .قامت الشركة بسحب مبلغ  2.93مليار لاير سعودي من كامل مبلغ
القرض .يترتب على القرض عمولة اقتراض بمعدالت تجارية.
قدمت الشركة مقابل هذا القرض الضمانات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

رهن صكوك أراضي المراحل المذكورة أعاله.
تجيير عقود اإليجار الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
رهن الحسابات البنكية الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمراحل المذكورة أعاله.
التنازل عن خطاب الضمان المقدم من مقاولي المراحل المذكورة أعاله.
الدخول في اتفاقية مباشرة مع مقاولي المراحل المذكورة أعاله.
سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.

د) بتاريخ  21جمادى اآلخرة 1437هـ (الموافق  30مارس 2016م) وقعت الشركة اتفاقية تسهيل ألجل بدون تقديم
ضمان مع بنك محلي بمبلغ  842مليون لاير سعودي لغرض سداد االلتزامات القائمة على الشركة.
بتاريخ  21جمادى اآلخرة 1438هـ (الموافق  20مارس 2017م) ،وقعت الشركة اتفاقية لنفس التسهيل غير
المضمون (كما ذكر أعاله) مع بنك محلي حيث تمت اعادة جدولة القرض ليصبح طويل األجل وسيتم سداده خالل
فترة أربع سنوات .ووفقا لشروط السداد المعدلة ،يستحق سداد القرض على سبع أقساط نصف سنوية متساوية .يستحق
سداد الدفعة األولى في  3رجب 1439هـ (الموافق  20مارس 2018م) ويستحق سداد الدفعة األخيرة في  7شعبان
1442هـ (الموافق  20مارس 2021م) .يترتب على القرض عمولة اقتراض بمعدالت تجارية.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
.14

مطلوبات مقابل عقود إيجار رأسمالية

فيما يلي بيان بمطلوبات عقود اإليجار الرأسمالية:
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي

مجموع دفعات عقود إيجار رأسمالي
نفقات تمويلية

1،099،119،747
()443،725،300
─────────
655،394،447

765،842،758
()278،063،119
─────────
487،779،639

الجزء المتداول

()15،295،386
─────────
640،099،061
═════════

()12،015،196
─────────
475،764،443
═════════

الجزء غير المتداول

فيما يلي دفعات اإليجار المستحقة خالل السنوات الخمس القادمة وما بعدها:

1438هـ
1439هـ
1440هـ
1441هـ
1442هـ
1443هـ
1444هـ وما بعدها

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة  1437هـ
لاير سعودي

22،978،113
45،956،226
45،956،226
45،956،226
45،956،226
45،956،226
846،360،504
──────────
1،099،119،747
══════════

31،365،574
31،365،574
31،365،574
31،365،574
31،365،574
31،365،574
577،649،314
──────────
765،842،758
══════════

 .15الزكاة
المحمل للفترة  /للسنة
لم يتم تكوين مخصص في القوائم المالية للفترة نظرا ألن الوعاء الزكوي بالسالب ،وتم احتسابها وفقا ألنظمة الهيئة العامة
للزكاة والدخل ("الهيئة").
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .15الزكاة (تتمة)
يتكون مبلغ الزكاة المحمل مما يلي:

مخصص الفترة  /السنة الحالية

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

ــ
═════════

5،330،305
═════════

يستند المخصص إلى ما يلي:
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

حقوق المساهمين
مخصصات افتتاحية وتعديالت اخرى
القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل

5،482،390،751
4،126،331،669
()9،639،243،056
─────────
()30،520،636

9،498،793،127
10،892،233،414
()20،391،026،541
─────────
ــ

الربح المعدل

ــ
─────────
()30،520،636
═════════

213،212،207
─────────
213،212،207
═════════

الوعاء الزكوي

تعود الفروقات ما بين النتائج المالية والزكوية بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت تمشيا مع االنظمة المالية ذات الصلة.
الحركة في المخصص خالل الفترة  /السنة:
كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة  /للسنة كما يلي:

في بداية الفترة  /السنة
المخصص خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة
في نهاية الفترة  /السنة

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

5،330،305
ــ
ــ
─────────
5،330،305

31،789،373
5،330،305
()31،789،373
─────────
5،330،305

══════════

══════════

الوضع الزكوي
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") الربوط الزكوية للفترة من  23رمضان 1427هـ إلى  15شوال 1428هـ،
وللفترة من  16شوال 1428هـ إلى  30ذي الحجة 1429هـ والسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1430هـ وطالبت بموجبها
بزكاة بمبلغ  30.1مليون لاير سعودي .اعترضت الشركة على الربط الذي أصدرته الهيئة لدى اللجنة االستئنافية التي
أصدرت قرارها بتخفيض التزام الزكاة إلى مبلغ  21.5مليون لاير سعودي .قدمت الشركة اعتراضا لدى ديوان المظالم
على قرار اللجنة االستئنافية وقدمت ضمانا بنكيا بمبلغ  29.1مليون لاير سعودي (اإليضاح  .)25تتوقع الشركة أن تكون
النتيجة لصالحها وبالتالي لم تقم بتكوين مخصص لهذا الغرض.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .15الزكاة (تتمة)
الوضع الزكوي (تتمة)
خالل سنة 1435هـ ،أصدرت الهيئة ربطا للسنوات المنتهية في  30ذي الحجة 1431هـ حتى 1433هـ مطالبة بزكاة
اضافية والتزام ضريبة استقطاع بمبلغ  23.8مليون لاير سعودي .اعترضت الشركة على الربط الذي أصدرته الهيئة
وزادت الهيئة التزام الزكاة إلى  26.8مليون لاير سعودي .طالبت الشركة الهيئة بتحويل القضية إلى لجنة االعتراض
االبتدائية .تتوقع الشركة أن تكون النتيجة لصالحها وبالتالي لم تقم بتكوين مخصص لهذا الغرض.
قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للسنوات من 1434هـ حتى 1437هـ وحصلت على شهادة زكاة مقيدة .لم تستكمل بعد
الهيئة مراجعة ربوط الشركة للسنوات المذكورة .إال أنه خالل الفترة ،قدمت الشركة ربوطا زكوية معدلة للسنوات 1434هـ
حتى 1436هـ .وال تزال الشركة بانتظار إصدار الربوط.
 .16مطلوبات أخرى غير متداولة

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

309،564،950

309،564،950

شركة مكة لإلنشاء والتعمير (اإليضاحان (11ب) و)19
الجزء غير المتداول من ضمان حسن التنفيذ مستحق الدفع (اإليضاح
228،378،041
)12
6،058،951
تأمينات قابلة لالسترداد (انظر اإليضاح أدناه)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
544،001،942
═════════

171،996،484
6،603،708
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
488،165،142
═════════

تمثل التأمينات القابلة لالسترداد المبالغ المستلمة من المستأجرين في منطقة السوق التجاري ،وهذه المبالغ قابلة لالسترداد
في نهاية مدة العقد أو في حالة إنهاء التعاقد وفقا لشروط العقد.
 .17رأس المال
كما في  15رجب ،يتكون رأسمال الشركة من  929.400.000سهما بقيمة  10لاير سعودي للسهم موزعة كما يلي:

أسهم اكتتاب عام
أسهم عينية مقابل أراض وتكاليف أخرى كما صدرت في البداية
(انظر اإليضاح "أ")
أسهم نقدية مصدرة (انظر اإليضاح "ب")
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 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

4،594،000،000

4،594،000،000

4،340،435،050 4،340،435،050
359،564،950
359،564،950
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
9،294،000،000 9،294،000،000
══════════ ═════════

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .17رأس المال (تتمة)
أ) استلمت الشركة األراضي من المساهمين المؤسسين لقاء األسهم المصدرة بقيمة اسمية  10لاير سعودي للسهم وقد تم
اعتماد تقييم األراضي من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة .تم انهاء إجراءات نقل وإفراغ صكوك ملكية
هذه األراضي من المساهمين المؤسسين إلى الشركة.
ب) وفقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام األساسي للشركة فإن األسهم النقدية المصدرة تمثل األرصدة النقدية
المودعة من قبل شركة مكة لإلنشاء والتعمير لقاء عقارات لم يقم مالكها باستكمال وثائقهم الشرعية والنظامية .خالل
السنة السابقة ،سجلت الشركة األراضي التي لم يقوم أصحابها بتقديم المستندات النظامية (انظر اإليضاح (11ب)).
وسيتم التنازل عن األسهم لصالح مالك هذه االراضي أوال بأول عند استكمال المستندات المطلوبة.
 .18االحتياطي النظامي
وفقا لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،قامت الشركة بتحويل  ٪10من دخلها السنوي إلى االحتياطي
النظامي .يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن إجراء هذه التحويالت عندما يساوي االحتياطي  %30من رأس المال .إن
االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 .19معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
تتضمن الجهات ذات العالقة بالشركة المساهمين وشركاتهم التابعة والزميلة ،إضافة إلى اإلدارة العليا والمساعدة بالشركة.
خالل دورة أعمالها العادية ،تتعامل الشركة مع الجهات ذات العالقة وفقا لألسعار والشروط المعتمدة من اإلدارة.
فيما يلي المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها كما في  15رجب:
الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

للفترة من 1
محرم إلى 15
رجب 1438هـ
(مراجعة)

للفترة من  1محرم
 1437هـ إلى 29
جمادى اآلخرة
1437هـ
(غير مراجعة)
لاير سعودي

لاير سعودي

قرض من بنك محلي
(اإليضاح )13

ــ

382،000،000

382،000،000

خدمات وكالة

ــ

897،911

بيع وحدات سكنية
رواتب ومزايا موظفي
اإلدارة العليا

ــ

ــ

لاير سعودي
بنك البالد – جهة منتسبة
شركة إتش إس بي سي
االستثمارية – جهة منتسبة
جهة منتسبة للبالد كابيتال – جهة
منتسبة
موظفي اإلدارة العليا

مبلغ المعامالت

3،285،053

3،569،176

للسنة المنتهية في
 30ذي الحجة
1437هـ
(مراجعة)

ــ
980،000،000
8،186،397
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .19معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها
الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

مصنع الطازج للصناعات الغذائية ـ إيرادات من تأجير
محالت تجارية
جهة منتسبة
خدمات استشارية
عضو مجلس إدارة
بدل حضور اجتماع
مجلس اإلدارة
شركة مكة لإلنشاء والتعميرـ مساهم خدمات فندقية
قيمة عقارات لم يقم
مالكها باستكمال وثائقهم
الشرعية والنظامية
مصاريف تبريد
شركة تبريد المنطقة المركزية –
جهة منتسبة
أعمال تحت التنفيذ
تكلفة إضافية متكبدة في
المرحلة االولى من نظام
التبريد المركزي
تكلفة إضافية متكبدة في
المرحلة الثالثة من نظام
التبريد المركزي
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مبلغ المعامالت

للفترة من 1
محرم إلى 15
رجب 1438هـ
(مراجعة)

للفترة من  1محرم
 1437هـ إلى 29
جمادى اآلخرة
1437هـ
(غير مراجعة)

458،798
ــ

2،608،011
691،839

4،246،300
943،839

146،000
5،981

330،336
67،206

897،836
67،206

ــ
41،054،703

ــ
39،380،509

359،564،950
74،502،689

للسنة المنتهية في
 30ذي الحجة
1437هـ
(مراجعة)

ــ

ــ

799،000

ــ

ــ

16،762،200

ــ

ــ
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1،482،000

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .19معامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها (تتمة)
فيما يلي األرصدة الناشئة عن المعامالت أعاله:
(أ) مطلوب من جهات ذات عالقة
 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

ــ
77،805
ــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
77،805
════════

104،347،440
9،608،413
35،290
ـــــــــــــــــــــــــــ
113،991،143
════════

 15رجب 1438هـ
لاير سعودي

 30ذو الحجة 1437هـ
لاير سعودي

شركة مكة لإلنشاء والتعمير (انظر اإليضاح أدناه)
شركة تبريد المنطقة المركزية
أخرى

309،564،950
12،155،664
677،598
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
322،398،212

309،564،950
16،238،596
964،888
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
326،768،434

ناقص :المصنف غير متداول (اإليضاح )16

()309،564،950
ــــــــــــــــــــــــــــــ
12،833،262
═════════

()309،564،950
ــــــــــــــــــــــــــــــ
17،203،484
═════════

جهة منتسبة للبالد المالية
مصنع الطازج للصناعات الغذائية
شركة جبل خندمة

(ب) مطلوب لجهات ذات عالقة

يمثل المبلغ المطلوب لشركة مكة لإلنشاء والتعمير النقد المدفوع من قبلهم مقابل األسهم النقدية المصدرة لقاء األراضي
التي لم يقم مالكها بتقديم صكوكهم الشرعية والنظامية .تمت تسوية المبلغ المدفوع لشركة مكة لإلنشاء والتعمير خالل
السنة المنتهية في  30ذي الحجة 1436هـ والبالغ  50مليون لاير سعودي مقابل االلتزام المسجل خالل السنة 1437هـ
(اإليضاح (11ب)).
لدى الشركة التزام إيجار رأسمالي مع شركة زميلة بمبلغ  655.3مليون لاير سعودي ( 30ذو الحجة 1437هـ487.8 :
مليون لاير سعودي) (اإليضاح .)14
ظهرت أرصدة المطلوب من  /المطلوب إلى الجهات ذات العالقة ضمن الذمم المدينة والموجودات االخرى (اإليضاح )5
والذمم الدائنة والمطلوبات االخرى (اإليضاح  )12على التوالي .بينما تم تصنيف الرصيد المستحق لشركة مكة لإلنشاء
والتعمير والبالغ  309مليون لاير سعودي كمدفوعات طويلة األجل ضمن مطلوبات غير متداولة أخرى (اإليضاح .)16
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .20إيرادات
للفترة من  1محرم إلى
 15رجب 1438هـ
(مراجعة)

لاير سعودي

بيع عقارات بغرض التطوير والبيع (انظر
اإليضاح ادناه)
إيجار مراكز تجارية
إيرادات فندقية

327،104،000
23،093،186
194،800،122
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
544،997،308
══════════

للفترة من  1محرم
 1437هـ إلى 29
جمادى اآلخرة 1437هـ
(غير مراجعة)

لاير سعودي

11،300،000
69،590،890
124،418،417
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
205،309،307
══════════

للسنة المنتهية في 30
ذي الحجة 1437هـ
(مراجعة)

لاير سعودي

1،000،600،000
67،032،146
412،309،960
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1،479،942،106
═════════

قامت الشركة خالل الفترة بتوقيع اتفاقية بيع عدد ( )7من وحداتها السكنية من المرحلة الثانية لجهة كانت في السابق مقاول
للشركة مقابل مبلغ  196مليون لاير سعودي .دخلت الشركة أيضا َ في اتفاقية تسوية مع نفس الجهة واتفقت على تسوية
الرصيد المستحق الدفع لمبلغ مماثل مع المتحصالت من بيع الوحدات السكنية .قامت الشركة بنقل ملكية تلك الوحدات
السكنية وفقا لمتطلبات العقد للمشتري وتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بها إلى هذه األطراف.
إضافة إلى ذلك ،دخلت الشركة في اتفاقيات بيع ( )4وحدات سكنية إلى أطراف ـ مقاولين للشركة ـ مقابل مبلغ 131.1
مليون لاير سعودي تم تسويته مقابل الذمم المستحقة لهؤالء المقاولين .قامت الشركة بنقل ملكية هذه الوحدات السكنية طبقا
التفاقيات البيع وتحويل جميع المخاطر والمنافع المتعلقة بها إلى هذه األطراف.

90

التقرير السنوي العاشر عن السنة المالية الهجرية القصيرة المنتهية في  1438 / 7 / 15هـ

شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .21مصاريف عمومية وإدارية
للفترة من  1محرم إلى
 15رجب 1438هـ
(مراجعة)

للفترة من  1محرم
 1437هـ إلى 29
جمادى اآلخرة 1437هـ
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية في  30ذي
الحجة 1437هـ
(مراجعة)

25،603،915
9،863،585

29،667،398
3،281،490

36،141،688
5،105،596

5،879،024
3،766،195
2،643،913
2،023،327
1،693،553
1،237،266
1،230،392
873،012
218،714

ــ
5،937،115
788،613
336،208
ــ
531،280
6،851،821
260،406
903،778

ــ
5،849،822
2،232،101
1،381،014
5،744،657
982،808
977،387
451،006
3،093،479

146،000
138،988
1،834،711
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
57،152،595
═════════

330.336
70،363
2.095،889
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
51،054،697
═════════

897،836
105،969
2،131،107
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
65،094،470
═════════

لاير سعودي

رواتب وأجور
أتعاب مهنية واستشارية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(اإليضاح )5
استهالك
إيجارات
مصروفات سفر
تكلفة مصروفات افتتاحية للفنادق
عضوية واشتراكات وجرائد
مرافق
ترفيه
تدريب
اتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
(اإليضاح )19
صيانة
أخرى

.22

مصاريف بيع وتسويق
للفترة من  1محرم إلى
 15رجب 1438هـ
(مراجعة)

لاير سعودي

دعاية وإعالن
معارض ورعاية

4،700،550
8،124،040
ـــــــــــــــــــــــــــــ
12،824،590
════════

لاير سعودي

للفترة من  1محرم
 1437هـ إلى  29جمادى للسنة المنتهية في  30ذي
الحجة 1437هـ
اآلخرة 1437هـ
(مراجعة)
(غير مراجعة)

لاير سعودي

234،200
1،107،300
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1،341،500
════════

1،964،534
2،699،042
ــــــــــــــــــــــــــــ
4،663،576
════════

 .23ربحية السهم
تم احتساب ربحية السهم من العمليات الرئيسية بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية على المتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية الصادرة خالل الفترة  /السنة .تم احتساب ربحية السهم من صافي الدخل بقسمة صافي الدخل على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خالل الفترة  /السنة.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
.24

معلومات قطاعية

يتمثل نشاط الشركة جغرافيا في المنطقة المركزية بمكة المكرمة بالمنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية وال يوجد
نشاط للشركة خارج المنطقة الغربية .تعمل الشركة في القطاعات الرئيسية التالية:





قطاع الفنادق :ويشمل تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات ("الفنادق").
قطاع المراكز التجارية :ويتمثل في تشغيل وتأجير مراكز التسوق ("المراكز التجارية").
التطوير العقاري :ويشمل تطوير العقار وإنشاء المباني وبيع الوحدات السكنية الجاهزة.
مباني تحت اإلنشاء – يتضمن أنشطة إنشاء وتطوير فنادق في جميع المراحل.

فيما يلي المعلومات المالية المنتقاة كما في  15رجب وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ ،ملخصة حسب القطاع:
للفترة من  1محرم 1438هـ إلى  15رجب 1438هـ (مراجعة)
مباني تحت اإلنشاء
تطوير عقاري
المراكز التجارية
تشغيل الفنادق
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

بنود قائمة المركز المالي:
موجودات متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات أخرى غير متداولة
مطلوبات

3،848،146،788
3،176،843،893
ــ
ــ
3،616،387،149

518،053،213
ــ
198،563،750
ــ
456،392،380

215،978،046
ــ
ــ
ــ
28،672،000

بنود قائمة الدخل:
إيرادات
صافي (الخسارة)  /الدخل

194،800،122
()151،959،902

23،093،186
2،215،770

327،104،000
226،861،577

501،900،357
12،520،239،160
1،345،502،840
534،050،056
8،572،551،182
ــ
ــ

للفترة من  1محرم 1437هـ إلى  29جمادى اآلخرة 1437هـ (غير مراجعة)
مباني تحت اإلنشاء
تطوير عقاري
المراكز التجارية
تشغيل الفنادق
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
بنود قائمة الدخل:
اإليرادات
صافي (الخسارة)  /الدخل

11،300،000
()3،554،606

ــ
ــ

124،418،417
()133،201،475

69،590،890
17،255،388

تشغيل الفنادق
لاير سعودي

للسنة المنتهية في  30ذي الحجة 1437هـ (مراجعة)
مباني تحت اإلنشاء
التطوير العقاري
المراكز التجارية
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي
5،084،078،404
15،697،083،053
1،544،066،590
534،050،056
12،674،002،711
544،997،308
77،117،445
المجموع
لاير سعودي
205،309،307
()119،500،693
اإلجمالي
لاير سعودي

بنود قائمة المركز المالي:
موجودات متداولة
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات أخرى غير متداولة
مطلوبات

134،056،132
4،122،740،833
ــ
ــ
3،661،504،875

55،736،925
ــ
569،644،020
ــ
199،073،973

1،209،706،790
ــ
ــ
ــ
175،349،049

499،237،204
14،111،184،761
1،196،568،591
712،112،909
8،466،902،321

1،898،737،051
18،233،925،594
1،766،212،611
712،112،909
12،502،830،218

بنود قائمة الدخل:
إيرادات
صافي (الخسارة)  /الدخل

412،309،960
()139،268،041

67،032،146
107،293،603

1،000،600،000
674،676،605

ــ
()33،337،347

1،479،942،106
609،364،820
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .25التزامات وتعهدات محتملة
أ) كما في  15رجب 1438هـ ،بلغت القيمة اإلجمالية لاللتزامات التعاقدية التي أبرمتها الشركة مبلغ  20.296مليون
لاير سعودي ( 30ذي الحجة 1437هـ 19.760 :مليون لاير سعودي) فيما يخص تطوير المشروع .وبلغت تكاليف
األعمال الرأسمالية التي تم إنفاقها على مشروع جبل عمر كما في  15رجب 1438هـ مبلغ  16.803مليون لاير
سعودي ( 30ذي الحجة 1437هـ 16.063 :مليون لاير سعودي).
ب) كما في  15رجب 1438هـ ،لدى الشركة ضمانا بنكيا من أحد البنوك المحلية بمبلغ  29.1مليون لاير سعودي (30
ذي الحجة 1437هـ 29.1 :مليون لاير سعودي) مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل مقابل الربط الزكوي ،وقد تم
دفع تأمين بنسبة  ٪50من قيمة الضمان (اإليضاح  .)15تتوقع الشركة أن النتيجة ستكون لصالحها وبالتالي لم تقم
بتكوين مخصص بهذا الشأن.
ج) كما في  15رجب 1438هـ ،لدى الشركة ضمانا بنكيا من أحد البنوك المحلية بمبلغ  2.8مليون لاير سعودي (30
ذي الحجة 1437هـ 2.8 :مليون لاير سعودي) مقدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل مقابل ربط ضريبة استقطاع
للفترة من  29ذي القعدة 1426هـ إلى  30ذي الحجة 1430هـ .وقد تم دفع تأمين بكامل قيمة الضمان.
 .26إدارة المخاطر
تتعرض الشركة خالل ممارسة أعمالها لمجموعة مختلفة من المخاطر المالية بما في ذلك :مخاطر السوق (تتضمن
مخاطر العملة ومخاطر أسعار العمولة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر للشركة بشكل
عام على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق والسعي لتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة .تستخدم
الشركة األدوات المالية المشتقة للتحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية.
مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة ادوات مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .الشركة معرضة لتقلبات
أسعار صرف العمالت األجنبية في دورة أعمالها العادية .لم تقم الشركة بأي معامالت هامة خالف اللاير السعودي
والدوالر األمريكي خالل الفترة  /السنة .وحيث أن سعر اللاير السعودي مثبت تجاه الدوالر األمريكي فإن الشركة غير
معرضة لمخاطر عمالت أجنبية هامة.
مخاطر أسعار العمولة
مخاطر أسعار العمولة هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار الفائدة في السوق .تؤدي األدوات
ذات المعدل المتغير لتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية ،في حين أن األدوات ذات المعدل الثابت
تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة .الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة على مطلوباتها التي
يترتب عليها فائدة بما في ذلك القروض قصيرة وطويلة األجل .تعمل اإلدارة حاليا على البحث عن استراتيجية تحوط
أخرى لتقليل مخاطر أسع ار الفائدة ومراقبة التغيرات في أسعار الفائدة باستمرار وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة ومخاطر
اسعار الفائدة على التدفقات النقدية تدار بصورة مالئمة.
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القوائم المالية
شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .26إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية.
تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود ائتمان لكل عميل على حدة
ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
يتم تقييم جودة ائتمان المستأجرين بناء على مراجعة تصنيفهم االئتماني من قبل الشركة وقت إبرامهم اتفاقية اإليجار .تتم
مراقبة الذمم المدينة للمستأجرين بانتظام .الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ قائمة المركز المالي هو القيمة
الدفترية لكل بند من الموجودات المالية.
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية األخرى للشركة بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد ،فإن
تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج من تعثر الطرف المقابل .إن أقصى تعرض للمخاطر يساوي القيمة الدفترية لهذه
الموجودات كما هو مبين في قائمة المركز المالي .تعتبر اإلدارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة البنكية غير ذات
أهمية حيث أن األرصدة محتفظ بها لدى بنوك ذات سمعة عالية في المملكة العربية السعودية.
مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال لمقابلة االلتزامات المتعلقة باألدوات المالية .قد تنشأ
مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.
باإلضافة لذلك تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة بصورة منتظمة والتأكد من وجود أموال كافية من خالل التسهيالت
االئتمانية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.
 .27المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات
انخفاض قيمة الذمم المدينة
يتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من الذمم المدينة التجارية عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل المبلغ كامال .يتم هذا
التقدير ،إذا كان المبلغ كبيرا في حد ذاته ،على أساس كل مبلغ على حدة .أما المبالغ التي ليست كبيرة في حد ذاتها ولكن
تجاوزت موعد استحقاقها فيتم تقديرها على أساس إجمالي ويتم تكوين المخصص على أساس طول مدة تجاوز االستحقاق.
كما في تاريخ قائمة المركز المالي ،بلغ إجمالي الذمم المدينة مبلغ  11.3مليون لاير سعودي ( 30ذي الحجة 1437هـ:
 32.96مليون لاير سعودي) وبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ  5.8مليون لاير سعودي ( 30ذي الحجة
1437هـ 21.7 :مليون لاير سعودي) .يدرج الفرق بين أي مبالغ يتم تحصيلها فعليا في الفترات الالحقة والمبالغ المتوقع
تحصيلها في قائمة الدخل.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات االستثمارية والممتلكات والمعدات
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات االستثمارية والممتلكات والمعدات لحساب االستهالك .يتم تحديد
هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار المدة المتوقع فيها استخدام األصل والتلف الطبيعي .تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار
اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل االستهالك المستقبلي المحمل عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات
السابقة.
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شركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للفترة من  1محرم  1438هـ إلى  15رجب  1438هـ (تاريخ اقفال الفترة الهجرية)
 .27المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات (تتمة)
انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واستثمارات عقارية
تتم مراجعة الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية للتحقق من انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في
الظروف إلى أن القيمة الدفترية لهذه الموجودات قد ال تكون قابلة لالسترداد جزئيا أو كليا .وعندما تزيد القيمة الدفترية لهذه
الموجودات عن القيمة الممكن استردادها ،يتم تسجيل خسارة انخفاض قيمة األصل في قائمة الدخل .والقيمة القابلة
لالسترداد هي صافي سعر بيع األصل أو القيمة قيد االستعمال ـ أيهما أعلى .صافي سعر البيع هو المبلغ المستلم من بيع
األصل في معاملة تتم على أسس تجارية ،أما القيمة قيد االستعمال فهي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية
التي من المتوقع أن تنشأ من االستخدام المستمر لألصل ومن بيعه في نهاية عمره اإلنتاجي.
يتم تسجيل عكس قيد خسائر انخفاض القيمة المسجلة في فترات سابقة عندما يكون هناك مؤشرا يبين أن خسائر انخفاض
القيمة المسجلة للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية لم تعد موجودة أو أنها انخفضت.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية ،وهي على قناعة بأن
لديها الموارد الكافية لالستمرار في اعمالها في المستقبل المنظور .كما أن إدارة الشركة ليست على دراية بأية أمور
جوهرية من الممكن أن تثير شكوكا هامة حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها .وعليه ،فقد تم إعداد هذه القوائم
المالية على أساس استمرار الشركة في أعمالها.
 .28القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على
أسس تجارية .تشمل الموجودات المالية للشركة النقد واألرصدة البنكية والذمم المدينة وتتكون مطلوباتها المالية من قروض
قصيرة وطويلة األجل ومطلوبات غير متداولة ومطلوبات مقابل عقود إيجار رأسمالي وذمم دائنة.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية.
 .29أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
 .30اعتماد القوائم المالية
تمت الموافقة على إصدار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  12رمضان 1438هـ (الموافق 7 :يونيو
2017م).
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األخوة األفاضل  /مساهمو شركة جبل عمر للتطوير
ختام ًا  ...ونحن على أبواب مرحلة جديدة جاري فيها استكمال تنفيذ المشروع .نيابة عنكم نتوجه
بالحمد والشكر للمولى عز وجل  -على جليل نعمائه وعطائه ثم بالشكر والعرفان بالجميل
لولي األمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  ،ولصاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،
ولصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز – مستشار خادم الحرمين الشريفين
أمير منطقة مكة المكرمة  -حفظهم اهلل  ،ولمعالي أمين العاصمـة المقدسة  ،على ما قدموه
لشركتكم فبمساندتهم المخلصة أصبحت بحمد اهلل  -شركة جبل عمر للتطوير من الشركات
الرائدة التي يحتذى بها في التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
وباهلل التوفيق،

مجلس اإلدارة
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