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كلمة رئيس مجلس إدارة
شركة جبل عمر

األستاذ /
عبد العزيز محمد إبراهيم السبيعي

عليهــا  تعمــل  التــي  الطموحــة  الخطــط  مــع  تجاوبــًا 
الحجــاج  لخدمــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قيــادة 
القــدرة االســتيعابية  زيــادة  خــال  مــن  والمعتمريــن 
وفــق أرقــى معاييــر الجــودة واألداء، فقــد تبنت شــركة 
جبــل عمــر للتطويــر خطــط وبرامــج متطــورة لتحقيــق 
تطلعــات مســاهمي الشــركة ومجلــس إداراتهــا مــن 
خــال االرتقــاء بخدمــة ضيــوف الرحمــن ومــا يتبعهــا 
وقــد  والســياحة واإلســكان.  الضيافــة  مــن خدمــات 
ســعى مجلــس اإلدارة فــي دورتــه الحاليــة بالتعــاون 
مــع إدارة الشــركة إلــى اســتقطاب عــدد مــن الكفــاءات 
والقيــادات الســعودية واإلقليميــة والعالميــة وتوفيــر 
بيئــة جاذبــة للعمــل واإلبــداع وبنــاء سياســات وإجراءات 
ومجموعــة  آلــي  حاســب  وانظمــة  بيانــات  وقواعــد 
الــذي  األمــر  للشــركة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  مــن 

ــإذن  ــاء مســتقبلي ب ــر العمــود الفقــري فــي أي بن يعتب
ــوازي مــع ذلــك تعكــف الشــركة علــى إعــداد  ــه. وبالت الل
االعتبــار طموحــات  بعيــن  اســتراتيجية جديــدة ســتأخذ 
فيهــا  والعامليــن  وعماءهــا  الشــركة  مســاهمي 
ــا الجغرافــي وهيكلهــا  وتحــدد مجــاالت عملهــا ونطاقه

واإلداري. القانونــي 

الجزيــل  بالشــكر  أتقــدم  أن  المقــام  هــذا  فــي  وأود 
منســوبي  وجميــع  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لزمائــي 
وتفاعلهــم  وتفانيهــم  جهودهــم  علــى  الشــركة 
والتزامهــم، كمــا أشــكر جميــع مســاهمي الشــركة علــى 
بالشــكر  أتقــدم  أن  يفوتنــي  وال  وثقتهــم،  دعمهــم 
الســابقة  الشــركة فــي دورتــه  إدارة  الجزيــل لمجلــس 

تحققــت. التــي  الكبيــرة  اإلنجــازات  علــى 

سائًا المولى القدير أن يوفقنا لما فيه الخير و الصاح.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته   

١
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أعضاء مجلس اإلدارة

٢
عضو مجلس اإلدارة

المهندس / أنس محمد صالح صيرفي

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / مهند سعود الرشيد

عضو مجلس اإلدارة
الدكتور / زياد عثمان الحقيل

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / خالد صالح الفريح

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / محمد سليمان المحيسني

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / ثامر ناصر العطيش

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / محي الدين صالح كامل 

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه

عضو مجلس اإلدارة
األستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين

نائب رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور/ عبد الله حمد المشعل

رئيس مجلس اإلدارة
األستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

5٦



اســتحداث  للمشــروع  العــام  المخطــط  فــي   روعــي 
ــاة بعــرض )40 م( وبطــول حوالــي )300  طريــق للمشـ
م( يمتــد مــن نهايــة طريــق الملــك عبــد العزيــز ويختــرق 
الحــــرام  للمســجد  الغربيــة  الســاحة  إلــى  المشــروع 
بمســمي )طريــق الملــك عبــد العزيــز للمشــاة( وذلــك 
لتســهيل حركــة المشــاة القادميــن مــن طريــق الملــك 
ــة  ــاء المجــاورة بالجهــة الغربي ــع األحي ــز وجمي ــد العزي عب
إلــى المســجد الحــرام. وتوجــد بوائــك علــى جانبــي 
محــات  مــع  جانــب  كل  مــن  م(   5( بعــرض  الطريــق 
الطريــق  هــذا  مــن  ويتفــرع  مركــزي،  تجاريــة وســوق 
وإلــى  المشــروع  داخــل  إلــى  تــؤدي  جانبيــة  شــوارع 

العــام. المصلــى 

يســعى المشــروع إلــى تحقيــق األصالــة والمعاصــرة 
فــي الحفــاظ علــى طابــع العمــارة المكية واإلســامية، 
وقــد جــرى توزيــع كتــل األبــراج وتشــكيلها فــي نســق 
موحــد بحيــث ال تحجــب بعضهــا البعــض وتوفــر لجميــع 
علــى  المباشــرة  اإلطالــة  مــن  قــدر  أكبــر  الغــرف 

المســجد الحــرام.

إبراهيــم  بشــارع  للســيارات  نفــق  تنفيــذ  ســيتم 
الســيارات  عــن  المشــاة  حركــة  لفصــل  الخليــل 
الشــارع  ســطح  إســتغال  مــع  م.   25 وبعــرض 
الحالــي كإمتــداد للســاحة الغربيــة للمســجد الحــرام. 
وســيضيف هــذا حوالــي 3٦,000 م2 للســاحة الغربيــة 
وتســتوعب حوالــي أربعيــن ألــف مصلــي إضافــي. 

٣
مقدمة:

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

٨التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ٧



•  تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.

•  امتــاك العقــارات بالمنطقــة وتطويرهــا إلــى قطــع تنظيميــة وإداراتهــا واســتثمارها وبيعهــا وتأجيرهــا وامتــاك 
قطــع أراضــي لتطويرهــا عمرانيــًا.

•  القيام بجميع األعمـال الازمـة لإلنشاء والتعمير والصيـانة وأعمـال الهدم والمسح الخاصة بها.

• إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.

• إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.

• إدارة وتشغيل وصيانة سكن موظفي الشركة والفنادق.

•  إســتيراد وتصديــر معــدات وآليــات وأثــاث فيمــا يخــص أعمــال الشــركة تشــغيل معاهــد التدريــب المتخصصــة فــي 
مجــال الفندقــة والضيافــة الخاصــة بالشــركة.

• تأمين وتقديم خدمات الحراسة األمنية المدنية الخاصة. 

٤
وصف المشروع:

٢٣0,000 م٢ المساحة اإلجمالية لألرض         

٣٦.000 شخص  الطاقة االستيعابية         

١١٩.٥00 م٢  المساحات المستغلة لقطع األراضي        
وتمثل ٥٢% من المساحة اإلجماليـة لألرض

١١0.٥00 م٢  المساحات المخصصة للشوارع والمرافق العامة والخدمات    
وتمثل ٤٨% من المساحة اإلجماليــة لألرض

أغراض الشركة:

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٩10

أغراض الشركة
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يضــم المشـــروع 3٨ برجـــًا تتفـــاوت ارتفاعاتهـــا مــا بيــن 
ــًا بالنســبة )للبرجيــن التوأميــن( مــع  20 إلــى 40 طابقـ
مراعــاة التــدرج فــي االرتفاعــات كلمــا بعــدت المســافة 
بيــن  اســتخداماتها  وتتنــوع  الحــرام.  المســجد  مــن 
متصــان  برجــان  وهنــاك  الفندقــي،  و  الســكني 
للمشــاة  العزيــز  عبــد  الملــك  طريــق  بدايــة  فــي 
المــؤدي لســاحة المســجد الحــرام يكونــان معلمــًا بــارزًا 
ــن  ــم تصميمهمــا علــى شــكل برجي ــث ت للمشــروع حي
متماثليــن متصليــن بجســر علــوي يحتــوي علــى دوريــن 
أجنحــة فندقيــة. هــذا ويحتـــوي المشــروع علــى عـــــــدد 
)11,٧50( غرفــه فندقيـــــــــــة وســكنية باإلضـــــافة إلــى 
عــدد 204 فيـــــــا، متوســط مســاحة الفيــا 1٧5 م2 
وعــدد 10 فلــل بنتهــاوس ذات اطالــة بانورميــه علــى 

المســجد الحــرام.

١-٥

األبراج السكنية والفندقية

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ 1314

أغراض الشركة

مكونات المشروع



يضــم المشــروع فنــدق للمؤتمــرات، وهــو عبــارة عــن برج 
فندقــي، يتصــل بقاعــة ومركــز رئيســي للمؤتمــرات، 
الحــرام، حيــث  المســجد  يطــل إطالــة مباشــرة علــى 
تســتوعب القاعــة الرئيســــــــــية قرابــة )3,000 شــخص( 

بخــاف قاعــات وصــاالت االجتماعــات األخــرى.

٣-٢٥-٥ فندق ومركز المؤتمرات

ويضــم منظومــة متكاملــة مــن األســواق التجاريــة الحديثــة، والتــي مــن 
أهمهــا األســواق المتعــددة األدوار المطلــة علــى شــارعى إبراهيــم 
الخليــل وأم القــري، المطلــة علــى ســاحات الحــرم. إضافــة إلــى سلســلة 
المحــات علــى جانبــي طريــق الملــك عبد العزيز للمشــــاة والتي تنتهي 
بالســوق الكبيــر بالجــزء الشــمالي مــن المشــروع، وكذلــك المحــات 
العامــة  والســاحات  المشــاة  طــرق  جوانــب  علــى  الواقعـــة  التجاريــة 
وأســفل المبانــي الســكنية الداخليــة. تبلــغ إجمالــي مســاحة األســواق 
تجاريــة  ومحــات  معــارض  وتشــمل  مربــع،  متــر   1٦3,500 التجاريــة 

األنشــطة  لمختلــف  المســاحات،  متفاوتــة 
والتخصصــات، إضافــة إلــى توفير مســاحات 
متعــددة للمطاعــم والهايبــر ماركت والســوبر 
ماركــت ومســاحات للترفيــه العائلــي. وقــد 
 )S1( ــاح الســوق التجــاري بالمنطقــة ــم افتت ت
فــي شــهر رمضــان 1434 هـــ، كمـــــــا تــم تأجير 
بعــض المحــات بالســوق التجــاري الثانــي 

ــذ عــام. ــذي تــم إفتتاحــه من )S2( وال

األسواق التجارية

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ 151٦

مكونات المشروع



الساحات العامة وممرات 
المشاة

راعــى المخطــط العــام للمشــروع عــددًا مــن النقــاط 
فيمــا يتعلــق بحركــة قاطنــي المشــروع ورواده مــن 

الممكــن إيجازهــا فيمــا يلــي:

ســيتمكن المشــروع عنــد اكتمالـــه بــإذن اللــه تعالــى 
يــؤدون  مــن اســتيعاب مــا يقــارب 150,000 مصــل 
منهــم  الحــرام،  بالمســجد  المصليــن  مــع  الصــاة 
٦5,000 مصلــي بالمصلــى العــام و ٨5,000 مصلــي 

لذلــك. المخصصــة  والســاحات  األبــراج  بمصليــات 

منفصلــة  والمشــاة  للســيارات  طــرق  شــبكتا  تنفيــذ 
عــن بعضهــا البعــض، ويؤمــن المشــروع كذلــك كافــة 
مرافــق البنيــة التحتيــة واألماكــن والســاحات العامــة 

والخدمــات الازمــة للمشــروع. 

تنفيــذ نظــام مراقبــة مركــزي إلدارة الحشــود مرتبــط 
بمركــز القيــادة والتحكــم التابــع إلدارة الدفــاع المدنــي 
للمحافظــة علــى ســامة الحجــاج والمعتمريــن والــزوار 
وخاصــة بأيــام الــذروة بالمواســم بالمناطــق القريبــة 

ــز للمشــاة. مــن الســاحات وطريــق الملــك عبــد العزي

الفصــل التــام بيــن حركــة المشــاة والمركبــات فــي 
المشــروع. أجــزاء  جميــع 

تختــرق  للمشــاة  إشــعاعية  طــرق   )5( عــدد  توفيــر 
المشــروع مــن الشــرق إلــى الغــرب بعــروض تتــراوح 
الكعبــة  بإتجــاه  وجميعهــا  14م(  إلــى  )12م  مــن 

واآلمــن  الســريع  الوصــول  لتوفيــر  وذلــك  المشــرفة 
للمشــاة ســواءًا القاطنيــن بالمشــروع او القادميــن مــن 
األحيــاء الواقعــة غــرب المشــروع ودحلــة الرشــد إلــى 
مجهــزة  الطــرق  وهــذه  العكــس.  أو  الحــرام  المســجد 
بســالم كهربائيــة، باإلضافــة إلــى مصاعــد لكبــار الســن 
وذوى االحتياجــات الخاصــة. كمــا يوجــد طريــق محــوري 
للمشــاة يختــرق المشــروع مــن الجنــوب للشــمال لخدمــة 
القادميــن مــن األحيــاء الجنوبيــة فــي طريقهــم للمســجد 

الحــرام أو العكــس.

توفيــر عــدد مــن الســاحات العامــة فــي مواقــع مختلفــة 
جنـــوب  الواقعــة  الســاحة  أهمهــا  مــن  بالمشــروع، 
والتــي  العــام(  المصلــي  )ســاحة  العــام  المصلــى 
تبلــغ مســاحتها حوالــي )٨,000م2( ومتصلــة مباشــرة 
بالمصلــي العــام، ومجهــزة بالخدمــات ونوافيــر الميــاه، 
ويمكــن اســتخدامها كمصلــى مكشــوف فــي أوقــات 

الصــاة.

تنفيــذ نظــام لتجميــع ميــاه األمطــار مــن أســطح المبانــي 
بالمشــروع وإعــادة حقنهــا بباطــن األرض بعــد معالجتهــا 
للمحافظــة علــى مســتوي الميــاه الجوفيــة بالمنطقــة 

طبقــًا لمتطلبــات الجهــات المختصــة. 

٤-٥
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الشوارع الداخلية ومواقف 
السيارات

داخلــي  دائــري  طريــق  علــى  المشــروع  يشــتمل 
للســيارات بعــرض )30 م( فــي االتجاهيــن لربــط جميــع 
أجــزاء المشــروع، مــع وجــود مواقف جانبيــة للحافات. 
كمــا توجــد شــوارع متفرعــة مــن هــذا الطريــق الدائــري 
المناطــق  لربــط  وكذلــك  الســكنية،  األبــراج  لخدمــة 
المجــاورة مــن الناحيــة الغربية مســتقبًا عنــد تطويرها. 
ويتصــل المشــروع بــكل مــن شــارع أم القــري والطريــق 

وشــارع  العزيــز  عبــد  الملــك  وطريــق  األول  الدائــري 
دحلــة الرشــد، إلــى جانــب إطالتــه علــى شــارع إبراهيــم 
ــا روعــي توفيــر مواقــف للســيارات بأعــداد  الخليــل. كمــ
كافيــــــــــة فــي منصــات البنــــــاء )البوديــوم( لــكل بــرج 
ســكني او فندقــي لخدمــة القاطنيــن والــزوار. وتبلــغ 
بالمشــروع  الســيارات  لمواقــف  اإلجماليــة  األعــداد 

حوالــي )3,000( موقــف ســيارة.

الخدمات والمرافق العامة
ــى منظومــة شــبكات  يشــتمل المشــروع عل
متكاملــة لخدمــات البنيــة التحتيــة مــن ميــاه 
وصــرف صحــي وكهربــاء وهاتــف وتصريــف 
الســيول، ونظــام لمعالجــة وإعــادة اســتخدام 
الرماديــة(  )الميــاه  والميضــاءات  الميــاه 
ونظــام مركــزي للتكييــف بالميــاه المبــردة يتــم 
للخدمــات  أنفــاق خرســانية  تمديدهــا داخــل 
أســفل الطــرق الرئيســية للمشــروع ونظــام 
جمــع النفايــات آليــًا. كمــا ســيتم تزويــد جميــع 
لإلنــذار  مركزيــة  بأنظمــة  المشــروع  مبانــي 
مــع  لإلخــاء،  ومناطــق  الحرائــق  ومكافحــة 

إنشــاء غرفــة مراقبــة مركزيــة للتحكــم.

٦-٥٥-٥
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التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ 2122

محطة التبريد المركزية

مــن مكونــات المشــروع تنفيــذ محطــة تحويــل كهربــاء 
ميجــا   240 بقــدرة  الشــركة  حســاب  علــى  بالموقــع 
ــي  ــل الضغــط العال ــد كواب ــر شــامًا تمدي ــت امبي فول
مــن محطــة الكهربــاء الرئيســية بغــرب مكــة المكرمــة 
كــم   ٩,5 طوليــة  بمســافة  المشــروع  موقــع  إلــى 
بإجمالــي أطــوال الكابــات ٨٧,02٦ م.ط وســتغطي 
هــذه المحطــة كامــل احتياجــات المشــروع مــن الكهربــاء. 

بنظــام  مركزيــة  تبريــد  محطــة  إلنشــاء  التوجــه  تــم 
ــداًل عــن اســتخدام شــلرات التكييــف  ــاه ب ــد بالمي التبري
المنفصلــة التــي تعمــل بالفريــون لمــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن فوائــد مثــل تخفيــض اســتهاك الطاقــة 
الكهربائيــة بمقــدار النصــف تقريبــًا، وتوفيــر مســاحات 
فــي المبانــي يمكــن اســتغالها فــي أنشــطة ســكنية 
أو تجاريــة بــداًل عــن وضــع الشــيلرات فيهــا إلــى جانــب 
الفوائــد البيئيــة مثــل تخفيــض درجات الحــرارة المنبعثة 
مــن شــيلرات الفريــون بالمقارنــة مــع المحطــة بمقــدار 
النصــف تقريبــًا، هــذا إلــى جانــب إمكانيــة اســتخدام 
جــزء مــن ميــاه األحــواض واألدشــاش بعــد معالجتهــا 

ــاه الرماديــة( فــي محطــة التبريــد. )المي

كمــا أنــه قــد تــم التوجــه إلــى تنفيــذ محطــة التبريــد 
العــبء  لتخفيــض  وذلــك   )BOT( بنظــام  المركزيــة 
المالــي علــى الشــركة حيــث أن تكلفــة إنشــاء المحطــة 
فــي حــدود 500 مليــون ريــال، إلــى جانــب تخفيــض 
العبء اإلداري والتشــغيلي حيث أن تشــغيل المحطة 
متكامــل  فنــي  فريــق  تواجــد  يتطلــب  مســتقبًا 
ــة أو التعاقــد مــع شــركة  ألغــراض التشــغيل والصيان
متخصصــة، إلــى جانــب فريــق إداري ومالــي لمتابعــة 

األمــور الماليــة والتحصيــل... إلــخ.

وبذلــك لــن يترتــب علــى مشــروع جبــل عمــر أى عــبء 
المنطقــة  فــي  المتوفــرة  الكهربــاء  خدمــات  علــى 

المكرمــة. بمكــة  المركزيــة 

تحويــل  تنفيــذ محطــة  الحمــد مــن  تــم االنتهــاء وللــه 
الكهربــاء بالكامــل وتــم اطــاق التيــار الكهربائــي لفنــادق 

المرحلــة األولــى للمشــروع واألســواق التجاريــة.

وبنــاءًا عليــه فقــد تــم االتفــاق مــع مكتــب متخصــص 
)المجموعــة الدوليــة للطاقــة( وهــو مكتــب متخصــص 
فــي أعمــال تصاميــم واستشــارات محطــات التكييــف 
المركزيــة ولــه خبــرة فــي هــذا المجــال فــي المملكــة 
وذلــك  عامــا،   15 مــن  أكثــر  منــذ  الســعودية  العربيــة 

المالــك. ومتطلبــات  المحطــة  مواصفــات  إلعــداد 

قامــت شــركة جبــل عمــر بعمــل مناقصــة بيــن الشــركات 
المركزيــة  التبريــد  محطــات  إنشــاء  فــي  المتخصصــة 
 ،)BOT( الملكيــة  وإعــادة  والتشــغيل  البنــاء  بنظــام 
وســتكون مــدة االمتيـــاز لمــدة )2٦.5( عامــًا تــؤول بعدهــا 
المحطــة لشــركة جبــل عمــر، وتقدمــت كل مــن شــركة 
 NTCC/CITY( شــركتي  واتحــاد  الســعودية  التبريــد 
COOL( بعرضيــن متوافقيــن مــع متطلبــات شــركة جبــل 

عمــر.

أفضلهــا  الختيــار  الشــركتين  بيــن  ممارســة  عمــل  تــم 
مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة وتــم اختيــار شــركة تبريــد 
الســعودية. تــم تنفيــذ وتشــغيل المرحلــة األولــى مــن 

المحطــة بطاقــة 25 ألــف طــن تبريــد.

تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لمحطــة التبريــد )55 ألــف طــن 
تبريــد(.

تــم بحمــد اللــه بتاريــخ 1433/٧/24 هـــ توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة تبريــد 
الســعودية إلنشــاء محطــة التبريــد بنظــام الـــ )BOT( لتزويــد مناطــق 
ــا )550 مليــون ريــال( خمســمائة  ــة وقدرهـــــــ المشــروع بالتبريــد بتكلفــــــ
وخمســون مليــون ريــال، علمــًا بــأن شــركة جبــل عمــر لــن تتحمــل أيــة 
تكاليــف إلنشــاء هــذه المحطــة، ومــن ضمــن هــذه االتفاقيــات هنــاك 
الســعودية  تبريــد  وشــركة  للتطويــر  عمــر  جبــل  شــركة  بيــن  اتفاقيــة 
بمســمى )شــركة التبريــد بالمنطقــة المركزيــة بمكــة المكرمــة( تملــك 
شــركة جبــل عمــر للتطويــر نســبة 40% مــن رأس مالهــا ونســبة ٦0% مــن 
رأس مالهــا لشــركة تبريــد الســعودية، وســتقوم هــذه الشــركة الجديــدة 
بإنشــاء محطــة التبريــد المركزيــة بمشــروع جبــل عمــر، باإلضافــة إلــى 
إمكانيــة مشــاركتها فــي أي محطــات تبريــد أخــري للمشــاريع األخــرى 
بالمنطقــة المركزيــة بمكــة المكرمــة، مــع مايمثلــه ذلــك مــن إيــرادات 

إضافيــة لشــركة جبــل عمــر للتطويــر. 

وبالنســبة ألعمــال التنفيــذ فقــد تــم توريــد وتركيــب الشــيلرات الخاصــة 
ــردة  ــاه المب بالمحطــة وكذلــك اإلنتهــاء مــن أعمــال تمديــد شــبكات المي

فــي أنفــاق الخدمــات.

٧-٥

٨-٥

محطة تحويل الكهرباء

مكونات المشروع
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فندق مكة هيلتون لألجنحة 
يتكـون من برجـين )H٦-H٧( كــل برج )20دور( بالمنطقة 
الخليــل  إبراهيــم  علــى شــارع  )S1( ومطلــة مباشــرة 
ويتكــون مــن )عــدد 4٨4جنــاح( وقــد تــم وللــه الحمــد 
تشــغيلها بالكامــل إعتبــارًا مــن شــهر رمضــان 1435 هـــ.

فندق ماريوت مكة
يتكـــــــــون مــن برجيــن )H4-H3( )البــرج األول 
بالمنطقــة  دور(   20 الثانــي  البــرج  دور،   14
القــرى  أم  ناصيــة شــارع  علــى  ويقــع   )N2(
وشــارع إبراهيــم الخليــل ويتكــــــــون مــن )42٦ 
ــاح الفنــدق خــال شــهر  غرفــة( وقــد تــم افتت

رمضــان 143٦ هـــ.

٩-٥

الفنادق المكتملة بالمشروع

مكونات المشروع
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الفنادق المكتملة بالمشروع
فندق حياة ريجنسي مكة

)20دور(  بــرج  كــــــل   )H٩-H٨( برجيــن  مــن  يتكـــون 
بالمنطقــة )S1( ويطــل علــى شــارع إبراهيــم الخليــل 
ويتكـــــــــــــون مــن )٦٦0غرفــة( وقــد تــم إفتتــاح الفنــدق 

مــع بدايــة شــهر رمضــان 143٦ هـــ.

فندق هيلتون كونوراد مكة
بــرج  كل   )H11-H10( برجيــن  مــن  يتكــون 
)20دور( بالمنطقــة )S2( ويطــل علــى شــارع 
)440غرفــة(  مــن  ويتكــون  الخليــل  إبراهيــم 
ومــن المتوقــع تشــغيله بمشــيئة اللــه مــع 

هـــ. الثانــي 143٧  ربيــع  نهايــة شــهر 

٩-٥

مكونات المشروع
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األعمال الحالية بالمشروع

أعمال البنية التحتية
الجاري تنفيذها

بالتزامــن مــع إنشــاء المشــروع، فقــد بــدأ العمــل أيضــًا 
فــي أعمــــال البنيــة التحتيــة وتتكــون من:

•  أنفــاق خدمــات خرســانة مســلحة أســفل الشــوارع 
ــة بكامــل المشــروع ويتــم تمديــد  الرئيســية والفرعي

جميــع خطــوط الخدمــات بداخلهــا.

• ممرات المشاة.

ــد تقاطعــات طــرق الســيارات  •  الجســور واألنفــاق عن
مــع ممــرات المشــاة.

•  طريــق الملــك عبــد العزيــز للمشــاة الممتــد مــن غــرب 
المشــروع إلــى ســاحة المســجد الحــرام.

•  نفــق الطريــق الدائــري األول للســيارات الــذي يختــرق 
المشــروع مــن الجهــة الغربيــة إلــى الجهــة الشــرقية 
إلــى حــدود شــارع إبراهيــم الخليــل، وتــم وللــه الحمــد 
االنتهــاء مــن تنفيــذ هــذا الجــزء الخــاص بشــركة جبــل 

عمــر.

 •  ســاحة المصلــي العــام العلويــة بمســاحة حوالــي
٨000 م2.

•  أعمــال الســفلتة واألرصفــة واإلنــارة العامــة للشــوارع 
والمناطــق العامــة.

• نظام مراقبة المرور والحشود.

• نظام إدارة المباني والتحكم المركزي.

العامــة  للمناطــق  الكهربائيــة  والســالم  •  المصاعــد 
المشــاة. وممــرات 

•  أعمــال التشــجير وتنســيق المواقــع ونظــام مكافحــة 
الحرائــق بالمناطــق العامــة.

•  وقــد تــم وللــه الحمــد االنتهــاء بالكامــل مــن أعمــال 
المرحلــة األولــى للبنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء 
أنفــاق الخدمــات مــع تمديــد جميــع خطــوط الخدمــات 

بداخلهــا.

• وتــم البــدء فــي بعــض أعمــال المرحلــة الثانيــة للبنيــة 
التحتيــة.
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الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة األولى

تتكــون هــذه المرحلــة مــن 4 قواعــد بنــاء )بوديومــات(، 
وعــدد )10( أبــراج فندقيـــة و٨٦ فيــا وشــقة ووحــدة 
سكنيـــة باإلضافــة إلــى 10 فلــل علويــة مســطحاتها 
البنائيــة حوالــي 4٧3 ألــف متــر مســطح ومطلــة علــى 
ومــن  حاليــًا  تنفيذهــا  ويتــم  الخليــل  إبراهيــم  شــارع 

المتوقــع إنهــاء هــذه المرحـــلة خــال 12 شــهرًا.  

بنــــاء  قاعــدة  علــى  وتحتــوي   S1
فندقيــة أبــراج  وأربعــة   )بوديــوم( 

 .)H٩ , H٨ , H٧ , H٦(

 S2 وتحتوي على قاعدة بنــاء )بوديوم( وبرجين فندقيين
،)H11 , H10(

بنــــاء  قاعــدة  علــى  وتحتــوي   N2
فندقييــن وبرجيــن   )بوديــوم( 

.)H4 , H3(

وقاعــة  )بوديــوم(  بنــــاء  قاعــدة  علــى  وتحتــوي   N3
.)H5a , H٦b( فنـــدقيين  وبرجيــن  المؤتمــرات 

يتــم تنفيــذ هــذه اإلنشــاءات مــن قبــل المقــاول شــركة 
بتاريــخ  الموقــع  العقــد  بموجــب  وشــركائهم  نســما 
2011/1/15 م معهم بقيمة 3,40٧,400,000 ريال )فقط 
ثاثــة مليــار وأربعمائــة وســبعة ماييــن وأربعمائــة ألــف 
ريــال( ومــدة العقــد 24 شــهرًا إبتــداًء مــن تاريــخ تســليم 
الموقــع. وقــد باشــر المقــاول بتنفيــذ هــذه األعمــال 
فــور تســلمه المواقــع األربعــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه 
ــه صاحــب الســمو الملكــي  ــى الشــركة توجي قــد ورد إل
أميــر منطقــة مكــة المكرمــة ورئيــس هيئــة تطويــر مكــة 
المكرمــة والمشــاعر المقدســـة بــأن تكــون أدوار األبــراج 
القــرى  وأم  الخليــل  إبراهيــم  شــارعي  علــى  المطلـــة 
ــاء )البوديومــات( ــرون دورًا فــوق منصــات البن عشـــــــــــ

عنــه  نتــج  الــذي  التوجيــه  بهــذا  الشــركة  التزمــت  وقــد 
قامــت  وقــد  الفندقيــة.  الغــرف  أعــداد  فــي  نقــص 
الشــركة بتعويــض أعــداد هــذا النقــص باســتحداث بــرج 
جديــد بارتفــاع عشــرين دورًا علــى القطعــة )N3( شــمال 
المشــروع، وتمكنــا وللــه الحمــد مــن تعويــض أعــداد 
الغــرف الفندقيــة وكذلــك المحافظــة علــى المســاحات 
البنائيــة اإلجماليــة للمشــروع التــي لــم تتأثــر هــي أيضــًا. 
كمــا جــري إعــادة دراســة الجــدوى االقتصاديــة والعوائــد 
المتوقعــة للشــركة مــن هــذه المناطــق فتبيــن أيضــًا 

ــه الحمــد. عــدم تأثرهــا ولل

األعمال الحالية بالمشروع
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تفاصيل تقدم االعمال
بالمرحلة األولى

تــم افتتــاح اول فنــدق بالمشــروع )فنــدق مكــة هيلتــون 
لألجنحــة( بالكامــل فــي شــهر رمضــان 1435 هـــ، كمــا 
تــم بحمــد اللــه افتتــاح فندقــي ماريــوت مكــة وحيــاة 
ريجنســي مكــة مــع بدايــة شــهر رمضــان 143٦ هـــ كمــا 
تــم اإلنتهــاء مــن الســوقين التجارييــن بالمنطقتيــن 
)S2 , S1(. كمــا أنــه مــن المتوقــع االنتهــاء مــن فنــدق 
هيلتــون للمؤتمــرات فــي الفتــرة القادمــة بمشــيئة 
اللــه، ومــن المتوقــع افتتــاح فنــدق كونــراد مكــة خــال 

شــهر ربيــع الثانــي 143٧ هـــ. 

 نسبة اإلنجاز الفعلية لكامل أعمال المرحلة األولى
حتى تاريخه هي 96 %.

فندق مكة هيلتون لألجنحة 
يتكــون مــن برجيــن H٦-H٧ كل بــرج )20دور( بالمنطقــة 
الخليــل  إبراهيــم  شــارع  علــى  مباشــرة  ومطلــة   )S1(
الحمــد  وللــه  تــم  وقــد  4٨4جنــاح(  )عــدد  مــن  ويتكــون 
تشــغيلها بالكامــل إعتبــارًا مــن شــهر رمضــان 1435 هـــ.

فندق ماريوت مكة 
يتكـــــــون مــن برجيــن H4-H3 كل بــرج )البــرج األول 14 
دور، البــرج الثانــي 20 دور( بالمنطقــة )N2( ويطــل علــى 
تقاطــع شــارع أم القــرى وشــارع إبراهيــم الخليــل ويتكــون 
مــن )42٦ غرفــة( وقــد تــم وللــه الحمــد تشــغيلها بالكامل 

إعتبــارأ مــن بدايــة شــهر رمضــان 143٦ هـــ.

فندق حياة ريجنسي مكة 
يتكــون مــن برجيــن H٨-H٩ كل بــرج )20دور( بالمنطقــة 
ــل ويتكــون مــن  ــم الخلي )S1( ويطــل علــى شــارع إبراهي
بالكامــل  الحمــد تشــغيلها  تــم وللــه  )٦٦0غرفــة( وقــد 

ــة شــهر رمضــان 143٦ هـــ.  ــارًا مــن بداي إعتب

فندق هيلتون كونراد مكة
يتكــون مــن برجيــن H11-H10 كل بــرج )20دور( بالمنطقــة 
ــل ويتكــون مــن  ــم الخلي )S2( ويطــل علــى شــارع إبراهي
اللــه  بمشــيئة  تشــغيله  المتوقــع  ومــن  )440غرفــة( 

خــــــال شــهر ربيــع الثانــي 143٧ هـــ.

األعمال الحالية بالمشروع
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الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة الثانية

يتكــون المبنــى مــن قاعــدة بنــاء واحــدة، وعــدد 4 أبــراج 
فندقيــة مطلــة علــى شــارع إبراهيــم الخليــل، بمســاحة 

إجماليــة للمســطحات البنائيــة: 200 ألــف م2.

يتكــون مبنــى القاعــدة مــن 3 أدوار تجاريــة، ووحــدات 
ســكنية عددهــا ٩٦ وحــدة، و3 أدوار مواقــف ومداخــل 
ــادق، والخدمــات مــن مطاعــم وغــرف إجتماعــات  الفن

ونــادي رياضــي عــدد 2.

 البرجين: H13a – H12 فندق ويستن 5 نجوم،
21 دور لكل برج.

عدد الغرف H12 2٦3 غرفة، H13a 244 غرفة.

 البرجين: H13b-H13c: فندق شيراتون 5 نجوم،
21 دور لكل برج.

عدد الغرف H13b 2٨2 غرفة، H13c 244 غرفة. 

ويوجــد بالــدور العلــوي لــكل بــرج فيــا بنتهــاوس )العــدد 
اإلجمالــي 4 فلــل(.

إتحــاد شــركتي  مــع  المرحلــة  تنفيــذ  عقــد  توقيــع  تــم 
بقيمــة  للمقــاوالت،  وأزميــل  العربيــة  بيتــور 
1.4٩0.000.000رس، لمــدة 24 شــهر، إبتــداء مــن تاريــخ 
21 مــارس 2012م. قيمــة العقــد الحاليــة بعــد إضافــة 

1،55٨،٧52،٧4٦رس لتاريخــه:  التغييــر  أوامــر 

تم تمديد مدة العقد 33 شــهر ألســباب خارجة عن إرادة 
المقــاول، تنتهــي بتاريــخ 2 أكتوبــر 2015 م. وأســباب 
التأخيــر نتيجــة لتغييــر تصاميــم أساســات المبنــى مــن 
اإلعتمــاد علــى الخوازيــق المنفــذة عبــر مقــاول ســابق، 
إلــى أساســات لبشــة خرســانية، باإلضافــة إلــى تغييــر 

التصاميــم اإللكتروميكانيكيــة. 

بلغت نسبة اإلنجاز 45 % حتي تاريخ 2015/12/31 م.

األعمال الحالية بالمشروع

الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة الثالثة

تتكــون مــن قاعدتــي بنــاء )بوديومــات( )N٦a & N1( وعــدد )4( أبــراج 
فندقيــة )H1B, H1C, H1A & H2( شــاما البرجيــن التوأميــن، وتبلــغ 

مســطحاتها البنائيــة حوالــي )3٩٨( الــف متــر مســطح.

تــم ترســية عقــد المرحلــة الثالثــة فــي 15 ديســمبر 2012 م علــى اتحــاد 
شــركتي اإلنشــاءات العربيــة ودريــك انــد ســكل بقيمــة ٨5٨,٦٧1,2,5٩0 
ريال )ملياران وخمســمائة وتســعون مليون وســتمائة وواحد وســبعون 
ألــف وثمانمائــة وثمانيــة وخمســون ريــال(، تبلــغ مــدة التنفيــذ المعدلــة 

4٨ شــهر، وتــم تمويــل هــذه المرحلــة مــن قــرض حكومــي.

المتبقــي  البنــوك الســتكمال  مــن  عــدد  مــع  حاليــًا  التفــاوض  ويتــم 
المرحلــة هــذه  لتمويــل 

تقدم االعمال بالمرحلة الثالثة:

وصلــت نســبة اإلنجــاز اإلجماليــة ألعمــال هــذه المرحلــة إلــى 44%، حيــث 
ــا أعمــال  ــم االنتهــاء مــن معظــم األعمــال الخرســانية وتســتكمل حالي ت
الواجهــات الخارجيــة والتشــطيبات الداخليــة واألعمــال الكهــرو ميكانيكية.
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الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة الرابعة 

ــوم( وعــدد )٧(  ــاء )بودي تتكــون مــن عــدد )3( قاعــدة بن
ــة، باإلضافــة لمنطقــة مرافــق وخدمــات  ــراج فندقي أب
مخصصــة للجهــات الحكوميــة وواقعــة فــي وســط 
لهــذه  البنائيــة  المســطحات  ومجمــوع  المشــروع، 
المرحلــة = 320.000 م2، ويتــم تمويــل هــذه المرحلــة 

مــن القــرض المجمــع الثانــي مــن البنــوك.

رواد  شــركة  علــى  المرحلــة  هــذه  عقــد  ترســية  تــم 
ريــال   2.300.000.000 إجماليـــــــــــــة  بقيمــة  المدائــن 
)مليــاران وثاثمائــة مليــون ريــال(، بتاريــخ 2014/1/12 
 – S10 وتاريــخ 2014/٧/1 م للمنطقتيــنSم للمنطقــة ٩

S11 بمــدة تنفيــذ 3٦ شــهرًا

الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة الخامسة

 ،)S٨-S٧-Sتتكــون هــذه المرحلــة مــن )3( قواعــد بنــاء )٦
المســطحات  ومجمــوع  فندقيــة،  أبــراج   )5( وعــدد 
البنائيــة اإلجماليــة لهــا )1٧٦.000م2(، وتقــع بالمنطقــة 
الخلفيــة ألرض المشــروع والمطلــة علــى شــارع دحلــة 
مــن  المرحلــة  هــذه  إنشــاء  تمويــل  ويتــم  الرشــد، 

القــرض المجمــع الثانــي للبنــوك.

 2٩ بتاريــخ  الخامســة  المرحلــة  ترســية  تــم  وقــد 
)رواد  الرابعــة  المرحلــة  مقــاول  علــى  م   2015 يوليــو 
ريــال(  1.555.000.000( إجماليــة  بقيمــة   المدائــن( 

لمدة 44 شهر.

عمــر  جبــل  قبــل  مــن  الترســية  خطــاب  إلغــاء  تــم 
لمراجعــة  وذلــك  م   2015 ســبتمبر   1 بتاريــخ 
التعاقديــة. وااللتزامــات  البنــود  بعــض 

تقدم االعمال بالمرحلة الرابعة:
انتهــى المقــاول مــن أعمــال التجهيــزات بالموقــع، وتــم 
وجــاري   S٩ لبوديــوم  الخرســانة  أعمــال  مــن  االنتهــاء 
أعمــال صــب الخرســانة بالبوديمــات S10 , S11 وقــد 
 SR1a وصلــت أعمــال الخرســانة للــدور الثامــن فــي أبــراج

 SR3 والــدور الثانــي فــي بــرج , SR1b

نسبة اإلنجاز اإلجمالية للمرحلة الرابعة هي %20

األعمال الحالية بالمشروع
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الوضع الحالي لإلنشاءات 
بالمرحلة السادسة

الوضع الحالي لإلنشاءات
بالمرحلة السابعة )المصلى العام(

N٦b- & N5( )تتكــون مــن 3 قواعــد بنــاء )3بوديومــات
N٦c( وعــدد )٨( أبــراج فندقيــة ومجمــوع مســطحاتها 
البنائيــة االجماليــة )33٦( ألــف متــر مربــع وتقــع فــي 
جبــل  )جهــة  للمشــروع  الخلفيــــــــة  الغربيــة  المنطقــة 
الشراشــف( ولــم يتحــدد بعــد مصــدر تمويــل هــذه 

المرحلــة.

مكتملــة  السادســة  المرحلــة  مســتندات  بــأن  علمــًا 
للطــرح. وجاهــزة 

تــم إختيــار موقــع المصلــى العــام علــى مســاحة أرض 
مميــز  موقــع  فــي  مربــع  متــر  حوالــي 15,000  تبلــغ 
بالمشــروع فــي نهايــة طريــق الملك عبد العزيز للمشــاة 
وفــي مواجهـــة المســجد الحــرام مباشــرة ليطــل مــن 
خــال واجهاتــه الرئيســية الثــاث علــى المســجد الحــرام 

وســاحاته.

ســيوفر هــذا المصلــى جميـــــــــع الخدمــــــــات والمرافــق 
لعمــوم  ميــاه  ودورات  ميضــــــــاءات  مــن  األخــرى 

المصليــن. 

يتكــون المصلــى العــام مــن ٦ طوابــق مغطــاة ومكيفــه 

بالكامــل بمســاحة تتســع ألكثــر مــن ٦5,000 مصــل ويتصــل 
المصلــى بطريــق الملــك عبــد العزيــز مــن مســتوى الطابــق 
الثانــي بينمــا يتصــل بســاحة المســجد الحــرام الغربيــة علــى 

مســتوى الطابــق األرضــي.

وتتصــل األدوار الســتة ببعضهــا البعــض بواســطة منظومــة 
متكاملة من السالم الثابتة والكهربائية المتحركة والمصاعد 
ممــا يســهل الحركــة منــه وإليــه، مــع توفيــر االتصــال البصــري 
المباشــر بالمســجد الحــرام. إضافــة إلــى المصليــات الموزعــة 
ألــف( مصلــى  فــي مبانــي المشــروع األخــرى تســع )٨5 

وبذلــك يكــون إجمالــي عــدد المصليــن )150 ألــف( مصلــى.

لم يتم تحديد مصدر تمويل هذه المرحلة.

األعمال الحالية بالمشروع
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إستراتيجية المشروع

اوأل: إستراتيجية التنفيذ
 ثانيًا:  مصادر التمويل )ما تم تحصيله والمتوقع تحصيله(:

التمويل الفعلي
مشــروع  لتنفيــذ  األساســية  اإلســتراتيجية   اعتمــدت 
جبــل عمــر علــى تنفيــذ كامــل المشــروع فــي مرحلــة 
ينايــر  فــي  200٨وتنتهــي  ينايــر  فــي  تبــدأ  واحــدة 
2011م ويتــم تنفيــذ األعمــال بمعرفــة إثنيــن مــن أكبــر 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المقــاوالت  شــركات 
بــن الدن  أوجيــه ومجموعــة  وهمــا شــركة ســعودي 
الســعودية. و عليــه بــدأ المشــروع بنــاءا علــى اتفاقيــة 
مــن  وكل  للتطويــر  عمــر  جبــل  شــركة  بيــن  موقعــة 
الشــركتين المذكورتيــن لتنفيــذ أعمــال تصميــم وتنفيــذ 
المشــروع خــال مــدة 3٦ شــهرًا إعتبــارًا مــن 1/1/142٩ 

هـ. 

منتصــف  فــي  اقتصاديــة  أزمــة  العالــم  اجتاحــت 
200٨م وتســببت فــي عــدم توفــر الســيولة والتمويــل 
للمشــروع واســتمرت خــال عامــي 200٩م و2010م. 

االيضاحالمبلغم

االكتتاب العام للشركة منذ التأسيس2.094 مليون ريال1

زيادة رأس المال2.580 مليون ريال2

القرض من البنك األهلي للمرحلة األولى4.000 مليون ريال3

قرض حكومي للمرحلة الثالثة3.000 مليون ريال4

8.000 مليون ريال5

القرض المجمع الثاني للمراحل الثانية والرابعة والخامسة من بنكي ساب وسامبا

)علمًا بأنه تم الحصول على جسر تمويلي بمبلغ 1.484مليون ريال سبق تغطيته

من القرض المجمع الثاني(

1.850 مليون ريال6
قيمة مبيعات الفلل وتأجير المحالت التجارية ومساهمة الشركة وتم إيداعها

في البنك األهلي. 

قرض من بنك البالد لتغطية مصاريف وإنشاءات المرحلة األولى.900 مليون ريال7

اثنين وعشرون الف واربعمائة وأربعة وعشرون مليون ريال22.424 مليون ريال

 بنــاًء علــى توصيــات االستشــاري المالــي لشــركة جبــل 
عمــر للتطويــر )شــركة الراجحــي الماليــة( فقــد قامــت 
شــركة جبــل عمــر للتطويــر بتغييــر اســتراتيجياتها فــي 
ــذه علــى مراحــل بغــرض  ــك بتنفي ــذ المشــروع وذل تنفي
البنــوك  بواســطة  دعمــه  الممكــن  التمويــل  توفيــر 
أو مــن مصــادر أخــري كمــا تطلــب ذلــك أيضــًا ضــرورة 
المــال  رأس  بزيــادة  للتطويــر  عمــر  جبــل  شــركة  قيــام 
لتوفيــر الدعــم المالــي الــازم للتمويــل خــال المراحــل 

المختلفة. 

اســتراتيجية  إلعــداد  عالميــة  شــركة  مــع  التعاقــد   تــم 
ســتأخذ بعيــن االعتبــار توســع الشــركة لتحديــد مجــال 
عمــل الشــركة ونطاقهــا الجغرافــي وهيكلهــا القانونــي 
واإلداري لزيــادة دخــل الشــركة آخــذه فــي عيــن االعتبــار 
طموحــات مســاهمي الشــركة وعمائهــا والعامليــن بها 
ــة والحصــول  ــات وخطــط الدول بمــا يتوافــق مــع متطلب
علــى حصــة فــي ســوق الضيافــة وخدمــات الســياحة 

التمويل المستقبلي )تقريبي(:

لتغطية مصاريف اإلنشاءات المتبقية المرحلة الثالثة.2.000 مليون ريال1

لتغطية مصاريف اإلنشاءات المتبقية المرحلة السادسة.3.000 مليون ريال2

لتغطية مصاريف اإلنشاءات المتبقية المرحلة السابعة.1.176 مليون ريال3

تسعة اآلف وستمائة مليون ريال 6.176 مليون ريال
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إستراتيجية المشروع

رابعًا:  الخطة المستقبلية والمراحل المقترحة لتنفيذ المشروع

خامسًا:  اآلثار اإليجابية او السلبية: 

ثالثا:  القيمة التقديرية للمشروع 

تنفيذ المشروع على مراحل كالتالي: 

بنــاء  قواعــد   4 مــن  تتكــون  األولــى:  المرحلــة 
فيــا  و٨٦  فندقيـــة  أبــراج   )10( وعــدد  )بوديومــات(، 
 4٧3 حوالــي  البنائيــة  مســطحاتها  سكنيـــة  وشــقة 
ــة علــى شــارع إبراهيــم الخليــل  ــع ومطل ــر مرب ألــف مت
ويتــم تمويلهــا مــن القــرض المجمــع األول مــن البنــك 
األهلــي ويتــم تنفيذهــا حاليــًا وعلــى وشــك اإلنتهــاء.

المرحلــة الثانيــة: تتكــون مــن قاعــدة بنــاء واحــدة وعــدد 
4 أبــراج فندقيــة مطلــة علــى شــارع إبراهيــم الخليــل و 
٧2 فيــا ومســطحاته البنائيــة حوالــي 200 الــف متــر 
مربــع )يتــم تمويلهــا مــن زيــادة رأس المــال( والقــرض 

المجمــع الثانــي.

ــاء وعــدد )4(  ــي بن ــة: تتكــون مــن قاعدت ــة الثالث المرحل
أبــراج فندقيــة مــن ضمنهــا البرجيــن التوأميــن المطلين 
الســوق  وكذلــك  العزيــز،  عبــد  الملــك  طريــق  علــى 

ــة المحــددة  ــذ المشــروع حســب الخطــة الزمني ــًا علــى تنفي ــر إيجابي بعــد إعــادة تنويــع تمويــل المراحــل ســيكون األث
لذلــك.

للمشــروع  التكلفــة  لتقديــر  استشــاري  تعييــن  تــم 
)شــركة كــوردروي العالميــة( الــذي قام بتحديــث التكلفة 
التقديريــة للمشــروع بنــاًء علــى مــا تــم تطويــره مــن 
التصميــم فــي مايــو 2015 م، حيــث وصلــت التكلفــة 
ــم  ــال ماعــدا قيمــة األرض التــي ت ــار ري ــى 2٨.٦ ملي إل

تقديرهــا بـــ 4,٧ مليــار ريــال حســب تقديــر لجنــة التقديــر، 
ــال  ــار ري ــي 2٨.4 ملي ــي بحوال وتقــدر فــي الوقــت الحال
وبذلــك يقــدر كامــل قيمــة المشــروع بـــ 5٧ مليــار ريــال

التجــاري الرئيســي وتبلــغ مســطحاتها البنائيــة حوالــي 

ــع ويتــم تمويلهــا عــن طريــق قــرض  ــر مرب 3٩٨ الــف مت

حكومــي ويتــم التفــاوض حاليــًا مــع عــدد مــن البنــوك 
الســتكمال المتبقــي لتمويــل هــذه المرحلــة.

 المرحلــة الرابعــة: تتكــون مــن ثــاث قواعــد بنــاء وســبعة 
أبــراج فندقيــة وتبلــغ مســطحاتها البنائيــة 320 ألــف متــر 

مربــعً  )يتــم تمويلهــا مــن القــرض المجمــع الثانــي(.

المرحلــة الخامســة: تتكــون مــن ســبع قواعــد بنــاء وعــدد 
13 برجــًا فندقيــًا )وســيتم تمويلهــا مــن القــرض المجمــع 

الثاني(.

بنــاء  قواعــد  ثــاث  مــن  السادســة:تتكون  المرحلــة 
وعــدد ٨ أبــراج فندقيــة )وســيتم تمويلهــا مــن القــرض 

الثالــث(. المســتقبلي 

بمــا  المبنــي  دراســة  إعــادة  السابعة:ســيتم  المرحلــة 
يتوافــق مــع الخطــط اإلســتراتيجية الجديــدة للمشــروع.
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١- النشاط الرئيسي للشركة: 

 ٢-  توجهات مجلس اإلدارة واالستراتيجية الرئيسية
لدعم الشركة والنمو بها: 

تعمل الشركة في القطاعات الرئيسية التالية: 

حققت الشركة خالل العام 1436هـ اإليرادات التالية: 

امتــاك  فــي  الرئيســي  الشــركة  نشــاط  يتمثــل 
الناحيــة  مــن  للحــرم  المجــاورة  عمــر  جبــل  منطقــة 
ــة وتطويرهــا إلــى قطــع وإدارتهــا واســتثمارها  الغربي
بجميــع  والقيــام  الشــركة  لصالــح  وتأجيرهــا  وبيعهــا 
وهــدم  وإدارة  والصيانــة  لإلنشــاء  الازمــة  االعمــال 
ومســح وتأثيــث الفنــادق والمرافــق التجاريــة وســكن 

ــًا، متكامــل المرافــق  ــر هــذا المشــروع عصري ــر جبــل عمــر ويعتب يعمــل مجلــس اإلدارة اآلن علــى إنجــاز مشــروع تطوي
والخدمات ومن أكــــــــبر المشاريع بالمنطقـــــــة المركزيـــة و تبلغ مساحـــة أرضه 230.000 م2 وتبلغ المساحات البنائيــــــــــة 

1,٩52,000 م2 وهــو مشــروع واعــد بــكل المقاييــس بــإذن اللــه.

• قطاع الفنادق: ويشمل تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات.

• قطاع المراكز التجارية: ويتمثل في تشغيل وتأجير مراكز التسوق.

• قطاع التطوير العقاري: ويشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع العقارات التطويرية.

• إيرادات فندقية بمبلغ 1٧٧,٦5٧,٨٩0 ريال

• تأجير مراكز تجارية بمبلغ 131,2٦٩,٩5٧ ريال

• بيع عقارات تطويرية بمبلغ 4٧0,500,000 ريال

• تملك الشركة نسبة 40% في شركة تبريد المنطقة المركزية والتي يبلغ رأسمالها 125,000,000 ريال.

الموظفيــن واســتيراد وتصديــر معــدات وأثــاث الفنــادق 
وتشــغيل الفنــادق و تأميــن وتقديــم خدمــات الحراســة 

الخاصــة.. المدنيــة  األمنيــة 

ــة وذلــك لممارســة  ــدى الشــركة ســجات تجاريــة فرعي ل
العامــة  الهيئــة  خطابــات  بموجــب  الســياحي  االيــواء 

للســياحة واألثــار

تاريخ التشغيل
تاريخ خطاب الهيئة العامة 

للسياحة واألثار
رقم خطاب الهيئة العامة 

للسياحة واألثار
تاريخ التسجيل

الرقم التسلسلي 
للسجل التجاري

الفندق م

1435/9/4 هـ 1434/4/22 هـ أ ت م 5887/ 34 1434/7/15 هـ 4031077081
أجنحة

هيلتون مكة
1

1436/9/5 هـ 1435/5/16 هـ أ ت م 8332/ 35 1435/7/8 هـ 4031085088
فندق

ماريوت مكة
2

1436/9/5 هـ 1435/7/26 هـ  8957 1435/11/14 هـ 4031087547
فندق حياة ريجنسي 

مكة
3

1432/12/29هـ 1433/12/29 هـ1434/12/29 هـ1435/12/30 هـ1436/12/30 هـالبيـــــــــــــان

الموجودات

الموجودات المتداولة

368.893.7601.031.799.1972.088.388.6092.149.087.7351.268.553.998نقد ومافي حكمه

674.876.3930000مبالغ محتجزة

102.526.475111.169.57654.217.45260.964.952121.017.758ذمم مدينة وموجودات أخرى 

3.584.768828.645000مخزون

147.055.82434.148.167000عقارات تطويرية

1.296.937.2201.177.945.5852.142.606.0612.210.052.6871.389.571.756مجموع الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة 

108.300.0001.445.742.674729.417.5341.653.000.0000مبالغ محتجزة

17.433.313.37415.081.299.97512.189.315.34810.096.890.4758.501.702.171الممتلكات وآالت والمعدات

استثمارات في
ممتلكات عقارية 

568.413.320337.711.762360.531.58900

48.462.84850.462.4862.000.00000استثمار في شركة زميلة

230.393.977186.724.588202.411.405212.747.98134.840.757نفقات مالية مؤجلة

 دفعات مقدمة إلى
314.876.905292.979.253299.171.824273.049.433240.995.935المؤسسين ايجارات

 مجموع الموجودات
18.703.760.42417.394.920.73813.782.847.70012.235.687.8898.777.538.863غير المتداولة

20.000.697.64418.572.866.32315.925.453.76114.445.740.57610.167.110.619مجموع الموجودات

المطلوبات

931.122.4851.223.164.553630.244.654649.877.996356,319,637ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

٣- جداول أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية:
 أ – أهم بنود قائمة المركز المالي:
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 ب – قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 1436/12/30 هـ:

البيـــــــــــــان 

للسنة
المنتهية في

للسنة
المنتهية في

للسنة
المنتهية في

للسنة المنتهية
في

للسنة المنتهية
في

1432/12/29هـ1433/12/29هـ1434/12/29 هـ1435/12/30 هـ1436/12/30 هـ

779.427.847731.172.88645.596.47900صافي ايرادات 

00)36.936.981()205.697.444()344.974.805(تكلفة االيرادات 

434.453.042525.475.4428.659.49800الربح اإلجمالي 

المصاريف
)37.446.576()59.580.193()57.943.055()81.304.742()112.289.284(العمومية وإدارية

   )6.999.826()5.289.502(بيع وتسويق

مخصص ديون مشكوك

في تحصيلها
)106.253.669(    

الربح
)37.446.576()59.580.193()49.283.557(210.620.587437.170.874)الخسارة( من العمليات

حصة الشركة في صافي
   462.486)1.999.638()خسارة( ربح شركة زميلة

0000)85.525.701(نفقات مالية 

394.8428.381.51916.745.7898.185.9101.711.383عوائد استثمارات مرابحة 

000 219.500708.412إيرادات أخرى

)35.735.193()51.394.283()32.537.768(123.709.590446.723.291الربح )الخسارة( قبل الزكاة

)1.023.721(00)24.736.316()31.789.373(الزكاة الشرعية

)36.758.914()51.394.283()32.537.768(91.920.217421.986.975صافي الربح / )الخسارة(

متوسط عدد
929.400.000929.400.000929.400.000929.400.000790.196.610األسهم القائمة

الربح / الخسارة للسهم
بالريال السعودي

0.0990.454)0.04()0.06()0.047(

721.901.988460.000.00000000740,697,147قروض قصير االجل

الجزء المتداول من
650.000.0000000قرض حكومي

مطلوبات مقابل إيجارات 

رأسمالية-الجزء المتداول
11.543.4610000

31.789.37324.736.316000مخصص الزكاة

7.369.666.6667.264.171.3066.152.661.3934.706.166.6670قرض طويل األجل

290.862.821188.726.663154.006.16569.747.2930مطلوبات غير متداولة أخرى

مطلوبات مقابل إيجارات 
رأسمالية-الجزء الغير المتداول

487.779.6390000

مخصص مكافأة نهاية
الخدمة للموظفين

7.238.0845.194.5753.655.6142.524.9171,275,849

112.746.304102.933.47346.814.46900أدوات مالية مشتقة

10.614.650.8219.268.926.8866.987.382.2955.428.316.8731.098.292.633مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

9.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.0009.294.000.000رأس المال

)149.325.789()276.576.297()309.114.065(184.313.813101.585.619أرباح مبقاه )خسائر مدورة(

20.479.31411.287.291000احتياطي نظامي

00)46.814.469()102.933.473()112.746.304(إحتياطي تحوط

)75.856.225(0000مصاريف االكتتاب

9.386.046.8239.303.939.4378.938.071.4669.017.423.7039.068.817.986مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات
وحقوق المساهمين

20.000.697.64418.572.866.32315.925.453.76114.445.740.57610.167.110.619

٣- جداول أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية:
 أ – أهم بنود قائمة المركز المالي:
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٧- سياسة توزيع األرباح: ٤- الفروقات الجوهرية: 

٥- الشركات الزميلة: 

٦- المخاطر المتوقعة: 

للشــركة  التشــغيلية  النتائــج  فــي  األثــر ســلبي  كان 
لعــام 143٦هـــ مقارنــة بنتائــج الســنة الســابقة ويعــود 
الســبب إلــى قيــد مصاريــف مــا قبــل التشــغيل لــكل 
مكــة  ريجنســي  وحيــاة  مكــة  ماريــوت  فندقــي  مــن 
بمبلــغ 3٧مليــون ريــال، وكذلــك قيــد أعبــاء تمويليــة 
علــى الفنــادق )مكــة هيلتــون لألجنحــة، ماريــوت مكــة، 

طبقــًا للمــادة الحاديــة واألربعــون مــن نظــام الشــركة تــوزع أربــاح الشــركة 
الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميع المصروفــات العمومية والتكاليف 

األخــرى بمــا فيهــا الــزكاة المفروضــة شــرعًا علــى الوجــه اآلتــي:

ــًا، ويجــوز  ــًا نظامي 1-  يجنــب )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكــون احتياطي
للجمعيـــة العامــة العاديـــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلغ االحتيـــاطي 

المذكــور نصــف رأس المــال.

2-  يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك دفعــة أولــى للمســاهمين تعــادل )%5( 
مــن رأس المــال المدفــوع.

3-  يخصــص بعــد مــا تقــدم فــي الفقرتيــن )2،1( من هذه المــادة مكافأة 
ال تزيــد عــن )10%( لمجلــس اإلدارة وفقــًا للمــادة )الثامنــة عشــر( مــن 
نظــام الشــركة ويــوزع الباقــي علــى المســاهمين بوصفــه حصــة 
إضافيــة فــي األربــاح مــع مراعــاة مــا يصــدر فــي هــذا الخصــوص مــن 

قــرارات وتعليمــات.

شــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة وتمتلــك شــركة جبــل 
عمــر للتطويــر نســبة 40%مــن رأس مــال الشــركة والذي 
تبريــد  لشــركة  يبلــغ 125,000,000ريــال ونســبة ٦0% 
الســعودية وســتقوم هــذه الشــركة بإنشــاء محطــة 
التبريــد المركزيــة بمشــروع جبــل عمــر، باألضافــة إلــى 
أخــرى  تبريــد  محطــات  أي  فــي  مشــاركتها  إمكانيــة 
للمشــاريع األخــرى بالمنطقــة المركزيــة بمكــة المكرمــة، 
وتــم وللــه الحمــد اإلنتهــاء مــن إنشــاء محطــة التبريــد 

الشــركة  تواجــه  محتملــة  بســيطة  مخاطــر  1-  هنــاك 
حيــث  المشــروع  تشــغيل  بعــد  المســتقبل  فــي 
أنــه مــن المحتمــل أن يتأثــر المشــروع بإنخفــاض 
نســبة اإلشــغال بعــد إســتكمال إنشــاء المشــاريع 
موقــع  لتميــز  ضعيــف  احتمــال  وهــذا  الجديــدة، 
مشــروع جبــل عمــر عــن غيــره وقربــه مــن المســجد 
شــركات  أكبــر  تشــغيله  علــى  وســيقوم  الحــرام، 
الفنــادق العالميــة باإلضافــة إلــى مــا هــو ماحــظ 
مــن زيــادة أعــداد الزائريــن والمعتمريــن وحجــاج بيــت 

اللــه الحــرام عامــًا بعــد عــام.

حيــاة ريجنســي مكــة( بمبلــغ ٧0مليــون ريــال حيــث كانــت 
فــي الســابق تقيــد على أعمال رأســمالية تحــت التنفيذ، 
وقيــد مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا بمبلــغ 
10٦مليــون، وأيضــًا قيــد نصيــب الشــركة فــي خســارة 
شــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة بمبلــغ 2مليــون ريــال.

فنــادق  تغــذي  وهــي  وتشــغيلها  األولــى(  )المرحلــة 
المرحلــة األولــى مــن المشــروع بالوقــت الحاضــر.

 1435/12/30 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  وخــال 
فــي  المســتثمرة  العينيــة  حصتهــا  الشــركة  زادت  هـــ 
شركـــــــــة التبريــد مــن خــال تحويــــــــــل مبلــغ 4٨مليـــــون 
ريــال ســعودي )1434هـــ: 2 مليــون ريــال ســعودي( مــن 
ــى إســتثمارات فــي  ــذ إل اعمــال راســمالية تحــت التنفي

شــركة زميلــة حســب المعيــار المحاســبي.

2-  إن أنشــطة الشــركة تعرضهــا إلــى مخاطــر مختلفــة، 
وتتضمــن هــذه المخاطــر: مخاطــر الســوق )تشــمل 
مخاطــر العملــة، مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات 
النقديــة لســعر الفائــدة ومخاطــر األســعار(، ومخاطــر 

االئتمــان ومخاطــر الســيولة.

يركــز برنامــج إدارة المخاطــر العــام للشــركة علــى عــدم 
إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق الماليــة ويســعى إلى 
التقليــل مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علــى األداء 
المالــي للشــركة. تســتخدم الشــركة مشــتقات األدوات 
الماليــة للتحــوط ضــد مخاطــر التدفقــات النقديــة لســعر 

الفائــدة.
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وزارة  مــع  تمويــل  قــرض  اتفاقيــة  توقيــع  1-  تــم 
الماليــة الســعودية بتاريــخ 1433/1/1٨ هـــ الموافــق 
بتوفيــر  الــوزارة  بموجبهــا  قامــت  م   2011/21/13
قــرض تجــاري لشــركة جبــل عمــر للتطويــر بمبلــغ 
)3.000.000.000 ريال( ثاثة مليارات ريال ســعودي 
 A، Nالمنطقتيــن )٦ يخصــص الســتكمال إنشــاء 
N1( المشــتملتين علــى منصتــي بنــاء وأربعــة أبــراج 
ــاري  ــن والســوق التج ــن التوأمي مــن ضمنهــا البرجي
المركــزي والتــي تبلــغ مســاحاتها اإلجماليــة البنائيــة 
)3٩٨.000 م2( ويســدد القــرض علــى مــدى ثمانيــة 
ســنوات منهــا ســنتين فتــرة ســماح، وقــد قدمــت 
الشــركة ضمانــات عبــارة عــن مجموعــة أراضــي فــي 
مشــروع الشــركة مســاحتها اإلجماليــة )30.٦11م2( 
ــع. ــر مرب  ثاثــون ألــف وســتمائة وإحــدى عشــرة مت
صــدرت موافقــة معالــي وزيــر الماليــة علــى تأجيــل 
بدايــة ســداد القــرض لمــدة ســنتين إضافيــة بحيــث 
م   201٦/1/1 بتاريــخ  األول  القســط  ســداد  يحــل 

ــرة القــرض 10ســنوات. ــح فت لتصب

بقيمــة  مشــترك  تمويــل  اتفاقيــة  توقيــع  2-  تــم 
)خمســة مليــار ريــال( مــع عــدد مــن البنــوك المحليــة 
 , م   2012/٦/1٧ الموافــق  هـــ   1433/٧/2٧ بتاريــخ 
وقــد دخلــت هــذه االتفاقيــة حيــز التنفيــذ بتاريــخ 
باقــي  ســيغطي  التمويــل  وهــذا  هـــ   1433/11/٩
تكاليــف إنشــاء المرحلــة األولــى مــن المشــروع، 
وســدد مــن خالــه الجســر التمويلــي البالــغ قيمتــه 
)1,350 مليــون ريــال( مليــار وثاثمائــة وخمســون 
الشــركة  اتفاقيتــه  وقعــت  والــذي  ريــال  مليــون 
فــي 1432/5/14 هـــ الموافــق 2011/4/1٨ م. هــذا 
وتبلــغ مــدة التمويــل المشــترك 12 ســنة مــع فتــرة 
ســماح قدرهــا 4 ســنوات. وقــد قدمــت الشــركة 
فــي  أراضــي  مجموعــة  عــن  عبــارة  ضمانــات 
 مشــروع الشــركة مســاحتها اإلجمالية )٩4.٦٦5 م2(.
وقــد بلــغ ماتــم اســتخدامه مــن هــذا القــرض كمــا 
فــي 143٦/4/14 هـــ 4.04٦ مليــون ريــال ســدد منــه 
المحلــي  البنــك  قــرض  خــال  مــن  مليــار  أربعــة 
البالــغ  الفــرق  وتغطيــة   )3( رقــم  الفقــرة  حســب 

المحتجــزة. المبالــغ  مــن  4٦.254.٦40ريــال 

الموافــق  هـــ   143٦/4/15 بتاريــخ  الشــركة  3-  وقعــت 
2015/2/4 م اتفاقيــة تمويــل إســامي مــع بنــك 

  العضــو المســتقل: عضــو مجلــس اإلدارة الــذي يتمتــع باالســتقالية التامــة، وممــا ينافــي االســتقالية علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر أي مــن اآلتــي:

1- أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.  

2-  أن يكــون ممثــًا لشــخص ذي صفــة اعتباريــة يملــك مانســبته خمســة فــي المائــة أو أكثــر مــن أســهم   
مجموعتهــا. مــن  شــركة  أي  أو  الشــركة 

3- أن يكون من كبار التنفيذيين خال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.  

4-  أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة أو فــي أي   
مجموعتهــا. مــن  شــركة 

5-  أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة أو فــي أي شــركة   
مجموعتهــا. مــن 

٦- أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.  

٧-  أن يكــون موظفــًا خــال العاميــن الماضييــن لــدى أي مــن األطــراف المرتبطــة بالشــركة أو بــأي شــركة مــن   
ــدى أي مــن  ــكًا لحصــص ســيطرة ل ــن، أو أن يكــون مال ــار الموردي ــن وكب مجموعتهــا كالمحاســبين القانونيي

تلــك األطــراف خــال العاميــن الماضييــن.

العضو غير التنفيذي:  
عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا منها.  

ريــال بموجبهــا  أربعــة مليــار  بقيمــة  تجــاري  محلــي 
ريــال  مليــار  أربعــة  بمبلــغ  الشــركة  البنــك  يمــول 
المجمــع األول  القــرض  مــن  ماتــم ســحبه  لســداد 
ــخ 1433/11/٩ هـــ  ــه الشــركة بتاري ــت علي ــذي حصل وال
مــن ســتة بنــوك محليــة، والخــاص بتمويــل المرحلــة 
األولــى وهومــا يســمى بعمليــة إعــادة تمويــل علــى 
أساســها تــم ســداد كامــل ماتــم ســحبه مــن قيمــة 
القــرض المجمــع )كمــا فــي الفقــرة رقــم 2( وســتكون 
فتــرة الســداد 15ســنة بــداًل مــن 12ســنة للقــرض 

الســابق منهــا ثــاث ســنوات فتــرة ســماح.

الموافــق  هـــ   143٦/٧/2٨ بتاريــخ  الشــركة  4-  وقعــت 
2015/5/1٧ م اتفاقيــة تمويــل إســامي متوســط 
األجــل )جســر تمويلــي( بقيمــة )2000مليــون ريــال( 
مــع بنكيــن محلييــن وسيســتخدم هــذا القــرض فــي 
اســتكمال بنــاء المرحلــة الثانيــة S4وS3 مــن مشــاريع 
الشــركة ويتــم ســداده مــن القــرض المجمــع الثانــي.

الموافــق  هـــ   143٦/12/3 بتاريــخ  الشــركة  5-  وقعــت 
إســامي  مجمــع  قــرض  اتفاقيــة  م   2015/٩/1٦
مليــون   ٨000 بقيمــة  اإلســامية  اإلجــارة  بنظــام 
ريــال مــع بنكيــن محلييــن وسيســتخدم هــذا القــرض 
المجمــع فــي ســداد الجســر التمويلــي )الفقــرة 4(، 
واســتكمال بنــاء المرحلــة الثانيــة S3,S4، والمرحلــة 
المرحلــة  تنفيــذ  وكذلــك   ،S11,S10,S٩ الرابعــة 
بمكــة  الكائــن  مشــروعها  مــن   S٨,S٧,S٦ الخامســة 
المكرمــة، وســتكون مــدة التمويــل اثنــى عشــرة ســنة 
مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة وقــد قدمــت الشــركة 
الســلبي  الرهــن  ضمانــات  القــرض  هــذا  مقابــل 

بالمشــروع. أراضــي  لصكــوك 

٦-  حصلــت الشــركة علــى جســر تمويلــي إســامي مــن 
تســعمائة  ريــال(  مليــون   ٩00( بمبلــغ  البــاد  بنــك 
مليــون ريــال وتــم توقيــع االتفاقية فــي 12/24/143٦ 
هـــ الموافــق 2015/10/٧ م ومدتــه ســتة اشــهر وذلك 
لســداد التزامــات علــى الشــركة و اليوجــد ضمانــات 
لهــذا الجســر وبلــغ رصيــده كمــا فــي 30 ذي الحجــة 
ســداد  وســيتم  ريــال  مليــون   4٦0 مبلــغ  هـــ   143٦
هــذا الجســر التمويلــي مــن القــرض المجمــع الثانــي 
والمعلــن عنــه بموقــع الســوق الماليــة تــداول بتاريــخ 

143٦/12/4 هـــ الموافــق 2015/٩/1٧ م. 

٧-  أبرمــت الشــركة اتفاقيتــي تحــوط لمقابلــة تقلبــات 
أســعار العمولــة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة 
للشــركة والناتجــة عــن التغيــر فــي ســعر العمولــة 

علــى تســهيات القــرض المجمــع.

 ٩-  تعريفات )المصدر هيئة السوق المالية(:٨- القــــــروض: 
العضو المستقل: 
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١0- تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه: 

التالي طبقًا للحروف  النظام األساسي للشركة والترتيب  ًا وذلك حسب  يتكون مجلس اإلدارة من )١١( عضو 
األبجدية حتى ١٤٣٦/١0/١٥ هـ: 

تم إعادة تشكيل مجلس اإلدارة في دورته الثالثة التي بدأت في ١٤٣٦/١0/١٦ هـ وتعديل صفات العضوية على 
النحو التالي:

صفة العضويةإسم العضوم

تنفيذيالشيخ / عبد الرحمن عبد القادر فقيه1

مستقلاألستاذ / إبراهيم عبد الله السبيعي2

غير تنفيذياألستاذ / أحمد عبد العزيز الحمدان 3

تنفيذيالمهندس / أنس محمد صالح صيرفي4

مستقلاألستاذ / حسام الدين هاشم صدقة5

مستقلاألستاذ / خالد صالح محمد الفريح6

مستقلاألستاذ / زياد بسام محمد البسام7

غير تنفيذياألستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه8

غير تنفيذياألستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين9

مستقلاألستاذ / محي الّدين صالح كامل10

غير تنفيذياألستاذ / منصور عبد الله بن سعيد11

صفة العضويةإسم العضوم

غير تنفيذياألستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي1

غير تنفيذيالدكتور / عبد الله حمد المشعل2

تنفيذيالمهندس / أنس محمد صيرفي3

مستقلاألستاذ / ثامر ناصر العطيش4

مستقلاألستاذ / خالد صالح الفريح5

غير تنفيذيالدكتور / زياد عثمان الحقيل6

مستقلاألستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه7

غير تنفيذياألستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين8

مستقلاألستاذ / محمد سليمان المحيسني9

مستقلاألستاذ / محي الدين صالح كامل 10

غير تنفيذياألستاذ / مهند سعود الرشيد11
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أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في 
مجالس إدارتها في دورتة الثالثة التي بدات من ١٤٣٦/١0/١٦ هـ: 

صفة العضويةإسم العضوم

األستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي1

شركة ماسك - شركة جدوى لالستثمار

 الشركة السعودية للصناعات الميكانيكية

 المجموعة السعودية لالستزراع المائي

الدكتور/ عبد الله حمد المشعل2

شركة مثمرة القابضة - شركة مباركة

الستثمار للتطوير - شركة ذاخر االستثمار والتطوير 
العقاري - شركة بيت االجابة

للتطوير العقاري - شركة صروح المدينة لالستثمار 
العقاري - شركة اذاخر االستثمار والتطوير العقاري 

المحدودة

شركة طيبة القابضة - شركة أم القرى للتنمية المهندس/ أنس محمد صالح صيرفي3
والتطوير العقاري شركة مجموعة الطيار

اليوجداألستاذ/ ثامر ناصر محمد العطيش4

اليوجداألستاذ / خالد بن صالح الفريح5

الدكتور/ زياد عثمان الحقيل6
الشركة التعليمية المتطورة - شركة أنظمة 

االتصاالت واإللكترونيات المتقدمة - شركة ديار 
الخزامي

اليوجداألستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه7

اليوجداألستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين8

اليوجداألستاذ / محمد سليمان المحيسني9

األستاذ / محي الدين صالح كامل 10
المجموعة السعودية لالبحاث والتسويق 

شركة دلة للخدمات الصحية القابضة

اليوجداألستاذ / مهند سعود الرشيد11

الشركة عضوًا في  إدارة  يكون فيها عضو مجلس  التي  الشركات  ١١-  أسماء 
مجالس إدارتها حتى ١٤٣٦/١0/١٥ هـ: 

صفة العضويةإسم العضوم

شركة مكة لإلنشاء والتعميرالشيخ / عبد الرحمن عبد القادر فقيه1

شركة مكة لإلنشاء والتعميراألستاذ / إبراهيم عبد الله السبيعي2

األستاذ / أحمد عبد العزيز الحمدان 3
شركة مكة لإلنشاء والتعمير

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

شركة طيبة القابضةالمهندس / أنس محمد صالح صيرفي4

األستاذ / حسام الدين هاشم صدقة5
إتحاد عذيب لإلتصاالت

أنعام الدولية القابضة

اليوجداألستاذ / خالد صالح الفريح6

األستاذ / زياد بسام البسام7
شركة مكة لإلنشاء والتعمير

شركة بروج للتأمين

اليوجداألستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه8

اليوجداألستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين9

األستاذ / محي الّدين صالح كامل10
المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

 شركة دلة للخدمات الصحية القابضة

شركة مكة لإلنشاء والتعميراألستاذ / منصور عبد الله سعيد11
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والتابعين لهم في رأس مال 
الشركة من تاريخ )١٤٣٦/١0/١٦ هـ حتى ١٤٣٦/١٢/٣0 هـ(: 

اسم العضوم
تأمين 

العضوية

بالسهم

ملكية الزوجات 
واالوالد

عدد األسهم

في

1436/12/30 هـ

التغير في 
قيمة حصة 

التملك 
باألسهم

نسبة مايمتلكة 
من رأس المال %

0.0001 %10000ال يوجد1.000األستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي1

0.0011 %11.0000ال يوجد1.000المهندس/ أنس محمد صالح صيرفي2

3
األستاذ/ ثامر ناصر محمد العطيش 

ممثل )المؤسسة العامة للتقاعد(
ال يوجد1.000

اليوجد
0

% 0.0

26.749.639% 2.8781

4
األستاذ / خالد بن صالح الفريح

ممثل )وزارة الشئون اإلسالمية 
واالوقاف(

ال يوجد1.000
238

0
% 0.00002

44.042.670% 4.74

0.0001 %11000ال يوجد1.000الدكتور/ زياد عثمان الحقيل5

0.0085 %1.0006883910.6290األستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه6

7
األستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين

ممثل )المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية(

ال يوجد1.000

اليوجد

0

% 0.00

86.563.894% 9.3131

0.0134 %125.000ال يوجد1.000الدكتور/ عبد الله حمد المشعل8

0.1047 %973.7210ال يوجد1.000األستاذ / محمد سليمان المحيسني9

0.0006 %5.8840ال يوجد1.000األستاذ / محي الدين صالح كامل 10

0.0001 %1.0000ال يوجد1.000األستاذ / مهند سعود الرشيد11

ملكية التأمينات االجتماعية حتى 143٦/12/30هـ عدد األسهم ٨٦.5٦3.٨٩4 سهمًا أي نسبة ما تملكه اآلن 3.٩ %.

وقــف األغــوات مــن المؤسســين ويبلــغ قيمــة مســاهمته 1٩5,3٨٩,130 ريــال تعــادل 1٩,53٨,٩13ســهم وهــو تحــت 
إشــراف وزارة الشــئون اإلســامية واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد بموجــب قــرار خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد 

اللــه بــن عبــد العزيــز آل ســعود رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم ٩135/م ب وتاريــخ 142٦/٧/20 هـــ.

بعــض حصــص األعضــاء زادت أو نقصــت بعــد رفــع حظــر تــداول أســهم المؤسســين الذيــن يملكــون أقــل مــن 5% مــن 
رأس المــال طبقــًا لخطــاب معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 5/٩2 وتاريــخ 1341/1/1٧ هـــ.

اليوجــد مصلحــة واوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن 
الشركة. 

١٢-  بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والتابعين لهم في رأس 
مال الشركة الموقف في )١٤٣٦/١٢/٣0 هـ(:

إسم العضوم
تأمين 

العضوية

بالسهم

ملكية 
الزوجات 
واالوالد

عدد األسهم في

1436/10/15 هـ

التغير في قيمة
حصة التملك 

باألسهم

نسبة مايمتلكة 
من رأس
المال %

2.78 %16.946.773 +25.817.517ال يوجد1.000الشيخ / عبد الرحمن عبد القادر فقيه1

0.0513 %477.14300.00ال يوجد1.000األستاذ / إبراهيم عبد الله السبيعي2

0.0188 %174.46600.00ال يوجد1.000األستاذ / أحمد عبد العزيز الحمدان 3

0.0011 %11.00000.00ال يوجد1.000المهندس / أنس محمد صالح صيرفي4

0.0361 %335.000 + 336.000ال يوجد1.000األستاذ / حسام الدين هاشم صدقة5

6
األستاذ / خالد صالح الفريح 

ممثل )وزارة الشئون اإلسالمية واالوقاف(
ال يوجد1.000

238
00.00

% 0.00002

44.042.670% 4.74

0.0001 %1.38400.00ال يوجد1.000األستاذ / زياد بسام البسام7

0.0085 %68.799 +1.0006813910.629األستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه8

9

األستاذ / عبد الرحمن

عبد العزيز بن حسين

ممثل )المؤسسة العامة

للتأمينات االجتماعية(

9.3131 %86.563.89400.00ال يوجد1.000

0.0006 %4.500 + 5.884ال يوجد1.000األستاذ / محي الّدين صالح كامل10

0.2227 %2.069.777000اليوجد1.000األستاذ / منصور عبد الله سعيد11
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فــي  الداخليــة  المراجعــة  إدارة  علــى  1-  اإلشــراف 
مــدى فاعليتهــا  مــن  التحقــق  أجــل  مــن  الشــركة؛ 
فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا لهــا 

اإلدارة. مجلــس 

تقريــر  ووضــع  الداخليــة  الرقابــة  نظــام  2-  دراســة 
شــأنه. فــي  وتوصياتهــا  رأيهــا  عــن  مكتــوب 

ــة ومتابعــة تنفيــذ  3-  دراســة تقاريــر المراجعــة الداخلي
اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا. 

المحاســبين  بتعييــن  اإلدارة  لمجلــس  4-  التوصيــة 
ــد أتعابهــم، ويراعــى  ــن وفصلهــم وتحدي القانونيي
عنــد التوصيــة بالتعييــن التأكــد مــن اســتقاليتهم.

5-  متابعــة أعمــال المحاســبين القانونييــن، واعتماد أي 
عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون 

بهــا أثنــاء قيامهــم بأعمــال المراجعــة.

٦-  دراســة خطــة المراجعــة مــع المحاســب القانونــي 
وإبــداء ملحوظاتهــا عليهــا.

علــى  القانونــي  المحاســب  ملحوظــات  ٧-  دراســة 
فــي شــأنها. تــم  مــا  ومتابعــة  الماليــة  القوائــم 

والســنوية  األوليــة  الماليــة  القوائــم  ٨-  دراســة 
قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي 

شــأنها. فــي  والتوصيــة 

وإبــداء  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  ٩-  دراســة 
شــأنها. فــي  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  الــرأي 
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√√√√√√√7رئيس اللجنةاحمد عبدالعزيز الحمدان1

√√√√√√√7عضو اللجنةابراهيم عبدالله السبيعي2

√√√√√√√7عضو اللجنةزياد بسام البسام3

x√√√√√√6عضو اللجنةحسام الدين هاشم صدقه4

االجتماع االولعدد االجتماعاتصفة العضويةاسم العضوم

√1رئيس اللجنةمهند سعود السعود الرشيد1

1xعضو اللجنةمحمد سليمان المحيسني2

√1عضو اللجنةثامر ناصر العطيش3

١٣- لجنـــة المراجعة:
مهام لجنة المراجعة و مسؤولياتها ما يلي: 

اجتماعات لجنة المراجعة:
عقدت لجنة المراجعة عدد )٧( اجتماعات خال العام المالي 143٦هـ

عقدت لجنة المراجعة عدد )1( اجتماع في دورة مجلس اإلدارة الثالثة والتي بدأت

في 143٦/10/1٦ هــ 
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1-  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم 
ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

ــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف  ــة مــن المهــارات المناســبة لعضوي 2-  المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوب
للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الذي يلــزم أن يخصصه 

العضــو ألعمــال مجلــس االدارة.

3-  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

4-  تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، اقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

5-  التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 
العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

٦-  وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، ويراعــى عنــد 
وضــع تلــك السياســات اســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد )2( اجتماعات خال العام المالي 143٦ هـ

االجتماع الثانياالجتماع االولعدد االجتماعاتصفة العضويةاسم العضوم

√√2رئيس اللجنةأحمد عبدالعزيز الحمدان1

√√2عضو اللجنةزياد بسام البسام2

√√2عضو اللجنةمحي الدين صالح كامل3

√√2عضو اللجنةمنصور عبدالله بن سعيد4

االجتماع الثانياالجتماع االولعدد االجتماعاتصفة العضويةاسم العضوم

√√2رئيس اللجنةأنس محمد صالح صيرفي1

√√2عضو اللجنةزياد عثمان الحقيل2

√√2عضو اللجنةمحي الدين صالح كامل3

١٤- لجنة الترشيحات والمكافآت:

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت و مسؤولياتها ما يلي: 

عدد االجتماعاتصفة العضويةاسم العضوم

xرئيس اللجنةطارق عبدالرحمن فقيه1

xعضو اللجنة خالد صالح الفريح2

xعضو اللجنة عبدالرحمن عبدالعزيز حسين3

تم أعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في دورة مجلس اإلدارة الثالثة والتي بدأت في 143٦/10/1٦ هـ 

1-  مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة، وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجديدة/إعــادة االســتثمارات والمصادقــة 
عليهــا )وفقــا لحــدود الصاحيــات( قبــل تقديمهــا إلــى المجلــس للموافقــة النهائيــة عليهــا.

2-  مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق فــي الفروقــات الجوهريــة المتعلقــة بالموازنــة )إن وجــدت( قبــل 
أن يتــم إرســالها إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة النهائيــة.

والموازنــة  الخطــط  عــن  انحرافــات  أيــة  المشــروع  وتصحيــح  وإنجــاز  االدارات  لتنفيــذ  مختلــف  اداء  3-  متابعــة 
للمجلــس بهــا  والرفــع  عليهــا  الموافــق  والتوقعــات 

4-  مســاعدة المجلــس فــي تنفيــذ الخطــط المرسومة،والســيما بالنســبة للمهــام الموكلــة إليهــا مــن قبــل المجلــس 
وفــق مــا هــو محــدد فــي الئحــة الصاحيــات التــي يقررهــا مجلــس اإلدارة.

5-  التوصية على المعامات الفنية بما يتفق مع الصاحيات المحددة  والمفوضة للجنة من قبل مجلس اإلدارة. 

٦-  التوصية لمجلس االدارة  باي تعديل قد يتطلبه العمل على النظام األساسي للشركة.

 أعضاء مجلس اإلدارةالبيــــــان
التنفيذيين

 أعضاء مجلس اإلدارة غير
التنفيذيين، المستقلين

 خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم المدير
التنفيذي والمدير المالي

4.064.450 ريال00.0000.00الرواتب والتعويضات 

1.382.357 ريال00.0000.00البدالت

600.259 ريال00.00288.000المكافآت الدورية والسنوية

00.0000.0000.00الخطط التحفيزية

00.0000.0000.00أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى

بيان التعويضات والمكافآت التي حصل عليها كبار التنفيذيين وعددهم )5( من بينهم المدير العام التنفيذي 
والمدير المالي 

 ١٥-  اللجنة التنفيذية:

 ١٦- التعويضات والمكافآت:



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

٦٧٦٨

إسم العضوم
االجتماع األول

23/2/1436 هـ

االجتماع الثاني

21/7/1436 ه

االجتماع الثالث

21/7/1436 هـ

√√√الشيخ / عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه1

√√√األستاذ / إبراهيم عبد الله السبيعي2

√√√ األستاذ / أحمد عبد العزيز الحمدان3

√√√المهندس / أنس محمد صالح صيرفي4

√√√األستاذ / حسام الدين هاشم صدقة5

√√√األستاذ / خالد صالح محمد الفريح6

√√√األستاذ / زياد بسام البسام7

√√√األستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه8

√√√األستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين9

√√√األستاذ / محي الّدين صالح كامل10

√√√األستاذ / منصور عبد الله سعيد11

إسم العضوم
االجتماع األول

1436/10/16 هـ

االجتماع الثاني

1436/12/29 هـ

√√األستاذ / عبد العزيز محمد السبيعي1

√√الدكتور/ عبد الله حمد المشعل2

√√المهندس/ أنس محمد صالح صيرفي3

√√األستاذ/ ثامر ناصر محمد العطيش4

√√األستاذ / خالد بن صالح الفريح5

√√الدكتور/ زياد عثمان الحقيل6

√√األستاذ / طارق عبد الرحمن فقيه7

√√األستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز بن حسين8

√√األستاذ / محمد سليمان المحيسني9

XX األستاذ / محي الدين صالح كامل10

√√األستاذ / مهند سعود الرشيد11

١٧-  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة السابق في دورتة الثانية خالل السنة 
المالية حتى ١٤٣٦/١0/١٥ هـ:

2-  عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة الحالــي خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 143٦/12/30 هـــ الموافــق 2015/10/13 1- عقد مجلس اإلدارة عدد )3( اجتماعات وذلك حسب البيان التالي: 
م فــي دورتــه الثالثــة التــي بــدأت فــي 143٦/10/1٦ هـــ: 



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

٦٩٧0

العقــود التــي تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا وتوجــد أو 
أعضــاء  ألحــد  جوهريــة  مصلحــة  فيهــا  توجــد  كانــت 
مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالي 

أو ألي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم.

حصلــت الشــركة علــى قــرض قصيــر االجــل بمبلــغ 
تاريــخ  فــي  البــاد  بنــك  مــن  ريــال   ٩00,000,000
143٦/12/24 هـــ الموافــق 2015/10/٧ م ولكــون رئيــس 
محمــد  العزيــز  عبــد  األســتاذ  الشــركة  إدارة  مجلــس 
إبراهيــم  محمــد  عائلــة  أفــراد  أحــد  هــو  الســبيعي 
الســبيعي والــذي يعتبــر أحــد المــاك الرئيســيين وأحــد 
أعضــاء مجلــس إدارة بنــك البــاد والمســتخدم منــه 

ريــال. هـــ 4٦0 مليــون  حتــي 12/30/143٦ 

أتعــاب مكتــب األبنيــه لاستشــارات الهندســية العائــد 
أنــس   / المهنــدس  اإلدارة  مجلــس  لعضــو  ملكيتــه 
محمــد صالــح صيرفــي عــن أعمال اإلشــراف والمتابعة 
ــم  ــة والتصامي ــم الهندســية المعماري ــة للتصامي الفني
الداخليــة والتنســيق فــي ذلــك مــع مقاولــي التنفيــذ 
وأطــراف التعاقــد االخــرى بالنســبة للمراحل)األولــى، 
والثانية،والثالثــة( للمشــروع بمبلــغ 2.400.000 ريــال 
لمــدة ســنة واحــدة تبــدأ فــي 143٦/1/1٦ هـــ ويمثــل 

المبلغ المدفوع خال عام 143٦هـ 2,000.000 
ريــال.

والمملــوك  الغذائيــة  للمــواد  الطــازج  لمصنــع  عقــد 
 )4( لعــدد  فقيــه  عبدالقــادر  عبدالرحمــن  للشــيخ 
والتــي  التجاريــة  باألســواق   S1 بمنطقــة  محــات 
العلنــي  للمــزاد  الثالثــة  المرحلــة  تــم طرحهــا ضمــن 
الوجبــات  ومحــات  المطاعــم  بتأجيــر  الخــاص 
4.25٨.2٩٧ ريــال. الســنوي  االيجــار  قيمــة  الســريعة 

لشــركة  ريــال   50.000.000 بقيمــة  نقديــة  حوالــة 
مكــة لإلنشــاء والتعميــر تمثــل دفعــة تحــت حســاب 
الحصــة النقديــة التــي ســاهمت بهــا شــركة مكــة عــن 
المســاهمين الذيــن لــم يســتكملوا وثائقهــم الشــرعية 

والنظاميــة. 

فنــدق  يقدمهــا  والتــي  فندقيــة  خدمــات 
مكــة  لشــركة  ملكيتــه  العائــد  مكــة  هيلتــون 

ريــال.  5٩.120 بمبلــغ  والتعميــر  لإلنشــاء 

مصاريــف تأميــن صحــي لبعــض موظفــي شــركة جبــل 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  الــى  ملكيتهــا  العائــد  خندمــة 

ريــال. الســابق 43.1٨٨ 

تعاملــت الشــركة خــال عــام 143٦ هـــ مــع شــركة تبريــد 
المنطقــة المركزيــة بمبلــغ ٦٧,٨40,0٧3 ريــال من خدمات 
إمــدادات التبريــد للمرحلــة األولــى بالمشــروع، وكذلــك 
تــم التعامــل مــع شــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة للقيــام 
بأعمــال إنشــائية لتوصيــل خدمــات التبريــد مــن المحطــة 

إلــى المشــروع بقيمــة 1٦,1٧٦,٦30 ريــال.

فــي  للتطويــر  عمــر  جبــل  شــركة  فيهــا  تمتلــك  حيــث 
شــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة مــا نســبته 40% مــن 
رأس مالهــا البالــغ 125 مليــون ريــال والتــي تضــم فــي 

عضويــة مجلــس إدارتهــا كًا مــن:

األســتاذ أحمــد بــن عبدالعزيــز الحمــدان عضــو مجلــس 
اإلدارة رئيســًا لمجلــس ادارتهــا ممثــًا لشــركة جبــل عمــر 

ــر.. للتطوي

بــن ســعيد عضــو مجلــس  األســتاذ منصــور عبداللــه 
التبريــد. بشــركة  عضــوًا  اإلدارة 

انتهــت الــدورة الثانيــة لمجلــس اإلدارة فــي 10/15/143٦ 
وتــم  هـــ  فــي 10/1٦/143٦  الثالثــة  الــدورة  وبــدأت  هـــ 

ــار كًا مــن: اختي

الدكتــور زيــاد عثمــان إبراهيــم الحقيــل عضــو مجلــس 
اإلدارة رئيســًا لمجلــس ادارتهــا ممثــًا لشــركة جبــل عمــر 

للتطويــر.

المهنــدس أنــس محمــد صالــح صيرفــي عضــو مجلــس 
اإلدارة عضــوًا بشــركة التبريــد ممثــًا لشــركة جبــل عمــر 

للتطويــر. 

نظــرًا لكــون بعــض أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة هــم 
أعضــاء فــي مجلــس إدارة شــركة مكــة لإلنشــاء والتعمير 
والتــي تــزاول نفــس النشــاط فقــد وافقــت الجمعيــة 
عضــو  يشــترك  أن  علــى  الســابعة  العاديــة  العامــة 

مجلــس اإلدارة فــي عمــل منافــس وهــم كالتالــي:

عبدالرحمن عبدالقادر فقيه

 أحمد بن عبدالعزيز الحمدان 

ابراهيم عبدالله السبيعي

زياد بسام البسام

١٩-  بيان ألي ترتيبات أو إنفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو ١٨-  العقود التي تتطلب اإلفصاح:
أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض:

1-  أُنشــئت مكاتــب الشــركة علــى أرض مســتأجرة بــدون قيمــة تقــع علــى طريــق جــدة مكــة الســريع بجــوار محطــة 
ــه. ــد القــادر فقي ــد الرحمــن عب ــة وهــذه األرض تعــود ملكيتهــا لرئيــس مجلــس اإلدارة الســابق الشــيخ عب البواب

2-  بلــغ إجمالــي المرتبــات والتعويضــات لكبــار التنفيذييــن خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 143٦/12/30 هـــ مبلــغ 
٦.04٧.0٦٦ ريال.

٢0-  بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو 
رسوم أو مستحقات أخرى:

خال العام 143٦هـ، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

• )4٧٧.٨00 ريال( رسوم )الجوازات – وزارة الخارجية - مكتب العمل(

• )5٧.3٩2 ريال( رسوم اشتراكات وتصديقات الغرفة التجارية

• )4.1٧٩.٨٩5 ريال( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

• )31.٧٨٩.3٧3 ريال( زكاة عن السنة المالية

٢١- تأكيدات:

•  تؤكــد إدارة الشــركة بــأن لديهــا إدارة للمراجعــة الداخليــة ترفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة، وأن اللجنــة حرصــت علــى 
التأكــد مــن أن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة أعــد علــى أســس ســليمة ويتــم تنفيذهــا بفاعليــة، وأنــه ال يوجــد 

أي نقــاط جوهريــة تذكــر تطرقــت لهــا لجنــة المراجعــة خــال مراجعتهــا.

•  تؤكــد الشــركة بأنــه ال يوجــد أيــة عقــود أبرمتهــا الشــركة مــع الغيــر , ويوجــد بهــا مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس 
إدارة الشــركة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا أو مديرهــا المالــي أو ألي شــخص ذو عاقــة بــأي منهــم مــا عــدا مــا أفصــح 

. عنه

•  حصلت الشركة على شهادة مقيدة من مصلحة الزكاة والدخل يسري مفعولها حتى تاريخ 30/4/143٧هـ.

•  صــدر قــرار مجلــس الهيئــة القاضــي بفــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا )10,000( عشــرة آالف ريــال، علــى شــركة جبــل 
عمــر للتطويــر، لمخالفــة الشــركة الفقــرة)ب( مــن المــادة األربعيــن مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، لتأخرهــا فــي 
اإلفصــاح للجمهــور عــن نتائــج اجتمــاع مجلــس اإلدارة، إذ لــم تعلــن عــن ذلــك إال قبــل أقــل مــن ســاعتين مــن بدايــة 

فتــرة التــداول بتاريــخ  25/12/2013 م

٢٢- إقرارات بما يلي:

1- أن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.
2- أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

٧1٧2

بشــكل عــام فــإن معظــم متطلبــات الئحــة الحوكمــة 
الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة مطبقــة بالفعــل 
في الشــركة، وقد اعتمدت الشــركة بتاريخ 1434/2/23 
هـــ الئحــة الحوكمــة الخاصــة بهــا والتــي بنيــت علــى 

الســوق  هيئــة  مــن  الصــادرة  االسترشــادية  الائحــة 
ــة  ــة وهــي قابل ــه مــن مــواد الزامي ــة ومــا تضمنت المالي
للتعديــل كلمــا اقتضــت الحاجــة لهــا وحســب مايصــدر 

ــة. ــة الســوق المالي مــن هيئ

أسباب عدم التطبيقمتطلبات المادةرقم المادة

6/ب
التصويت التراكمي عند التصويت

الختيار أعضاء مجلس اإلدارة
جاري دراسته

7/ب
أقرت الجمعية العامة األرباح المقترح

توزيعها وتاريخ التوزيع
المشروع في طور اإلنشاء

٢٣-  الئحة الحوكمة:

٢٤-  األحكام الغير مطبقة من الئحة حوكمة الشركات:

األخوة األفاضل / مساهموا شركة جبل عمر للتطوير

ختامــًا... ونحــن علــى أبــواب مرحلــة جديــدة جــاري فيهــا اســتكمال تنفيــذ المشــروع.. نيابــة عنكــم نتوجــه بالحمــد 
والشــكر للمولــى عــز وجــل - علــى جليــل نعمائــه وعطائــه ثــم بالشــكر والعرفــان بالجميــل لولــي األمــر خــادم 
ــف  ــن ناي ــر محمــد ب ــز، ولصاحــب الســمو الملكــي األمي ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب ــن الشــريفين المل الحرمي
بــن عبــد العزيــز ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر الداخليــة ولصاحــب السمـــو الملكــي األميــر 
محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز ولــي ولــي العهــد النائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع 
ولصاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل بــن عبــد العزيــز – مستشــار خــادم الحرميــن الشــريفين أميــر 
ــة المقدســة، علــى مــا قدمــوه لشــركتكم  منطقــة مكــة المكرمــة - حفظهــم اللــه، ولمعالــي أميــن العاصمـ
فبمســاندتهم المخلصــة أصبحــت بحمــد اللــه - شــركة جبــل عمــر للتطويــر مــن الشــركات الرائــدة التــي يحتــذى 

بها في تطوير المنـاطق حول المسجد الحرام.   

وبالله التوفيق           

مجلس اإلدارة           



القوائم المالية للسنة المنتهية ٩
في ٣0 ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
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قائمة التدفقات النقدية   ٩-4  

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين   ٩-5  
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القوائم المالية للسنة المنتهية في 30 ذي الحجة 143٦ ه

تقرير مراجعي الحسابات   ٩-1  
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين   ٩-5  

إيضاحات حول القوائم المالية   ٦-٩  

التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

متطلبات هيئة السوق المالية

٧5٧٦ التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ

القوائم المالية

٧5٧٦



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٧٧٧٨

قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

كما في 30 ذي الحجة

1435 هـ143٦ هـإيضاح

الموجودات

موجودات متداولة

 1.031.٧٩٩.1٩٧ 53٦٨.٨٩3.٧٦0نقد وما يعادله

 - 5٦٧4.٨٧٦.3٩3مبالغ محتجزة

 111.1٦٩.5٧٦ ٦102.52٦.4٧5ذمم مدينة وموجودات أخرى

 ٨2٨.٦45 3.5٨4.٧٦٨مخزون

 34.14٨.1٦٧ ٧14٧.055.٨24عقارات تطويرية

1.2٩٦.٩3٧.220 1.1٧٧.٩45.5٨5 

موجودات غير متداولة

 1.445.٧42.٦٧4 510٨.300.000مبالغ محتجزة

 2٩2.٩٧٩.253 ٨314.٨٧٦.٩05دفعات مقدمة لبعض المؤسسين

 1٨٦.٧24.5٨٨ ٩230.3٩3.٩٧٧نفقات مالية مؤجلة

 33٧.٧11.٧٦2 105٦٨.413.320استثمار في ممتلكات عقارية

 50.4٦2.4٨٦ 114٨.4٦2.٨4٨استثمار في شركة زميلة 

 15.0٨1.2٩٩.٩٧5 121٧.433.313.3٧4ممتلكات وآالت ومعدات

1٨.٧03.٧٦0.424 1٧.3٩4.٩20.٧3٨ 

 1٨.5٧2.٨٦٦.323 20.000.٦٩٧.٦44مجموع الموجودات 

المطلوبات

مطلوبات متداولة

 1.223.1٦4.553 13٩31.122.4٨5ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

 4٦0.000.000 14٧21.٩01.٩٨٨قروض قصيرة األجل

 - 1٦٦50.000.000الجزء المتداول من قرض حكومي

مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية

الجزء المتداول
1511.543.4٦1 - 

 24.٧3٦.31٦ 2531.٧٨٩.3٧3زكاة مستحقة 

2.34٦.35٧.30٧  1.٧0٧.٩00.٨٦٩ 

مطلوبات غير متداولة 

 ٧.2٦4.1٧1.30٦ 1٦٧.3٦٩.٦٦٦.٦٦٦قروض طويلة األجل

 1٨٨.٧2٦.٦٦3 1٧2٩0.٨٦2.٨21مطلوبات غير متداولة أخرى

مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية

الجزء الغير متداول
154٨٧.٧٧٩.٦3٩ - 

 5.1٩4.5٧5 1٨٧.23٨.0٨4مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1٩112.٧4٦.304102.٩33.4٧3أدوات مالية مشتقة

٨.2٦٨.2٩3.514 ٧.5٦1.02٦.01٧ 

 ٩.2٦٨.٩2٦.٨٨٦ 10.٦14.٦50.٨21مجموع المطلوبات

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٧٩٨0

حقوق المساهمين

 ٩.2٩4.000.000 20٩.2٩4.000.000رأس المال 

 11.2٨٧.2٩1 2120.4٧٩.314احتياطي نظامي

)102.٩33.4٧3()112.٧4٦.304(1٩احتياطي تحوط

 101.5٨5.٦1٩ 1٨4.313.٨13أرباح مبقاة

 ٩.303.٩3٩.43٧ ٩.3٨٦.04٦.٨23مجموع حقوق المساهمين

 1٨.5٧2.٨٦٦.323 20.000.٦٩٧.٦44مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

2٨التزامات محتملة وتعهدات

تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 2٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

ــة فــي 30 ذي  للســنة المنتهي
الحجــة

 1435 هـ 143٦ هـإيضاح

 ٧31.1٧2.٨٨٦ 22٧٧٩.42٧.٨4٧إيرادات

)205.٦٩٧.444()344.٩٧4.٨05(تكلفة إيرادات

 525.4٧5.442 434.453.042الربح اإلجمالي 

مصاريف تشغيلية

)٨1.304.٧42()112.2٨٩.2٨4(23عمومية وإدارية

)٦.٩٩٩.٨2٦()5.2٨٩.502(24بيع وتسويق 

 -)10٦.253.٦٦٩(٦مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

)٨٨.304.5٦٨()223.٨32.455(مجموع المصاريف التشغيلية

 43٧.1٧0.٨٧4 210.٦20.5٨٧الربح من العمليات

إيرادات أخرى

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٨1٨2

حصة الشركة في صافي )خسارة(

ربح شركة زميلة
11)1.٩٩٩.٦3٨(4٦2.4٨٦ 

 -)٨5.525.٧01(12نفقات مالية

 ٨.3٨1.51٩ 3٩4.٨42عوائد إستثمارات مرابحة

 ٧0٨.412 21٩.500أخرى

 44٦.٧23.2٩1 123.٧0٩.5٩0الربح قبل الزكاة 

)24.٧3٦.31٦()31.٧٨٩.3٧3(25الزكاة 

 421.٩٨٦.٩٧5 ٩1.٩20.21٧صافي الدخل للسنة

2٦ربحية السهم:

 0,4٧1 0.22٧الدخل من العمليات

 0,454 0.0٩٩صافي الدخل للسنة

 ٩2٩.400.000 ٩2٩.400.000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 2٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

للســنة المنتهيــة فــي 
30 ذي الحجــة

 1435 هـ 143٦ هـإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 421.٩٨٦.٩٧5 ٩1.٩20.21٧صافي الدخل للسنة

تعديات لبنود غير نقدية

 10.0٨2.٨٦4 125٦.0٩٨.3٨٨استهاك ممتلكات وآالت ومعدات 

 23.0٧5.٧2٧ 1025.13٩.0٩٦إستهاك استثمار في ممتلكات عقارية

 1.53٨.٩٦1 1٨2.043.50٩مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي

 - ٦10٦.253.٦٦٩مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)4٦2.4٨٦( 111.٩٩٩.٦3٨حصة الشركة في صافي نتائج شركة زميلة

)٨4.412( -ربح من بيع معدات

 24.٧3٦.31٦ 2531.٧٨٩.3٧3مخصص الزكاة

تغيرات في رأس المال العامل

)5٦.٩52.124()٩٧.٦10.5٦٨(ذمم مدينة وموجودات أخرى

)٨2٨.٦45()2.٧5٦.123(مخزون

 122.040.٦٩5 ٧122.0٧٧.412عقارات تطويرية

 -)24.٧3٦.31٦(25زكاة مسددة

 ٦2٧.٦40.3٩٧)1٨٩.٩05.٩10(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٨3٨4

 1.1٧2.٧٧4.2٦٨ 122.312.3٨5صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)3٨.٩24.٩٨٦()2.303.13٩.1٧٧(12شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

٩٧.000 -متحصات من بيع معدات

)255.٩00()٦٩2.304(شراء استثمار في ممتلكات عقارية

)2.٩٦٨.01٨.٨05( -إضافات إلى أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)٩.٦٨0.000()٦0.000.000(٩إضافات إلى نفقات مالية مؤجلة 

)3.01٦.٧٨2.٦٩1()2.3٦3.٨31.4٨1(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)٧1٦.325.140( ٦٦2.5٦٦.2٨1مبالغ نقدية مستلمة/ )محتجزة(

 -)5.٧02.31٨(سداد مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية

 -)4٦.254.٦40(سداد جزء من القرض المجمع

لبعــض  مقدمــة  دفعــات  فــي  التغيــر  صافــي 
سســين  لمؤ  ٦.1٩2.5٧1)21.٨٩٧.٦52(ا

 ٧2٨.000.0001.03٧.551.5٨0متحصات من قروض طويلة األجل

 2٦1.٩01.٩٨٨4٦0.000.000متحصات من قروض قصيرة األجل

 ٧٨٧.41٩.011 1.5٧٨.٦13.٦5٩صافي النقد الناتج عن األنشطة التمويلية

)1.05٦.5٨٩.412()٦٦2.٩05.43٧(صافي التغير في النقد وما يعادله

 2.0٨٨.3٨٨.٦0٩ 1.031.٧٩٩.1٩٧نقد وما يعادله في بداية السنة

 1.031.٧٩٩.1٩٧ 53٦٨.٨٩3.٧٦0نقد وما يعادله في نهاية السنة

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية

مــن  كجــزء  مرســملة  مؤجلــة  ماليــة  نفقــات  إطفــاء 
التنفيــذ تحــت  الرأســمالية   25.3٦٦.٨1٧ ٩1٦.330.٦11األعمــال 

التغيــر فــي القيمــة العادلــة لــألدوات المالية المشــتقة 
 5٦.11٩.004 1٩٩.٨12.٨31والمقيــدة ضمــن حقوق المســاهمين

إعــادة تصنيــف ممتلــكات وآالت ومعــدات إلــى أعمــال 
 - ٨2٨.0٩5رأســمالية تحــت التنفيــذ

ــة مــن أعمــال رأســمالية تحــت  عقــارات تطويريــة محول
 140.٦4٨.3٧٩ ٧205.1٦٧.٦55التنفيــذ

اســتثمار فــي ممتلــكات عقاريــة محــول مــن أعمــال 
التنفيــذ  تحــت   - 10255.14٨.350رأســمالية 

إعــادة  المجمــع عــن طريــق  القــرض  جــزء مــن  ســداد 
تجــاري بنــك محلــي  مــن   - 1٦4.000.000.000تمويــل 

أعمــال  مــن  محولــة  ومعــدات  وآالت  ممتلــكات 
التنفيــذ تحــت   ٧٦٦.٦50.٩4٦ -12رأســمالية 

نفقــات ماليــة مســتحقة مرســملة كجــزء مــن األعمــال 
 ٧3.٩5٨.333 ٧3.٧50.000الرأســمالية تحــت التنفيــذ

إلــى  ومعــدات  وآالت  ممتلــكات  مــن  محولــة  أراٍض 
تطويريــة  15.540.4٨3 ٧2٩.٨1٧.414عقــارات 

إضافــة نظــام تبريــد المنطقــة المتعلــق بمطلوبــات 
رأســمالية إيجــارات   - 12505.025.41٨مقابــل 

تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 2٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٨5٨٦

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

المجموعأرباح مبقاة )خسائر متراكمة(احتياطي تحوطاحتياطي نظاميرأس المالإيضاح

 ٩.303.٩3٩.43٧ 101.5٨5.٦1٩)102.٩33.4٧3(1٩.2٩4.000.00011.2٨٧.2٩1 محرم 143٦ هـ

 ٩1.٩20.21٧ ٩1.٩20.21٧ - - -صافي الدخل للسنة

 -)٩.1٩2.023( -٩.1٩2.023 -21المحول إلى االحتياطي النظامي

)٩.٨12.٨31( -)٩.٨12.٨31( - -1٩تعديل احتياطي القيمة العادلة

 ٩.3٨٦.04٦.٨23 1٨4.313.٨13)112.٧4٦.304(30٩.2٩4.000.00020.4٧٩.314 ذو الحجة 143٦ هـ

 ٨.٩3٨.0٧1.4٦٦)30٩.114.0٦5()4٦.٨14.4٦٩( -1٩.2٩4.000.000 محرم 1435 هـ

 421,٩٨٦.٩٧5 421,٩٨٦.٩٧5 -  - -صافي الدخل للسنة

 -)11,2٨٧.2٩1( -11,2٨٧.2٩1 -21المحول إلى االحتياطي النظامي

)5٦.11٩.004( -)5٦.11٩.004( - -1٩تعديل احتياطي القيمة العادلة 

 ٩.303.٩3٩.43٧ 101.5٨5.٦1٩)102.٩33.4٧3(30٩.2٩4.000.00011,2٨٧.2٩1 ذو الحجة 1435 هـ

تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 2٨ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٨٧٨٨

1- معلومات عامة

ــر )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت وفقــًا لنظــام الشــركات فــي  شــركة جبــل عمــر للتطوي
المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم م/٦3 بتاريــخ 25 رمضــان 142٧هـــ. وقــد صــدر 
القــرار الــوزاري رقــم 253/ق بإعــان تأســيس الشــركة بتاريــخ 1٦ شــوال 142٨هـــ )الموافــق 2٨ أكتوبــر 200٧م(. صــدر 
ســجل الشــركة التجــاري رقــم 4031051٨3٨ بتاريــخ 15 ذي القعــدة 142٨هـــ )الموافــق 25 نوفمبــر 200٧م( فــي مدينــة 

مكــة المكرمــة. 

يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي امتــاك منطقــة جبــل عمــر المجاورة للحرم مــن الناحية الغربيــة وتطويرها إلى 
قطــع وإدارتهــا واســتثمارها وبيعهــا وتأجيرهــا لصالــح الشــركة والقيــام بجميــع األعمــال الازمــة لإلنشــاء والصيانــة 
وإدارة وهــدم ومســح وتأثيــث الفنــادق والمرافــق التجاريــة وســكن الموظفيــن واســتيراد وتصديــر معــدات وأثــاث 

الفنــادق وتشــغيل الفنــادق.

لــدى الشــركة ســجات تجاريــة فرعيــة وذلــك لممارســة اإليــواء الســياحي بموجــب خطابــات الهيئــة العامــة للســياحة 
واآلثــار، حيــث تتضمــن القوائــم الماليــة األوليــة نتائــج األنشــطة التشــغيلية لهــذه الفنــادق:

الفندقالرقم
الرقم 

التسلسلي 
للسجل

تاريخ السجل
رقم خطاب الهيئة 

العامة للسياحة 
واآلثار

تاريخ خطاب الهيئة العامة 
للسياحة واآلثار

1
أجنحة

هيلتون مكة
22 ربيع الثاني 1434هـأ ت م/ 1534/5٨٨٧ رجب 1434هـ40310٧٧0٨1

فندق ماريوت 2
1٦ جمادى األولى أ ت م/ ٨35/٨332 رجب 1435هـ40310٨50٨٨مكة

1435هـ

فندق حياة 3
14 ذو القعدة 40310٨٧54٧ريجنسي

2٦ رجب 1435هـ1435٨٩5٧هـ

ــت  ــراج. ال زال ــة عــدد مــن المنصــات واألب يتضمــن مشــروع الشــركة )"المشــروع"( ســبعة مراحــل، فــي كل مرحل
الشــركة حتــى 30 ذو الحجــة 143٦هـــ تســتكمل تطويــر المشــروع، حيــث أكملــت الشــركة أعمــال الهــدم وترحيــل 
المخلفــات وتســوية الســطح والقطــع الصخــري للمشــروع، وتقــوم الشــركة حاليــًا بالبــدء بتجهيــز البنيــة التحتيــة 
ــاء والمــاء، ومــا زال العمــل مســتمرا فــي إنشــاء  والطــرق والجســور واألنفــاق وممــرات المشــاة وأعمــال الكهرب
 ()H3( :المبانــي وأعمــال اإلنشــاء األخــرى. وقــد تــم اســتكمال أعمــال البنــاء والتشــييد لــكل مــن األبــراج التاليــة
)H٧( )H4( )H٦( )H٨( و)H٩( فــي المنطقــة )S1( مــن المرحلــة األولــى كمــا قامــت الشــركة ببيــع بعــض العقــارات 

التطويريــة بطريقــة المــزاد العلنــي فــي نفــس المنطقــة.

كمــا فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ، فقــد تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للشــركة موجوداتهــا المتداولــة بمبلــغ 1.04٩ 
مليــون ريــال ســعودي. وتتكــون المطلوبــات المتداولــة للشــركة بشــكل رئيســي مــن الجــزء المتــداول مــن القــرض 
الحكومــي )"القــرض"( الــذي تــم الحصــول عليــه مــن جهــة حكوميــة )"الجهــة المقرضــة"( بمبلــغ ٦50 مليــون ريــال 
ســعودي ويســتحق ســداده فـــــي 21 ربيــع األول 143٧هـــ )إيضــاح 1٦( وقــروض قصيــرة األجــل بمبلــغ ٧22 مليــون 

ريــال ســعودي. خــال العــام، قامــت إدارة الشــركة بالترتيــب للحصــول علــى تمويــل جديــد بمبلــغ ٨ مليــار ريــال 
ســعودي )إيضــاح 1٦( بحيــث يكــون خاصــًا فقــط للمراحــل 2 و4 و5 مــن المشــروع. وفــي الفتــرة الاحقــة إلصــدار 
القوائــم الماليــة األوليــة )غيــر المدققــة( والصــادرة بتاريــخ 20 محــرم 143٧هـــ )الموافــق 2 نوفمبــر 2015م( عــن 
ــة فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ، قامــت إدارة الشــركة بإعــادة التفــاوض علــى  ــة أشــهر والســنة المنتهي ــرة الثاث فت
التســهيات البنكيــة قصيــرة األجــل الحاليــة بالشــركة ألغــراض محــددة وذلــك للحصــول علــى تســهيات بنكيــة 
ألغــراض عامــة قصيــرة األجــل ودوارة مــن أحــد البنــوك التجاريــة المحليــة ألغــراض عامــة وذلــك بإجمالــي مبلــغ ٩00 
مليــون ريــال ســعودي، وتشــمل خيــار إعــادة تدويــر هــذه التســهيات لفتــرات أخــرى. تنــوي إدارة الشــركة اســتخدام 
ــة مــن المشــروع. وال زالــت  ــة الثالث هــذه التســهيات لســداد القــرض المســتحق وأيضــًا لســداد إلتزامــات المرحل
الشــركة مســتمرة فــي التفــاوض مــع الجهــة المقرضــة لتأجيــل ســداد القــرض الحكومــي لمــدة أربــع ســنوات 
إضافيــة أو الحصــول علــى تمويــل إضافــي ألعمــال إنشــاءات المرحلــة الثالثــة مــن المشــروع. إن اإلدارة تعتقــد أن 
هنــاك عائــد إيجابــي عــن عمليــة التفــاوض ويوجــد لــدى اإلدارة توقــع معقــول بــأن الشــركة ســيكون لديهــا التمويــل 
الــازم لســداد إلتزاماتهــا عنــد إســتحقاقها وذلــك مــن خــال القــروض والتدفقــات مــن عمليــات التشــغيل وذلــك 
لدعــم عمليــة إســتكمال اإلنشــاء لجميــع مراحــل المشــروع. وبالتالــي فقــد تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة وفقــًا 

لمبــدأ إســتمرارية الشــركة.

تمــت الموافقــة علــى إصــدار هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 25 صفــر 143٧هـــ 
2015م(. ديســمبر   ٧ )الموافــق 

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

تتلخــص أدنــاه السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة. تــم تطبيــق هــذه 
السياســات بطريقــة منتظمــة لجميــع الفتــرات المعروضــة، مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك. 

2-1 أسس اإلعداد

أعــدت القوائــم الماليــة المرفقــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة ووفقــًا لمبــدأ االســتحقاق المحاســبي والمعــدل 
بإعــادة تقييــم األدوات الماليــة المشــتقة بالقيمــة العادلــة مــن خال حقوق المســاهمين، وطبقًا لمعايير المحاســبة 

الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

فــي الفتــرة الاحقــة إلصــدار القوائــم الماليــة األوليــة )غيــر المدققــة( و الصــادرة بتاريــخ 20 محــرم 143٧هـــ )الموافق 
2 نوفمبــر 2015م( عــن فتــرة الثاثــة أشــهر والســنة المنتهيــة فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ ، قامــت اإلدارة بتســجيل 
الترتيبــات المتعلقــة بشــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة )"شــركة تبريــد"( كموجــودات مقتنــاة بإيجــار رأســمالي، وفقــًا 
لمتطلبــات المعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن و التفســير الرابــع الصــادر 
عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )"IFRIC 4"(. و نتيجــة لهــذا ، تــم تســجيل موجــودات مقتنــاة 
بإيجــار رأســمالي بقيمــة 4٦٧ مليــون ريــال ســعودي بمقابــل مطلوبــات مقتنــاة بإيجــار رأســمالي بقيمــة 4٩٩ مليــون 
ريــال ســعودي فــي قائمــة المركــز المالــي. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تــم تســجيل أعبــاء ماليــة إضافيــة وتكلفــة إيــرادات 
وزكاة بقيمــة 32 مليــون ريــال ســعودي فــي قائمــة الدخــل، ممــا خفــض صافــي الدخــل للســنة إلــى ٩1,٩ مليــون 

ريــال ســعودي )إيضــاح 12(. 

تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة  2-2

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة وفقــًا للمبــادئ المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 
ــات واإلفصــاح عــن الموجــودات  ــغ الموجــودات والمطلوب ــر علــى مبال ــرات وافتراضــات هامــة تؤث اســتخدام تقدي
وااللتزامــات المحتملــة كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة، وكذلــك تقديــر مبالــغ اإليــرادات والمصاريــف خــال الفتــرة 
ــرة ســابقة وعوامــل أخــرى  ــى خب ــة عل ــرات واالفتراضــات بشــكل مســتمر وهــي مبني ــم التقدي ــم تقيي ــة. يت المالي
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تتضمــن توقعــات باألحــداث المســتقبلية والتــي تعتبــر مناســبة للظــروف. تقــوم الشــركة بتقديــرات وافتراضــات 
متعلقــة بالمســتقبل، والتــي وفقــًا لتعريفهــا، نــادرًا مــا تتســاوى مــع النتائــج الفعليــة. وفيمــا يلــي مناقشــة 
التقديــرات واالفتراضــات ذات المخاطــر التاليــة التــي قــد ينتــج عنهــا تعديــات جوهريــة فــي القيمــة الدفتريــة 

ــة الاحقــة: ــات خــال الســنة المالي للموجــودات والمطلوب

)أ(  العمر اإلنتاجي لاستثمار في الممتلكات العقارية والممتلكات واآلالت والمعدات

إن المصــروف المتعلــق باالســتهاك الــدوري ينتــج بعــد تحديــد تقديــر العمــر اإلنتاجــي المتوقــع والقيمــة المتبقيــة 
المتوقعــة للموجــودات فــي نهايــة عمرهــا اإلنتاجــي. إن زيــادة العمــر المتوقــع أو القيمــة المتبقيــة للموجــودات 

مــن شــأنه أن يــؤدي الــى انخفــاض مصــروف االســتهاك فــي قائمــة الدخــل. 

يتــم تحديــد األعمــار اإلنتاجيــة للمتلــكات العقاريــة وممتلــكات وآالت ومعــدات الشــركة مــن قبــل اإلدارة عنــد اقتنــاء 
األصــل وتتــم مراجعتهــا بشــكل ســنوي لتحديــد مــدى مائمتهــا. إن تحديــد األعمــار مبنــي علــى الخبــرة الســابقة 

لموجــودات مماثلــة وكذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية والتــي قــد تؤثــر علــى أعمارهــا.

التقارير القطاعية   3-2

القطاع التشغيلي )أ( 

إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي: 

• تعمل في أنشطة تدر إيرادات.

•  تقــوم اإلدارة باســتمرار بتحليــل نتائــج عملياتهــا مــن أجــل اتخــاذ القــرارات التــي تتعلــق بتوزيــع المصــادر وتقييــم 
األداء. 

• تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

القطاع الجغرافي )ب( 

إن القطــاع الجغرافــي هــو مجموعــة مــن الموجــودات أو العمليــات أو المنشــآت التــي تقــوم بأنشــطة تــدر إيــرادات 
فــي بيئــة اقتصاديــة محــددة تخضــع لمخاطــر وعوائــد مختلفــة عــن تلــك التــي تعمــل فــي بيئــات اقتصاديــة أخــرى.

العمات األجنبية  4-2

عملة العرض )أ( 

يتم عرض القوائم المالية للشركة بالريـال السعودي وهو العملة الرئيسية للقوائم المالية للشركة.

)ب( معامات وأرصدة 

يتم تحويل المعامات التي تتم بالعمات األجنبية إلى الريـــال الســعودي على أســاس أسعـــار الصـــرف الســائدة 
فــي تاريــخ تلــك المعامــات. يتــم قيــد أربــاح وخســائر فــروق العملــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات وكذلــك 
ــة علــى أســاس أســعار صــرف العمــات  ــة األجنبي ــة بالعمل ــات النقدي ــل الموجــودات والمطلوب الناتجــة عــن تحوي

الســائدة ضمــن قائمــة الدخــل.

نقد وما يعادله   5-2

يشــتمل النقــد ومــا يعادلــه علــى النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك واســتثمارات مرابحــة عاليــة الســيولة تســتحق 
خــال ثاثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الشــراء. 

٦. مبالغ محتجرة

ــغ المحتجــزة المتداولــة والغيــر متداولــة وفقــًا للعقــود المبرمــة مــع البنــوك )قــروض طويلــة  يتــم تصنيــف المبال
األجــل(.

٧. ذمم مدينة 

تظهــر الذمــم المدينــة بالمبالــغ األصليــة للفواتيــر ناقصــًا مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم عمــل 
مخصــص للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنــاك دليــل موضوعــي علــى عــدم تمكــن الشــركة مــن 
تحصيــل جميــع المبالــغ المســتحقة بموجــب الشــروط األصليــة لعقــود اإليجــار. يتــم قيــد هــذه المخصصــات فــي 
قائمــة الدخــل. عندمــا تكــون الذمــم المدينــة غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم شــطبها مقابــل مخصــص الديون المشــكوك 

فــي تحصيلهــا. تقيــد أي مبالــغ تســترد فــي وقــت الحــق لذمــم قــد تــم شــطبها بقيــد دائــن علــى قائمــة الدخــل.

٨. مخزون

يقيــد المخــزون علــى أســاس ســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يحــدد ســعر التكلفــة 
علــى أســاس متوســط التكلفــة المرجــح. تشــتمل تكلفــة المنتجــات الجاهــزة علــى المــواد األوليــة والعمالــة وتكاليــف 
التصنيــع غيــر المباشــرة. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق تمثــل ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق األعمــال العاديــة 

ناقصــا تكاليــف اســتكمال العمليــة ومصاريــف البيــع.

٩. استثمار في شركات زميلة

الشــركات الزميلــة هــي الشــركات التــي يكــون للشــركة تأثيــر جوهــري عليهــا دون أن تصاحــب ذلــك ســيطرة عليهــا، 
ــد االســتثمار فــي الشــركة  ــم قي ــن 20% و50% مــن حقــوق التصويــت. يت ــراوح بي ــة لنســبة تت ــك ملكي وتصاحــب ذل

الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ويقيــد مبدئيــًا بالتكلفــة.

ــد  ــة المتحققــة بعــد الشــراء فــي قائمــة الدخــل، كمــا تقي ــح أو خســارة الشــركة الزميل تقيــد حصــة الشــركة فــي رب
حصتهــا فــي التغيــر فــي االحتياطيــات التــي تحــدث بعــد الشــراء فــي االحتياطيــات. يتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة 
لاســتثمار بالحركــة المتراكمــة لمــا بعــد الشــراء. وعندمــا تكــون حصــة الشــركة فــي خســائر شــركة زميلــة مســاوية 
أو تزيــد عــن حصتهــا فــي الشــركة الزميلــة ، بمــا فيهــا أي ذمــم مدينــة غيــر مضمونــة، ال تقيــد الشــركة أي خســائر 

إضافيــة، مــا لــم تتكبــد التزامــات أو تقــم بالتســديد نيابــة عــن الشــركة الزميلــة.

يتــم قيــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التغييــر فــي قيمــة االســتثمار فــي شــركة زميلــة عنــد اإلعــان عنهــا فــي 
قائمــة دخــل الشــركة.

عقارات تطويرية  10-2

تتمثــل العقــارات التطويريــة بصفــة رئيســية فــي العقــارات التــي تقتنيهــا الشــركة لتطويرهــا فــي المســتقبل 
وتــدرج بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. ويتــم تصنيــف العقــارات التطويريــة المتوقــع 
بيعهــا والمتوقــع االنتهــاء منهــا خــال االثنــي عشــر شــهرا المقبلــة ضمــن الموجــودات المتداولــة. وتشــمل تكلفــة 

العقــارات التطويريــة مــا يلــي:

• حقوق ملكية واستئجار األراضي.

• المبالغ المدفوعة للمقاولين مقابل األعمال اإلنشائية.

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٩1٩2

•  تكاليــف االقتــراض، وتكاليــف التخطيــط والتصميــم، وتكاليــف تجهيــز الموقــع، واألتعــاب المهنيــة للخدمــات 
القانونية، ونفقات تحويل الممتلكات، والنفقات غير المباشرة لألعمال اإلنشائية وأي تكاليف أخرى ذات صلة.

يمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق ســعر البيــع التقديــري فــي ظــروف األعمــال االعتياديــة، بنــاء علــى أســعار 
الســوق فــي تاريــخ التقريــر مخصومــا منــه تكاليــف إنجــاز العمــل وتكاليــف البيــع المقــدرة.

يتــم تقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للعقــارات التطويريــة المكتملــة بالرجــوع إلــى ظروف الســوق واألســعار 
الســائدة فــي تاريــخ التقريــر، وتقــوم الشــركة بتحديدهــا فــي ضــوء المعامــات الســوقية الحاليــة.

يتــم تحديــد القيمــة المحــددة للعقــارات التطويريــة المدرجــة فــي قائمــة الدخــل عنــد بيعهــا بنــاء على قيمــة المبيعات 
النســبية للعقــار المباع.

يتــم تقييــم صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق فيمــا يتعلــق بالعقــارات التطويريــة تحــت اإلنشــاء بالرجــوع إلــى أســعار 
الســوق فــي تاريــخ التقريــر لعقــارات مكتملــة مماثلــة، ناقصــا التكاليــف المقــدرة إلنجــاز األعمــال اإلنشــائية.

دفعات مقدمة لبعض المؤسسين  11-2

يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المدفوعــة لبعــض مالكــي األراضــي كتعويــض عــن اإليــرادات المفقــودة نتيجــة توقــف 
نشــاطهم وأعمالهــم. ســيتم اســترداد هــذه المبالــغ خصمــًا مــن حصتهــم مــن توزيعــات األربــاح وذلــك وفقــًا للنظــام 
األساســي للشــركة. يتوجــب علــى مســتلمي هــذه المبالــغ تعويــض الشــركة عــن أي أرصــدة قائمــة إذا كانــوا 

يعتزمــون بيــع اســهمهم فــي الشــركة.

ممتلكات وآالت ومعدات  12-2

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم اإلســتهاكات المتراكمــة والهبــوط فــي القيمــة. ال يتــم 
اســتهاك األراضــي. يحمــل االســتهاك علــى قائمــة الدخــل علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكلفــة 

هــذه الموجــودات علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا كمــا يلــي: 

عدد السنوات

25مباني

٨المباني على أراض مستأجرة

10معدات

10أثاث وتجهيزات

٦ – ٧آالت ومعدات

4سيارات

٦معدات مكتبية

4أجهزة حاسب آلي

تحــدد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد بمقارنــة المتحصــات مــع القيمــة الدفتريــة وتقيــد فــي قائمــة 
الدخــل.

تقيــد مصاريــف الصيانــة واإلصاحــات العاديــة التــي ال تزيــد جوهريــًا مــن العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل فــي 
قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. يتــم رســملة التجديــدات والتحســينات الهامــة، إن وجــدت، ويتــم اســتبعاد األصــل الــذي 

تــم اســتبداله.

وقــد تــم إحتســاب إســتهاك الموجــودات الثابتــة الخاصــة بالفنــادق بنســبة 50% مــن النســبة أعــاه إســتنادًا إلــى 
نســبة األشــغال والتشــغيل.

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  13-2

يتــم تســجيل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي تتمثــل فــي تشــييد مشــروع جبــل عمــر بالتكلفــة. تتضمــن 
اإلنشــائية  واألعمــال  واإلشــراف  الصخــري  والقطــع  األرض  وتســوية  الهــدم  وأعمــال  االستشــارات  التكلفــة 
والتكاليــف األخــرى المرتبطــة بهــا. تتــم رســملة تكاليــف القــروض التــي ترتبــط مباشــرة باقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج 
الموجــودات المؤهلــة وذلــك كجــزء مــن تلــك الموجــودات. يتــم تخفيــض تكلفــة القــروض التــي يتعيــن رســملتها 

ــرادات تحققهــا الشــركة عــن اســتثمارها المؤقــت لألمــوال المقترضــة. ــأي إي ب

نفقات مالية مؤجلة  14-2

ــرة الحاليــة علــى قائمــة الدخــل بينمــا تتــم  يتــم تحميــل التكاليــف التــي تصبــح بــدون منفعــة مســتقبلية بعــد الفت
رســملة التكاليــف التــي تفيــد الفتــرات المســتقبلية. تتضمــن نفقــات التمويــل المؤجلــة رســوم إستشــارات ماليــة 
وإداريــة فيمــا يختــص بالحصــول علــى تمويــل طويــل األجــل إلنشــاء جزئــي لمشــروع الشــركة الرئيســي. يتــم إطفــاء 
ــي تعــود  ــة الت ــل المؤجل ــم رســملة إطفــاء نفقــات التموي ــل األجــل. تت ــل طوي ــرة التموي هــذه النفقــات خــال فت
مباشــرة إلــى شــراء وإنشــاء أو إنتــاج موجــودات مؤهلــة وذلــك كجــزء مــن تلــك الموجــودات. يتــم تحميــل نفقــات 

إطفــاء أخــرى علــى قائمــة الدخــل. 

استثمار في ممتلكات عقارية  15-2

يتــم تصنيــف الممتلــكات المحتفــظ بهــا لفتــرة طويلــة لغــرض تحقيــق عائــد مــن تأجيرهــا أو لغــرض تحقيــق مكاســب 
رأســمالية أو لاثنيــن معــًا، والتــي ال تســتخدمها الشــركة، كاســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة. يشــتمل االســتثمار 
فــي ممتلــكات عقاريــة علــى المبانــي والمعــدات والتجهيــزات، واألثــاث والتركيبــات والتــي تعتبــر جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
المبانــي. يتــم قيــد االســتثمارات فــي ممتلــكات عقاريــة بالتكلفــة التاريخيــة، بالصافــي بعــد خصــم االســتهاكات 
المتراكمــة، بإســتثناء الممتلــكات تحــت اإلنشــاء التــي تســجل بالتكلفــة، تتضمــن التكلفــة التاريخيــة مصاريــف تتعلــق 
ــد التكاليــف الاحقــة ضمــن القيمــة الدفتريــة لألصــل أو كأصــل مســتقل،  ــاء الموجــودات. يتــم قي مباشــرة باقتن
حســبما هــو مائــم، فقــط إذا كان مــن المحتمــل أن تتدفــق المنافــع اإلقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة باألصــل 
إلــى الشــركة وإذا أمكــن تحديــد تكلفــة األصــل بشــكل يعتمــد عليــه. يتــم اســتبعاد صافــي القيمــة المقيــدة لألصــل 
المســتبدل. يتــم قيــد جميــع مصاريــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى ضمــن قائمــة الدخــل خــال الفتــرة الماليــة التــي 

يتــم تكبدهــا فيهــا.

القوائم المالية
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يحمــل اســتهاك الممتلــكات العقاريــة علــى قائمــة الدخــل باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكلفتهــا علــى 
عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر كمــا يلــي:

عدد السنوات

25المباني 

10معدات

5أثاث وتجهيزات 

يتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات وتعــدل إذا كان ذلــك مائمــًا، كمــا فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي. 
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر مــن االســتبعادات وذلــك بمقارنــة المتحصــات مــع القيمــة الدفتريــة ويتــم قيدهــا 

فــي قائمــة الدخــل.

تقيــد مصاريــف الصيانــة واإلصاحــات العاديــة التــي ال تزيــد جوهريــًا مــن العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل فــي 
قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا. يتــم رســملة التجديــدات والتحســينات الهامــة، إن وجــدت، ويتــم اســتبعاد األصــل الــذي 

تــم اســتبداله.

2-1٦ موجودات مستأجرة

تقيــد الشــركة الموجــودات المقتنــاة بإيجــار رأســمالي بموجــب عقــود إيجــار رأســمالية )صريحــة أو ضمنيــة( وذلــك 
بقيــد الموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة. يتــم تحديــد هــذه المبالــغ علــى أســاس القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى 
مــن دفعــات اإليجــار. يتــم توزيــع النفقــات الماليــة علــى فتــرة اإليجــار بحيــث يتــم تزويــد معــدل تحميــل ثابــت ودوري 
لالتــزام القائــم. يتــم تحميــل االســتهاك علــى الموجــودات بموجــب عقــود إيجــار رأســمالية علــى قائمــة الدخــل 
بتطبيــق طريقــة القســط الثابــت علــى المعــدالت المطبقــة التــي يمكــن تطبيقهــا علــى الموجــودات ذات الصلــة 

علــى النحــو التالــي:

عدد السنوات

30نظام تبريد المنطقة 

الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة   1٧-2

يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر المتداولــة فيمــا يتعلــق بالهبــوط فــي قيمتهــا عندمــا تشــير الحــاالت أو التغيــر فــي 
الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد تكــون غيــر قابلــة لاســترداد. يتــم إثبــات الخســارة الناتجــة عــن الهبــوط فــي 
القيمــة، والتــي تمثــل الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل عــن القيمــة القابلــة لاســترداد وهــي القيمــة العادلــة 
لألصــل ناقصــًا تكاليــف البيــع أو قيمــة االســتخدام، أيهمــا أعلــى. لغــرض تقديــر الهبــوط، يتــم تجميــع الموجــودات 
علــى أدنــى مســتوى لهــا حيــث تتواجــد تدفقــات نقديــة منفصلــة ومحــددة )وحــدات مــدرة للنقــد(. يتــم مراجعــة 
الموجــودات غيــر المتداولــة، بخــاف الموجــودات غيــر الملموســة، والتــي ســبق أن حــدث هبــوط فــي قيمتهــا 
بغــرض احتمــال عكــس ذلــك الهبــوط، وذلــك فــي تاريــخ كل فتــرة ماليــة. إذا مــا تــم الحقــًا عكــس خســارة الهبــوط 
فــي القيمــة، عندئــذ تتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المــدرة للنقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا 
القابلــة لاســترداد، علــى أال يزيــد عــن القيمــة الدفتريــة فيمــا لــو لــم يتــم إثبــات خســارة الهبــوط فــي قيمــة ذلــك 
األصــل أو الوحــدة المــدرة للنقــد فــي الســنوات الســابقة. يتــم إثبــات عكــس خســارة الهبــوط فــي القيمــة فــورًا 

كإيــرادات فــي قائمــة الدخــل. ال يتــم عكــس خســارة الهبــوط فــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة.

القروض  1٨-2

يتــم إثبــات القــروض بقيمــة المتحصــات المســتلمة بعــد حســم تكاليــف المعاملــة المتكبــدة، إن وجــدت. تتــم 
رســملة تكاليــف القــروض التــي ترتبــط مباشــرة باقتنــاء أو إنشــاء أو إنتــاج الموجــودات المؤهلــة وذلــك كجــزء مــن 
هــذه الموجــودات. يتــم تحميــل تكاليــف القــروض األخــرى علــى قائمــة الدخــل. يتــم تخفيــض تكلفــة القــروض بــأي 

إيــرادات تحققهــا الشــركة عــن اســتثمارها المؤقــت لألمــوال المقترضــة.

ذمم دائنة ومستحقات  1٩-2

يتــم إثبــات مبالــغ المطلوبــات التــي ســيتم دفعهــا مقابــل بضائــع وخدمــات مســتلمة، ســواء تــم إصــدار فواتيــر 
بموجبهــا إلــى الشــركة أم ال.

مخصصات  20-2

القوائم المالية
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يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يكــون لــدى الشــركة التــزام قانونــي حالــي أو متوقــع ناتــج عــن حــدث ســابق، وهنــاك 
احتمــال وجــود اســتخدام للمــوارد لتســوية االلتــزام، وإمكانيــة تقديــر المبلــغ بشــكل يعتمــد عليه.

الزكاة  21-2

تخضــع الشــركة للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل )"المصلحــة"(. يتــم تحميــل الــزكاة المســتحقة علــى 
الشــركة علــى قائمــة الدخــل. يتــم تســجيل المبالــغ اإلضافيــة المســتحقة بموجــب التســويات النهائيــة، إن وجــدت، 

عنــد تحديدهــا.

تقــوم الشــركة باســتقطاع الضريبــة الواجبــة عــن معامــات محــددة مــع أطــراف غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وذلــك طبقــًا لنظــام ضريبــة الدخــل الســعودي.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  22-2

يتــم قيــد مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بموجــب شــروط أنظمــة العمــل والعمــال فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن قبــل الشــركة ويحمــل علــى قائمــة الدخــل. يتــم احتســاب مبلــغ االلتزام على أســاس القيمة 
الحاليــة لامتيــازات المكتســبة التــي تســتحق للموظــف فيمــا لــو تــرك الموظــف عملــه كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز 
ــرة  ــة الخدمــة علــى أســاس رواتــب وبــدالت الموظفيــن األخي ــد نهاي ــغ المســددة عن ــم احتســاب المبال المالــي. يت

وعــدد ســنوات خدماتهــم المتراكمــة، كمــا هــو موضــح فــي أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية.

أدوات مالية مشتقة   23-2

يتــم قيــد األدوات الماليــة المشــتقة، وهــي بشــكل رئيســي عقــود مقايضــة أســعار العمولــة، أواًل بالتكلفــة، وتتــم 
إعــادة تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن قبــل أطــراف مؤهلــة ومســتقلة فــي الفتــرات الماليــة الاحقــة. يتــم تحديــد 
ــاء علــى مــا إذا كانــت المشــتقات  ــة بن ــم المشــتقات المالي ــح أو الخســارة الناتجــة عــن إعــادة تقيي ــد الرب طريقــة قي
الماليــة المحــددة قــد صنفــت كأدوات تحــوط، وعلــى طبيعــة البنــد الــذي تتــم تغطيــة مخاطــره )تغطيــة مخاطــر 

التدفقــات النقديــة أو تغطيــة مخاطــر القيمــة العادلــة(. 

يتــم تصنيــف كامــل القيمــة العادلــة لمشــتقات التحــوط ضمــن الموجــودات أو المطلوبــات غيــر المتداولــة عندمــا 
تكــون القيمــة المتبقيــة للبنــد الــذي يتــم تغطيــة مخاطــره أكثــر مــن 12 شــهرا ويتــم تصنيفــه ضمــن الموجــودات أو 

المطلوبــات المتداولــة إذا كانــت القيمــة المتبقيــة للبنــد الــذي يتــم تغطيــة مخاطــره أقــل مــن 12 شــهرا.

كمــا فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ، كانــت لــدى الشــركة مشــتقتان ماليتــان وهمــا اتفاقيتــا مقايضــة ألســعار العمولــة 
وتــم تصنيفهمــا كتغطيــة لمخاطــر التدفقــات النقديــة )إيضــاح 1٩(. قامــت الشــركة، عنــد بدايــة المعامــات، بتوثيــق 
العاقــة بيــن أدوات التحــوط والبنــود التــي يتــم تغطيــة مخاطرهــا وكذلــك أهــداف إدارة المخاطــر وإســتراتيجية 

الحصــول علــى معامــات تحــوط مختلفــة. 

تقــوم الشــركة أيضــًا بتوثيــق تقديراتهــا وذلــك فــي تاريــخ بدايــة التحــوط وبشــكل دوري، وذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت 
المشــتقات المســتخدمة فــي معامــات التحــوط لهــا أثــر قــوي وفعــال فــي تقليــص التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 

أو التدفقــات النقديــة للعناصــر التــي تتــم تغطيــة مخاطرهــا.

يتــم قيــد الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة والمؤهلــة كأدوات تغطيــة مخاطــر 
ــر الفعــال، إن  ــح أو الخســارة الناتجــة عــن الجــزء غي ــد الرب للتدفقــات النقديــة، ضمــن حقــوق المســاهمين. يتــم قي

وجــد، مباشــرة فــي قائمــة الدخــل ضمــن أربــاح أو خســائر أخــرى.

اإليرادات  24-2

يتــم إثبــات اإليــرادات مــن بيــع العقــارات التطويريــة عندمــا تقــوم الشــركة بشــكل أساســي بتحويــل جميــع المخاطــر 
والعوائــد لملكيــة الموجــودات التابعــة إلــى البائــع والتــي غالبــا مــا تكــون عنــد اســتكمال عمليــة اإلنشــاء وعنــد تحويــل 

العقــود غيــر المشــروطة واســتام كامــل قيمــة العقــار.

يتــم قيــد اإليــرادات مــن تأجيــر الممتلــكات العقاريــة بموجــب عقــود إيجــار تشــغيلية فــي قائمــة الدخــل باســتخدام 
ــرة اإليجــار. وعندمــا تقــدم الشــركة حوافــز إلــى عمائهــا، يتــم قيــد تكلفــة تلــك  طريقــة القســط الثابــت خــال فت

الحوافــز باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــال فتــرة اإليجــار وذلــك كخصــم مــن قيمــة اإليجــار.

إن إيــرادات اإليجــار غيــر المحققــة تمثــل اإليجــار المحصــل مقدمــًا مــن العمــاء ويتــم قيــده فــي قائمــة الدخــل علــى 
أســاس ثابــت خــال فتــرة تلــك العقــود.

يتم إثبات اإليرادات الفندقية عند تقديم خدمات اإليواء و/ أو خدمات الطعام.

تقيد إيرادات المرابحة على أساس التناسب الزمني بإستخدام المعدالت السائدة في السوق.

مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية  25-2

تشــتمل مصاريــف البيــع والتســويق والعموميــة واإلداريــة علــى التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تكــون 
ــن  ــف بي ــوزع هــذه التكالي ــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا. ت ــًا للمب ــرادات وفق ــف اإلي ــر مرتبطــة بتكالي ــدًا غي تحدي

ــزم األمــر، بطريقــة منتظمــة. ــرادات ومصاريــف البيــع والتســويق والعموميــة واإلداريــة، إن ل تكاليــف اإلي

عقود إيجار تشغيلية   2٦-2

يتم تحميل المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترة اإليجار.

إعادة تصنيف   2٧-2

تــم إعــادة تصنيــف المبالــغ التاليــة فــي القوائــم الماليــة المقارنــة لعــام 1435هـــ لكــي تتوافــق مــع عــرض عــام 
143٦هـــ:

ــكات وآالت ومعــدات فــي قائمــة  ــد ممتل ــذ فــي بن ــد أعمــال رأســمالية تحــت التنفي ــم دمــج بن لعــرض أفضــل، ت
المركــز المالــي بــداًل مــن عــرض كل منهمــا بشــكل منفصــل.

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ ٩٧٩٨

األدوات المالية وإدارة المخاطر  -3

إن أنشــطة الشــركة تعرضهــا إلــى مخاطــر ماليــة مختلفــة، وتتضمــن هــذه المخاطــر: مخاطــر الســوق )تشــمل مخاطــر 
العملــة، مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر الفائــدة ومخاطــر األســعار(، ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
الســيولة. يركــز برنامــج إدارة المخاطــر العــام للشــركة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق الماليــة ويســعى 
إلــى التقليــل مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. تســتخدم الشــركة مشــتقات األدوات 

الماليــة للتحــوط ضــد مخاطــر التدفقــات النقديــة لســعر الفائــدة.

تتــم إدارة المخاطــر مــن قبــل اإلدارة وفقــًا لسياســات معتمــدة. تقــوم اإلدارة التنفيذيــة بتحديــد وتقييــم والتحــوط 
ــواع المخاطــر هــي  ــق مــع الوحــدات التشــغيلية للشــركة. إن أهــم أن ــة مــن خــال تعــاون وثي ضــد المخاطــر المالي

مخاطــر االئتمــان، مخاطــر العملــة ومخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر الفائــدة.

تتضمــن األدوات الماليــة المعروضــة ضمــن قائمــة المركــز المالــي النقــد ومــا يعادلــه والذمــم المدينــة والمبالــغ 
المحتجــزة واالســتثمار فــي شــركة زميلــة والقــروض طويلــة األجــل واإللتزامــات والمطلوبــات التــي يقابلهــا إيجارات 
رأســمالية واألدوات الماليــة المشــتقة والذمــم الدائنــة ومطلوبــات أخــرى. إن طــرق القيــد المطبقــة والخاصــة بهــذه 

البنــود تــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن السياســة المحاســبية لــكل منهــا.

يتــم إجــراء المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وإثبــات الصافــي بالقوائــم الماليــة عندمــا يكــون لــدى 
ــات الموجــودات  ــى أســاس المقاصــة أو إثب ــة إمــا للتســوية عل ــراء المقاصــة والني ــي فــي إج الشــركة حــق قانون

والمطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

مخاطر العملة  1-3

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر التغيــر فــي قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات 
ــر ســعر الصــرف  ــدوالر األمريكــي حيــث يعتب ــال الســعودي وال ــة. إن معظــم معامــات الشــركة هــي بالري األجنبي

مقابــل الريــال الســعودي ثابــت لــذا فــإن الشــركة غيــر معرضــة لمخاطــر العملــة.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة   2-3

ــر  ــق بتأثي ــة هــي التعرضــات لمخاطــر مختلفــة تتعل ــة لســعر العمول ــة والتدفقــات النقدي إن مخاطــر القيمــة العادل
تذبذبــات أســعار العمولــة الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالــي والتدفقــات النقديــة للشــركة. إن مخاطر ســعر 
العمولــة علــى الشــركة تنتــج بشــكل رئيســي مــن اســتثمارات المرابحــة قصيــرة األجــل والقــروض طويلــة األجــل، 
والتــي لهــا أســعار عمولــة عائمــة ويتــم مراجعتهــا بشــكل دوري. أبرمــت الشــركة عقــود مقايضــة أســعار العمولــة 
لتغطيــة تقلبــات أســعار العمولــة علــى تســهيات بعــض القــروض بمعــدالت ثابتــة. تراقــب اإلدارة التغيــرات فــي 
أســعار العمولــة وتــرى أن مخاطــر القيمــة العادلــة وأســعار عمولــة التدفقــات النقديــة للشــركة مــدارة بشــكل مائــم.

مخاطر السعر   3-3

إن مخاطــر الســعر هــي مخاطــر تعــرض قيمــة األداة الماليــة للتقلبــات نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق ســواء 
كانــت تلــك التغيــرات ناتجــة عــن عوامــل محــددة لــألداة أو ُمصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات المتداولــة 

فــي الســوق. إن الشــركة ليســت معرضــة لمخاطــر الســعر فيمــا يتعلــق بأســهم الملكيــة.

مخاطر االئتمان   4-3

إن مخاطــر االئتمــان هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا لــألداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. إن الشــركة معرضــة لمخاطــر االئتمــان مــن إيــرادات التأجيــر ونشــاطات التأجيــر وبيعهــا 

ــة باالئتمــان. للعقــارات التطويري

تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال مطالبــة المســتأجرين بدفــع اإليجــار مقدمــا. يتــم تقييــم جــودة ائتمــان 
المســتأجرين بنــاء علــى مراجعــة تصنيفهــم االئتمانــي مــن قبــل الشــركة مــع وكاالت مســتقلة فــي وقــت إبــرام 
اتفاقيــة التأجيــر. وتخضــع الذمــم المدينــة القائمــة للمســتأجرين للمراقبــة علــى نحــو منتظــم. إن الحــد األقصــى 

ــة. ــة مــن الموجــودات المالي ــكل فئ ــة ل ــر هــو القيمــة الدفتري ــخ التقري للتعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاري

تتــم إدارة بيــع العقــارات التطويريــة باالئتمــان مــن خــال مطالبــة العمــاء بدفــع 100% مــن ســعر البيــع قبــل تحويــل 
الملكيــة القانونيــة، وبالتالــي فــإن ذلــك يزيــل مخاطــر االئتمــان عــن الشــركة بالكامــل فــي هــذا الصــدد.

الحصــة المســتقبلية فــي توزيعــات األربــاح  لبعــض المؤسســين مــن  يتــم اســترداد مبالــغ مدفوعــة مقدمــا 
المدفوعــة لهــم. كمــا ال يحــق لهــؤالء المســاهمين بيــع حصصهــم فــي الشــركة مــا لــم يقومــوا بتســوية أيــة 
مدفوعــات مســبقة مســتلمة مــن قبلهــم. تعتقــد إدارة الشــركة أن مخاطــر االئتمــان مــدارة علــى نحــو مائــم.

يتــم إيــداع النقــد لــدى بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع. تقيــد الذمــم المدينــة بعــد حســم مخصــص الديــون 
المشــكوك فــي تحصيلهــا.

مخاطر السيولة   5-3

إن مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر أن تواجــه منشــأة مــا صعوبــات فــي تأميــن الســيولة الازمــة لمقابلــة اإللتزامــات 
المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. قــد تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع أحــد الموجــودات الماليــة بســرعة 
وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة. تــدار مخاطــر الســيولة عــن طريــق التأكــد بشــكل دوري مــن توفــر ســيولة كافيــة، بمــا 

فــي ذلــك اتفاقيــات التســهيات االئتمانيــة، لمقابلــة أيــة التزامــات مســتقبلية.

تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للشــركة موجوداتهــا المتداولــة كمــا فــي 30 ذي الحجــة 143٦ هـــ. تتكــون المطلوبــات 
ــة )"الجهــة  ــة للشــركة بشــكل رئيســي مــن الجــزء المتــداول مــن قــرض )"القــرض"( مــن الجهــة الحكومي المتداول
المقرضــة"( والبالــغ ٦50 مليــون ريــال ســعودي ويســتحق ســداده فــي 21 ربيــع األول 143٧هـــ )اإليضــاح رقــم 1٦(، 

وقــروض قصيــرة األجــل بمبلــغ ٧22 مليــون ريــال ســعودي. 

فيمــا يلــي تحليــل للمطلوبــات الماليــة للشــركة وصافــي المطلوبــات الماليــة المشــتقة التــي تمــت تســويتها 
ضمــن مجموعــات اســتحقاق مائمــة بنــاءًا علــى الفتــرة المتبقيــة كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي حتــى تاريــخ 
االســتحقاق التعاقــدي. إن المبالــغ التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي الجــدول هــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
غيــر المخصومــة. إن األرصــدة المســتحقة خــال 12 شــهرًا تعــادل أرصدتهــا الدفتريــة حيــث أن تأثيــر الخصــم ليــس 

ــًا. جوهري
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األدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(  -3

مخاطر السيولة )تتمة(   5-3

أقل من 

سنة واحدة

من سنة

إلى سنتين

من سنتين

إلى خمس سنوات

أكثر 

من خمس سنوات 

1435 هـ

ومطلوبــات  دائنــة  ذمــم 
 - - -1.223.1٦4.553أخــرى

 - - -4٦0.000.000قروض قصيرة األجل

متداولــة  غيــر  مطلوبــات 
 -10٩.545.٧٨3٧٩.1٨0.٨٨0 -أخــرى

مطلوبات مقابل إيجارات 
 - - - -رأسمالية

٧50.٩٦٦.٧٩5٩30.5٦0.٧٧25.5٨2.٦43.٧3٩ -قروض طويلة األجل

102.٩33.4٧3 - - -أدوات مالية مشتقة 

القيمة العادلة   ٦-3

إن القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بهــا تبــادل أصــل أو تســوية التــزام بيــن أطــراف ذات درايــة ولديهــا الرغبــة 
فــي ذلــك وتتــم بنفــس شــروط التعامــل مــع أطــراف مســتقلة. حيــث أنــه يتــم تجميــع األدوات الماليــة للشــركة على 
ــة المشــتقة والتــي يتــم قياســها بقيمتهــا  ــة، فيمــا عــدا األدوات المالي ــة المعدل أســاس طريقــة التكلفــة التاريخي
ــة  ــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادل ــرات القيمــة العادل ــة، قــد تنتــج فروقــات بيــن القيمــة الدفتريــة وتقدي العادل

للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفتريــة.

معلومات قطاعية  -4

إن نشــاط الشــركة يتمثــل جغرافيــًا فــي المنطقــة المركزيــة بمكــة المكرمــة بالمنطقــة الغربيــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية وال يوجــد نشــاط للشــركة خــارج المنطقــة الغربيــة.

أقل من 

سنة واحدة

من سنة

إلى سنتين

من سنتين

إلى خمس

سنوات

أكثر 

من خمس

سنوات 

143٦ هـ

ومطلوبــات  دائنــة  ذمــم 
 - - -٩31.122.4٨5أخــرى

 - - -٧21.٩01.٩٨٨قروض قصيرة األجل

متداولــة  غيــر  مطلوبــات 
 - -2٩0.٨٦2.٨21 -أخــرى

مطلوبات مقابل إيجارات 
11.543.4٦124.521.40٦40.٦٦٩.500422.5٨٨.٧33رأسمالية

٦50.000.0001.٩٨٨.130.٨٩٧2.2٨5.013.٦203.0٩٦.522.14٩قروض طويلة األجل

112.٧4٦.304 - - -أدوات مالية مشتقة 
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تعمل الشركة في القطاعات الرئيسية التالية:

قطاع الفنادق: ويشمل تأجير الغرف وبيع المأكوالت والمشروبات )"الفندق"(.

قطاع المراكز التجارية: ويتمثل في تشغيل وتأجير مراكز التسوق )"المراكز التجارية"(.

التطوير العقاري: ويشمل تطوير األراضي والبناء عليها وبيع الوحدات السكنية الجاهزة.

أدناه مجموعة من المعلومات المالية كما في 30 ذي الحجة 143٦هـ و1435هـ، مبوبة حسب القطاع:

 143٦ الحجــة  ذو   30
هـ

اإلجماليالتطوير العقاريالمراكز التجاريةالفنادق

يتكون مجموع

الموجودات من:

10٦.341.٩4215.٦2٩.٧141.1٧4.٩٦5.5٦41.2٩٦.٩3٧.220موجودات متداولة

14.٨٧3.٩٨4.3٨51٧.433.313.3٧4-2.55٩.32٨.٩٨٩ممتلكات وآالت ومعدات

استثمار في ممتلكات 
5٦٨.413.320-5٦٨.413.320-عقارية

٧02.033.٧30٧02.033.٧30--موجودات غير متداولة أخرى

42.٨4٧.٦422٧.٦1٧.01٦10.544.1٨٦.1٦310.٦14.٦50.٨21مطلوبات

1٧٧.٦5٧.٨٩0131.2٦٩.٩5٧4٧0.500.000٧٧٩.42٧.٨4٧إيرادات

203.٩55.50٧٩1.٩20.21٧)2٦.٨02.2٩2()٨5.232.٩٩٨(صافي الدخل

30 ذو الحجــة 1435 
هـ

اإلجماليالتطوير العقاريالمراكز التجاريةالفنادق

يتكون مجموع

الموجودات من:

54.453.32٨٧2.03٦.0٩41.051.45٦.1٦31.1٧٧.٩45.5٨5موجودات متداولة

14.310.٨1٧.35415.0٨1.2٩٩.٩٧5-٧٧0.4٨2.٦21ممتلكات وآالت ومعدات

استثمار في ممتلكات 
33٧.٧11.٧٦2-33٧.٧11.٧٦2-عقارية

1.٩٧5.٩0٩.0011.٩٧5.٩0٩.001--موجودات غير متداولة أخرى

20.٦13.٧5٧3٧.٦2٩.3٨5٩.210.٦٨3.٧44٩.2٦٨.٩2٦.٨٨٦مطلوبات

٦1.٦2٦.4٩٧105.14٦.3٨٩5٦4.400.000٧31.1٧2.٨٨٦إيرادات

21.1٦0.42٧3٨.٨3٩.51٩3٦1.٩٨٧.02٩421.٩٨٦.٩٧5صافي الدخل 

نقد وما يعادله  -5

1435 هـ143٦ هـ

 ٨1٦.31٧ ٩4٩.420النقد في الصندوق

 1.٦٦٩.52٩.٩35 1.151.120.٧33أرصدة لدى البنوك

 ٨0٧.1٩5.٦1٩ -استثمارات مرابحة

1.152.0٧0.153 2.4٧٧.541.٨٧1 

 -)٦٧4.٨٧٦.3٩3(يخصم: المبالغ المحتجزة – متداولة

)1.445.٧42.٦٧4()10٨.300.000( المبالغ المحتجزة – غير متداولة

 1.031.٧٩٩.1٩٧ 3٦٨.٨٩3.٧٦0نقد وما يعادله في نهاية العام

إن جميــع اســتثمارات المرابحــة هــي مــع بنــوك تجاريــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ذات تصنيــف إئتمانــي 
مرتفــع وتــدر عوائــد ماليــة بأســعار العمولــة الســائدة. يشــمل النقــد علــى مبالــغ مودعــة لــدى بنــك البــاد، طــرف ذو 

عاقــة، بمبلــغ ٧0,3 مليــون ريــال ســعودي بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
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ذمم مدينة وموجودات أخرى  -٦

1435هـ143٦هـإيضاح

٧4.٧21.5٩3 114.1٦٦.545ذمم مدينة تجارية

1.٨٨٧.٦٦٩ 2٧5٧.٧٦0.02٦مطلوب من أطراف ذات عاقة

1٨.3٩٩.٩٨4 2٨1٨.3٩٩.٩٨4تأمين ضمانات بنكية

5.٨3٧.0٦٩ 4.445.٨03مصاريف مدفوعة مقدمًا

٦.5٧1.4٦1 -تأمين اعتمادات مستندية 

٨٨٩.٧5٨ -إيرادات مستحقة

2.٨٦2.042 14.00٧.٧٨٦أخرى

20٨.٧٨0.144 111.1٦٩.5٧٦

فــي  المشــكوك  الديــون  مخصــص  ناقصــًا: 
 -)10٦.253.٦٦٩(تحصيلهــا

102.52٦.4٧5 111.1٦٩.5٧٦

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

1435 هـ143٦ هـ

 - -1 محرم

 -10٦.253.٦٦٩إضافات

 -3010٦.253.٦٦٩ ذو الحجة

عقارات تطويرية   -٧

1435هـ143٦هـإيضاح

 - 134.14٨.1٦٧ محرم

محول من ممتلكات وآالت ومعدات

 15٦.1٨٨.٨٦2 12234.٩٨5.0٦٩ومن أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)122.040.٦٩5()122.0٧٧.412(تكلفة عقارات تطويرية مباعة

 34.14٨.1٦٧ 3014٧.055.٨24 ذو الحجة
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دفعات مقدمة لبعض المؤسسين  - ٨

1435هـ143٦هـ

 2٩٩.1٧1.٨24 12٩2.٩٧٩.253 محرم

 2٧.4٧٧.0٨٩ 2٨.٦05.143مدفوعات

)33.٦٦٩.٦٦0()٦.٧0٧.4٩1(المبالغ المستلمة

 2٩2.٩٧٩.253 30314.٨٧٦.٩05 ذو الحجة

اقترح مجلس اإلدارة في جلســته المنعقدة في 20 ذي القعدة 1435هـ )الموافق 15 ســبتمبر 2014م( االســتمرار 
فــي دفــع هــذه المبالــغ لبعــض المؤسســين حتــى 30 ذي الحجــة 143٦هـــ. تــم عــرض األمــر علــى الجمعيــة العمومية 
غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 21 جمــادى األولــى 143٦هـــ )الموافــق 12 مــارس 2015( وتمــت الموافقــة على ذلك. 

نفقات مالية مؤجلة  -٩

حركة النفقات المالية المؤجلة للسنة كما يلي:

1435 هـ143٦ هـ

 202.411.405 11٨٦.٧24.5٨٨ محرم

 ٩.٦٨0.000 ٦0.000.000إضافات

إطفاءات مرسملة كجزء من األعمال الرأسمالية

 تحت التنفيذ
)1٦.330.٦11()25.3٦٦.٨1٧(

 1٨٦.٧24.5٨٨ 30230.3٩3.٩٧٧ ذو الحجة

استثمار في ممتلكات عقارية  -10

1 محرم

143٦ هـ

أعمــال  مــن  محــول 
تحــت رأســمالية 

التنفيذ
)إيضاح 1-12(

إضافات
30 ذو الحجة

143٦ هـ

التكلفة

 44٦.٧1٩.5٦2 - 1٩1.23٧.0٦٦ 255.4٨2.4٩٦المباني

 ٦٩2.3041٩2.334.44٦ ٦3.٩11.2٨4 12٧.٧30.٨5٨معدات 

 ٦0٨.٦3٦ - - ٦0٨.٦3٦أثاث وتجهيزات

3٨3.٨21.٩٩0 255.14٨.350 ٦٩2.304 ٦3٩.٦٦2.٦44 

االستهاكات المتراكمة

)31.٨31.01٨()11.3٩2.41٨( -)20.43٨.٦00(المباني 

)3٩.14٦.521()13.٦00.34٩( -)25.54٦.1٧2(معدات

)2٧1.٧٨5()14٦.32٩( -)125.45٦(أثاث وتجهيزات

)4٦.110.22٨(- )25.13٩.0٧()٩٦1.24٩.324(

33٧.٧11.٧٦2 5٦٨.413.320 

1 محرم

1435 هـ

محــول مــن أعمــال 
تحــت رأســمالية 

التنفيذ
)إيضاح 1-12(

إضافات
30 ذو الحجة

1435 هـ

التكلفة

 255.4٨2.4٩٦ - - 255.4٨2.4٩٦المباني

 12٧.٧30.٨5٨ - - 12٧.٧30.٨5٨معدات 

القوائم المالية
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 ٦0٨.٦3٦ 255.٩00 - 352.٧3٦أثاث وتجهيزات

3٨3.5٦٦.0٩0 - 255.٩00 3٨3.٨21.٩٩0 

االستهاكات المتراكمة

)20.43٨.٦00()10.21٩.300( -)10.21٩.300(المباني 

)25.54٦.1٧2()12.٧٧3.0٨٦( -)12.٧٧3.0٨٦(معدات

)125.45٦()٨3.341( -)42.115(أثاث وتجهيزات

)23.034.501(- )23.0٧5.٧2٧()4٦.110.22٨(

3٦0.531.5٨٩ 33٧.٧11.٧٦2 

 .S2 خــال الســنة المنتهيــة فــي 30 ذو الحجــة 143٦هـــ تــم االنتهــاء مــن أعمــال البنــاء المتعلقــة بالســوق التجــاري
ومــا تــزال الشــركة فــي طــور اســتصدار الرخــص النظاميــة الازمــة لبــدء تشــغيل الســوق. وبنــاًء عليــه، قــررت إدارة 

الشــركة عــدم اســتهاك المبنــى لحيــن بــدء التشــغيل.

استثمار في شركة زميلة  -11

يتكون االستثمار في شركة زميلة مما يلي:

نسبة الملكية 

1435هـ143٦هـ1435 هـ143٦ هـ

404٨.4٦2.٨4٨50.4٦2.4٨٦%40%شركة تبريد المنطقة المركزية )"تبريد"(

فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة:

1435 هـ143٦ هـ

2.000.000 150.4٦2.4٨٦ محرم

4٨.000.000 -إضافات 

4٦2.4٨٦)1.٩٩٩.٦3٨(حصة الشركة في صافي )الخسارة(/ الدخل

50.4٦2.4٨٦ 304٨.4٦2.٨4٨ ذو الحجة

خــال الســنة المنتهيــة فــي 30 ذي الحجــة 1435هـــ زادت الشــركة حصتهــا العينيــة فــي شــركة تبريــد مــن خــال 
تحويــل مبلــغ 4٨ مليــون ريــال ســعودي مــن أعمــال رأســمالية تحــت التنفيــذ إلــى إســتثمار فــي شــركة زميلــة. 

)اإليضــاح رقــم 12(.

القوائم المالية
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ممتلكات وآالت ومعدات   -12

المحول إلى عقارات تحوياتإضافات1 محرم143٦ هـ إيضاح
تطويرية

محول إلى إستثمار 
في ممتلكات عقارية

محول إلى إستثمار في 
30 ذو الحجةاستبعاداتشركة زميلة

التكلفة

 4.20٨.٩0٦.5٨٧ - - -)2٩.٨1٧.414( - - 4.23٨.٧24.001 األراضي

 2.012.٨3٧.٩٧4 - - - - 1.543.1٨٦.0٧٧ - 4٦٩.٦51.٨٩٧ مباني 

 505.025.41٨ - - - - - 505.025.41٨ -نظام تبريد المنطقة

 ٦.2٧5.1٧٧ - - - - - - ٦.2٧5.1٧٧ المباني على أراض مستأجرة 

 ٨2٧.4٦5.1٨3 - - - - ٦42.٩3٧.4٩2 ٨٨3.٦5٧ 1٨3.٦44.034معدات

 32٦.105.252)٨٧1.٦٧٨( - - - 1٩5.٦٧٨.4٨5 ٨.٩٩٦.11٦ 122.302.32٩ أثاث وتجهيزات

 3.11٦.42٧ - - - - - - 3.11٦.42٧ آالت ومعدات

 1.٩25.٩50  - - - - - - 1.٩25.٩50 سيارات 

 5٧٦.252 - - - - - 120.٦4٦ 455.٦0٦ معدات مكتبية 

 1٩.11٨.140 - - - - ٦.٦34.٦04 1.٧٨3.٧41 10.٦٩٩.٧٩5 أجهزة حاسب آلي

 ٩.٦01.23٩.0٨2 - -)255.14٨.350()205.1٦٧.٦55()2.3٨٨.43٦.٦5٨( 2.3٨2.2٦3.٧23 10.0٦٧.٧2٨.022أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 1-12

 15.104.523.23٨ 2.٨٩٩.0٧3.301 - )234.٩٨5.0٦٩()255.14٨.350(- )٨٧1.٦٧٨(1٧.512.5٩1.442 

االستهاكات المتراكمة 

)1٨.٧٨5.4٩0( - - - - -)15.٦5٧.٦0٨()3.12٧.٨٨2(مباني 

)12.321.454( - - - - -)12.321.454( -نظام تبريد المنطقة 

)5.٦٨0.3٧٨( - - - - -)304.٦43()5.3٧5.٧35(المباني على أراض مستأجرة

)1٩.٩54.٩23( - - - - -)1٦.٩03.٩5٨()3.050.٩٦5(معدات

القوائم المالية
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)12.00٨.3٨5( 43.5٨3 - - - -)٨.٧٩5.5٦٨()3.25٦.400(أثاث وتجهيزات

)3.11٦.240( - - - - -)٩٧.5٧4()3.01٨.٦٦٦(آالت ومعدات

)1.4٩4.3٦٧( - - - - -)2٩4.14٨()1.200.21٩(سيارات 

)2٩٦.3٦0( - - - - -)53.50٩()242.٨51(معدات مكتبية 

)5.٦20.4٧1( - - - - -)1.٦٦٩.٩2٦()3.٩50.545(أجهزة حاسب آلي

)23.223.2٦3()5٦.0٩٨.3٨٨(- - - - 43.5٨3 )٧٩.2٧٨.0٦٨(

15.0٨1.2٩٩.٩٧5 1٧.433.313.3٧4 

تحوياتإضافات1 محرم1435هـ إيضاح
المحول إلى

قارات تطويرية
محول إلى إستثمار في 

ممتلكات عقارية
محول إلى إستثمار

30 ذو الحجةاستبعاداتفي شركة زميلة

التكلفة

 4.23٨.٧24.001  - - -)15.540.4٨3( -  25.000.000 4.22٩.2٦4.4٨4األراضي

 4٦٩.٦51.٨٩٧  - - - - 4٦٩.٦51.٨٩٧  - -مباني 

 - - - - - - - -نظام تبريد المنطقة

 ٦.2٧5.1٧٧  - - - - - -٦.2٧5.1٧٧المباني على أراض مستأجرة 

 1٨3.٦44.034 - - - - 1٧2.٩٦3.٨14 10.٦٨0.220 -معدات

 122.302.32٩  - - - - 11٨.5٦٧.٩05  1.٧34.5٦٨ 1.٩٩٩.٨5٦أثاث وتجهيزات

 3.11٦.42٧  - - - - - -3.11٦.42٧آالت ومعدات

 1.٩25.٩50 )453.355( - - - - 12٧.500 2.251.٨05سيارات 

القوائم المالية
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 455.٦0٦  - - - - - ٧2.000 3٨3.٦0٦معدات مكتبية 

 10.٦٩٩.٧٩5  - - - - 5.4٦٧.330  1.310.٦٩٨ 3.٩21.٧٦٧أجهزة حاسب آلي

 10.0٦٧.٧2٨.022 -)4٨.000.000( -)140.٦4٨.3٧٩()٧٦٦.٦50.٩4٦( 3.0٦٧.343.٩55 ٧.٩55.٦٨3.3٩2أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 1-12

 12.202.٨٩٦.5143.10٦.2٦٨.٩41 - )15٦.1٨٨.٨٦2(- )4٨.000.000()453.355( 15.104.523.23٨ 

االستهاكات المتراكمة 

)3.12٧.٨٨2( - - - - -)3.12٧.٨٨2( -مباني 

 - - - - - - - -نظام تبريد المنطقة

)5.3٧5.٧35( - - - - -)314.424()5.0٦1.311(المباني على أراض مستأجرة

)3.050.٩٦5( - - - - -)3.050.٩٦5( -معدات

)3.25٦.400( - - - - -)2.1٨٧.٦51()1.0٦٨.٧4٩(أثاث وتجهيزات

)3.01٨.٦٦٦( - - - - -)3٨٩.552()2.٦2٩.114(آالت ومعدات

)1.200.21٩( 440.٧٦٧  - - - -)2٧0.٦3٧()1.3٧0.34٩(سيارات 

)242.٨51( - - - - - )3٦.142()20٦.٧0٩(معدات مكتبية 

)3.٩50.545( - - - - - )٧05.٦11()3.244.٩34(أجهزة حاسب آلي

)13.5٨1.1٦٦()10.0٨2.٨٦4( - - - -  440.٧٦٧ )23.223.2٦3(

12.1٨٩.315.34٨15.0٨1.2٩٩.٩٧5 

القوائم المالية
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تتمثــل األراضــي مــن قطــع األرض التــي تقــع فــي منطقــة جبل عمر. اســتلمت الشــركة األراضي من المســاهمين 
ــم إعــداد واعتمــاد تقييــم  ــال ســعودي للســهم وقــد ت المؤسســين لقــاء األســهم المصــدرة بقيمــة قدرهــا 10 ري
األراضــي مــن قبــل الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة مكــة المكرمــة. تــم انهــاء إجــراءات نقــل وإفــراغ صكــوك ملكيــة 
هــذه األراضــي مــن المســاهمين المؤسســين إلــى الشــركة. تمثــل اإلضافــات إلــى األراضــي القطــع التــي قــدم 

ماكهــا صكــوك ملكيتهــا لتحويلهــا إلــى الشــركة.

قامــت الشــركة برهــن جــزء مــن أراضيهــا كضمــان مقابــل قــرض حكومــي وقــروض مــن بنــوك تجاريــة محليــة )إيضــاح 
 .)1٦

قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة )"االتفاقيــة"( مــع شــركة تبريــد المنطقــة المركزيــة )"شــركة تبريــد"(، شــركة زميلــة، 
ــة النظــام  ــخ جاهزي ــرة 2٦,5 ســنة مــن تاري ــد"( لفت ــد المنطقــة )"نظــام التبري ــة نظــام تبري ــاء و تشــغيل و صيان لبن
لتقديــم الخدمــة الفعليــة والــذي كان فــي ٩ ربيــع األول 143٦ هـــ )الموافــق 31 ديســمبر 2014م(. وقــد تــم رهــن 

النظــام مقابــل قــرض حصلــت عليــه شــركة تبريــد.

فــي الفتــرة الاحقــة إلصــدار القوائــم الماليــة األوليــة )غيــر المدققــة( والصــادرة بتاريــخ 20 محــرم 143٧هـــ )الموافــق 
2 نوفمبــر 2015م( عــن فتــرة الثاثــة أشــهر والســنة المنتهيــة فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ ، قامــت اإلدارة بتســجيل 
ــد  ــة مــع شــركة تبري ــث أن اإلتفاقي ــاة بإيجــار رأســمالي. وحي ــد كموجــودات مقتن ــات المتعلقــة بنظــام التبري الترتيب
تحتــوي علــى ترتيبــات إليجــار ضمنــي، فقــد قــررت اإلدارة اســتخدام سياســة محاســبية أكثــر مائمــة بحيــث يتــم 
معاملــة نظــام التبريــد كإيجــار رأســمالي وفقــًا لمتطلبــات المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية 
 IFRIC"( للمحاســبين القانونييــن والتفســير الرابــع الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

.)"4

نتيجــة لتصنيــف نظــام التبريــد كموجــودات مقتنــاة بإيجــار رأســمالي، فقــد ارتفــع رصيــد ممتلــكات وآالت ومعــدات 
كما في 2٩ ربيع األول 143٦ هـ و30 جمادى الثاني 143٦ هـ و2٩ رمضان 143٦ هـ و30 ذو الحجة 143٦ هـ ، بمبلغ 
4٩٨ مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 1٦,141 مليــون ريــال ســعودي( وبمبلــغ 4٨٧ مليــون ريــال ســعودي 
)الرصيــد بعــد التغييــر 1٦,٧1٩ مليــون ريــال ســعودي( وبمبلــغ 4٧5 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 
1٧,413 مليــون ريــال ســعودي( و بمبلــغ 4٦٨ مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 1٧,433 مليــون ريــال 
ســعودي( علــى التوالــي؛ وقــد ارتفــع رصيــد مطلوبــات مقابــل إيجــارات رأســمالية بمبلــغ 502 مليــون ريــال ســعودي 
)الرصيــد بعــد التغييــر 502 مليــون ريــال ســعودي( و بمبلــغ 501 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 501 
ــال ســعودي( و  ــر 500 مليــون ري ــد بعــد التغيي ــال ســعودي )الرصي ــغ 500 مليــون ري ــال ســعودي( و بمبل مليــون ري
بمبلــغ 4٩٩ مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 4٩٩ مليــون ريــال ســعودي( علــى التوالــي؛ وقــد إنخفضــت 
األربــاح المبقــاة واإلحتياطــي النظامــي بمبلــغ 4 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 25٨ مليــون ريــال 
ســعودي( وبمبلــغ 14 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 323 مليــون ريــال ســعودي( وبمبلــغ 25 مليــون 
ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد التغييــر 332 مليــون ريــال ســعودي( وبمبلــغ 31 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد بعــد 

التغييــر 205 مليــون ريــال ســعودي(، علــى التوالــي.

وانخفــض صافــي الدخــل لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة بنهايــة الربــع األول، الربــع الثانــي، الربــع الثالــث، والربــع 
الرابــع للســنة 143٦ هـــ بمبلــغ 4.1 مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 10,3 مليــون ريــال ســعودي، وبمبلــغ 10 مليــون 
ريــال ســعودي ، وبمبلــغ ٧ مليــون ريــال ســعودي ، علــى التوالــي. ونتيجــة للتغيــرات، فقــد تضمنــت بنــود قائمــة 
ــد نهايــة الســنة بعــد  ــرادات بمبلــغ 1٦,4 مليــون ريــال ســعودي )الرصي الدخــل بعــد التغييرارتفاعــا فــي تكلفــة اإلي
التغييــر 345 مليــون ريــال ســعودي( ولفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة بنهايــة الربــع األول والربــع الثانــي والربــع الثالــث 
والربــع الرابــع للســنة 143٦ هـــ ، بمبلــغ 2,4 مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 5,3 مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 5 
مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 3,٧ مليــون ريــال ســعودي ، علــى التوالــي؛ وكذلــك ارتفــاع فــي النفقــات الماليــة 
بمبلــغ 15 مليــون ريــال ســعودي )الرصيــد نهايــة الســنة بعــد التغييــر ٨5,5 مليــون ريــال ســعودي( ولفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة بنهايــة الربــع األول والربــع الثانــي والربــع الثالــث والربــع الرابــع للســنة 143٦ هـــ ، بمبلــغ 1,٧ مليــون 
ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 5 مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 5,1 مليــون ريــال ســعودي ، وبمبلــغ 3,3 مليــون ريــال 

ســعودي، علــى التوالــي.

وتكــون ربحيــة )خســارة( الســهم لــكل مــن الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي الربــع األول والربــع الثانــي والربــع الثالــث 

والربــع الرابــع للســنة 143٦ هـــ 0,15٦ ريــال ســعودي للســهم ، و0,0٧0 ريــال ســعودي للســهم ، و0,00٩ ريــال 
ســعودي للســهم، و)0,13٦( ريــال ســعودي للســهم ، علــى التوالــي.
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أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  1-12

إضافات 1 محرم 143٦هـ

المحول إلى

إسثمار في

ممتلكات عقارية 

المحول إلى ممتلكات 
وآالت ومعدات 

المحول إلى عقارات 
تطويرية 

المحول إلى إستثمار 
30 ذو الحجة إعادة تصنيف في شركة زميلة 

التكلفة

٦.54٧.2٩٧.٧٩٩ - -)120.052.55٧()1.٨10.3٦٨.334()205.100.054( ٧.0٨٦.٧٧4.25٧1.5٩٦.044.4٨٧عقارات تحت اإلنشاء

٧3٩.0٨٦.4٩٨ - -)23.٦14.٧4٨()232.515.1٩4()2٦.٩20.٨11( ٦4٩.٨٨٦.٨553٧2.250.3٩٦تكاليف قروض مرتبطة

4٦2.٧٨0.٧٦5 - -)٦.114.2٦3()٦٦.5٨0.203()10.٩50.٦0٨( 410.٨٨2.٦٧٩135.543.1٦0تكاليف اإلدارة واإلشراف على المشروع

350.4٨2.145 - -)2.14٩.٩3٦()3٨.٧04.5٩5()2.٧٧5.51٦( 3٦٨.0٦4.2542٦.04٧.٩3٨إستشارات هندسية وتصاميم مجسمات

13٩.٩53.12٨ - -)23.٦00.٧14()1٧0.054.٩43( - 132.٧٧1.531200.٨3٧.254أثاث وتجهيزات

10٨.0٩0.232 - -)٧٨3.٦10()٧.٩٩2.٦4٨()1.11٦.4٦2( 112.٨0٩.0525.1٧3.٩00تسوية الموقع

33.554.01٦ - -)2٦4.300()2.45٦.20٧()32٦.213( 3٦.213.04٩3٨٧.٦٨٧أعمال هدم وترحيل المخلفات

34.024.2٧2 - -)٩4٨.٨٩4()٨.01٨.٦٩4()1.314.٩٦1( 34.41٩.2٨٨٩.٨٨٧.533أتعاب مهنية وخدمات إستشارية مالية

2٩.٦٧٦.1٧٧ - -)10٩.3٨٨()4.44٩.٦٩4()13٦.2٨٦( 2٩.4٧3.٦3٦4.٨٩٧.٩0٩إستشارات فندقية

٨٧2.٧٦5.331 - - - - -)154.4٦٦.٦53(1.02٧.231.٩٨4دفعات مقدمة للمقاولين

2٨3.52٨.٧1٩ -   -  )2٧.52٩.245( )4٧.2٩٦.14٦( )٦.50٧.43٩(  1٧٩.201.43٧1٨5.٦٦0.112 أخرى

 10.0٦٧.٧2٨.0222.3٨2.2٦3.٧23  )255.14٨.350( )2.3٨٨.43٦.٦5٨( )205.1٦٧.٦55(  -   -  ٩.٦01.23٩.0٨2
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إضافات 1 محرم 1435هـ
المحول إلى إسثمار

 في ممتلكات عقارية 
المحول إلى ممتلكات 

وآالت ومعدات 
المحول إلى عقارات 

تطويرية 
المحول إلى إستثمار 

30 ذو الحجة إعادة تصنيف في شركة زميلة 

التكلفة

41.٩٩0.341٧.0٨٦.٧٧4.25٧)4٨.000.000()٩5.254.٦٧3()4٩3.٩٧٩.٧40( -5.٦٩5.٨٧٧.٦1٩1.٩٨٦.140.٧10عقارات تحت اإلنشاء

٦4٩.٨٨٦.٨55 - -)1٦.140.٦٦5()101.٦3٧.٩25( -443.455.03٩324.210.40٦تكاليف قروض مرتبطة

تكاليف اإلدارة واإلشراف على 
410.٨٨2.٦٧٩ - -)4.4٦2.31٩()23.141.0٦٩( -314.٨٧3.51٦123.٦12.551المشروع

إستشارات هندسية وتصاميم 
3٦٨.0٦4.254 - -)1.٦٧٦.3٧4()1٧.٨٧٧.٧4٦( -340.5٩1.1٩34٧.02٧.1٨1مجسمات

132.٧٧1.531 - -)1٨.٨٩٩.٩٦٩()10٧.5٩1.3٩٧( -14٦.1٨٩.1٩٦113.0٧3.٧01أثاث وتجهيزات

112.٨0٩.052 - -)٦٩3.٦٨2()3.5٩٧.355( -10٩.٨32.024٧.2٦٨.0٦5تسوية الموقع

3٦.213.04٩ - -)225.451()1.1٦٩.1٦1( -3٦.1٨0.٩101.42٦.٧51أعمال هدم وترحيل المخلفات

34.41٩.2٨٨ - -)53٦.٩4٦()2.٧٨4.540( -2٩.41٦.٦23٨.324.151أتعاب مهنية وخدمات إستشارية مالية

2٩.4٧3.٦3٦ - -)٨1.2٩0()٩٨٩.34٦( -2٧.٨٩5.1122.٦4٩.1٦0إستشارات فندقية

1.02٧.231.٩٨4 - - - - -٦٦٧.244.15٧35٩.٩٨٧.٨2٧دفعات مقدمة للمقاولين

1٧٩.201.43٧ )41.٩٩0.341(  -  )2.٦٧٧.010( )13.٨٨2.٦٦٧(  -  ٩3.٦23.452 144.12٨.003 أخرى

 ٧.٩55.٦٨3.3٩2 3.0٦٧.343.٩55  -  )٧٦٦.٦50.٩4٦( )140.٦4٨.3٧٩( )4٨.000.000(  -  10.0٦٧.٧2٨.022

القوائم المالية



التقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـالتقرير السنوي الثامن للعام المالي ١٤٣٦ هـ 121122

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى   -13

1435 هـ143٦ هـإيضاح

 ٧05.222.٧٨4 ٦٩٨.٩3٦.52٨أرصدة مستحقة للمقاولين

مبالغ محتجزة لقاء ضمانات

حسن تنفيذ 
355.٩5٨.15٨ 254.٨٧٩.301 

 244.٩٧٧.32٨ -ذمم دائنة 

 12٧.٨٧5.222 51.٩3٩.00٧مدفوعات مقدمة من العماء 

 21.0٦1.5٦٧ 3٩.٨٦٦.042ذمم دائنة فندقية

 1٨.٧2٨.٩03 5.122.432مصاريف مستحقة

 1٧.٩٨4.4٦1 1٨.٨٦0.354نفقات مالية مستحقة

 13.3٨3.305  1321.3٨٨.٩32-1إيرادات غير محققة 

 1.2٩3.٦10 2٧23.30٦.٦1٦مطلوب ألطراف ذات عاقة 

 334.3٧٧ 43٧.٦53ضريبة استقطاع مستحقة الدفع

1.215.٨15.٧22 1.405.٧40.٨5٨ 

ناقصًا: الجزء غير المتداول من ضمانات 
)1٨2.5٧٦.305()2٨4.٦٩3.23٧(1٧حسن التنفيذ 

٩31.122.4٨5 1.223.1٦4.553 

13-1  تمثــل اإليــرادات غيــر المحققــة مبالــغ تــم اســتامها مــن المســتأجرين مقدمــا مقابــل إيجــار المحــات 
التجاريــة.

قروض قصيرة األجل  -14

تمثــل القــروض قصيــرة األجــل إتفاقيــات تســهيات مرابحــة تــم الحصــول عليهــا مــن بنــوك تجاريــة محليــة. يتــم 
إحتســاب نفقــات التمويــل علــى أســاس المعــدالت الســائدة فــي الســوق الســعودي، والتــي تعتمــد أساســًا 
علــى معــدالت العمولــة الســائدة بيــن البنــوك الســعودية. بلــغ الرصيــد المســتخدم مــن الحــد اإلئتمانــي للقــروض 
قصيــرة األجــل حتــى 30 ذو الحجــة 143٦هـــ مبلــغ ٧22 مليــون ريــال ســعودي )30 ذو الحجــة 1435هـــ : 4٦0مليــون ريال 

ســعودي(.إن هــذه القــروض قصيــرة األجــل مضمونــة بســندات ألمــر مقدمــة مــن الشــركة.

مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية  -15

15-1 فيما يلي مطلوبات اإليجار في 30 ذي الحجة:

1435هـ143٦هـ

 -٧٩٧,20٨,331اجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية

 -)2٩٧,٨٨5,231(نفقات تمويلية

 -4٩٩,323,100القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار
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في 30 ذي الحجة تعرض مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية في قائمة المركز المالي على النحو التالي:

1435هـ143٦هـ

 -11,543,4٦1الجز المتداول

 -4٨٧,٧٧٩,٦3٩الجزء غير المتداول

4٩٩,323,100- 

1٧-2 فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية كما في 30 ذي الحجة:

1435هـ143٦هـ

 -143٧31.3٦5.5٧4هـ

 -143٨31.3٦5.5٧4هـ

 -143٩31.3٦5.5٧4هـ

 -144031.3٦5.5٧4هـ

 -1441٦٧1.٧4٦.03٦هـ وما يعدها

٧٩٧.20٨.332- 

إن القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار تم خصمها بمعدل فائدة فعلي بحوالي 4 % تقريبًا للسنة.

قروض طويلة األجل  -1٦

1435 هـ143٦ هـإيضاح

3.000.000.000 1٦3.000.000.000-1قرض حكومي

4.04٦.254.٦40 -1٦-2القرض المجمع – مسدد

قرض من بنك محلي – 4 مليار

ريال سعودي
3-1٦4.000.000.000 - 

قرض من بنك محلي – 2 مليار

ريال سعودي
4-1٦٧2٨.000.000 - 

٧.٧2٨.000.000 ٧.04٦.254.٦40

عموالت مصرفية مستحقة للقرض 
21٧.٩1٦.٦٦٦ 1٦2٩1.٦٦٦.٦٦٦-1الحكومي

ناقصًا: الجزء المتداول من القرض الحكومي
 المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

1-1٦(٦50.000.000(- 

٧.3٧ ٦٩.٦٦٦.٦٦٦.2٦4.1٧1.30٦

قرض حكومي   1-1٦

تنــص اإلتفاقيــة المبرمــة مــع جهــة حكوميــة علــى قــرض قيمتــه 3 مليــار ريــال ســعودي لتطويــر منطقــة جبــل عمــر، 
تــم ســحب مبلغــه بالكامــل خــال الســنوات الماضيــة. حصلــت الشــركة علــى موافقــة الجهــة الحكوميــة علــى تأجيــل 
بدايــة ســداد القــرض وعمولتــه المصرفيــة وعمولــة فتــرة الســماح لمــدة ســنتين إضافيتيــن لتصبــح فتــرة الســماح 
4 ســنوات. ال يخضــع القــرض لنفقــات تمويــل وفقــًا ألســعار معــدل الفائــدة الســائد بيــن البنــوك فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية. يســتحق ســداد القــرض ويحمــل عمولتــه المســتحقة علــى ســتة أقســاط ســنوية مياديــة تبــدأ 
مــن 1 ينايــر 201٦ )الموافــق 21 ربيــع األول 143٧هـــ(. القــرض مضمــون برهــن قطــع أراضــي مســاحتها 30.٦11 متــر 

مربــع )إيضــاح 12(. 

القوائم المالية
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القرض المجمع – مسدد   2-1٦

ســعودية  بنــوك  مجموعــة  مــع   )2012 يوليــو   25 )الموافــق  1433هـــ  الحجــة  ذو   ٦ فــي  الشــركة  إدارة  وقعــت 
)"المجموعــة"( اتفاقيــة قــــــرض مجمــع إســامي بطريقــة اإلجــارة تقــوم بموجبهــا المجموعــة بمنــح قــــــرض مقداره 
5 مليــار ريــال ســعودي يخصــص الســتكمال تنفيــذ المرحلــة األولــى مــن مشــروع الشــركة الرئيســي )"جبــل عمــر"( 
بمــدة تمويــل 12 ســنة مــع فتــرة ســماح قدرهــا 4 ســنوات، حيــث يســدد القــرض علــى أقســاط ربــع ســنوية إبتــداءًا 
مــن 2٨ ذي الحجــة 143٧هـــ )الموافــق 30 ســبتمبر 201٦(. يســتحق علــى مبلــغ القــرض عمــوالت مصرفيــة ســنوية 
تســاوي معــدل الفائــدة الســائد بيــن البنــوك فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة 3٦0 يومــًا تســدد علــى دفعــات 
ربــع ســنوية مــن بدايــة اســتام دفعــات القــرض. بلــغ رصيــد القــرض كمــا فــي 14 ربيــع الثانــي 143٦هـــ مبلــغ 4.04٦ 
مليــون ريــال ســعودي )30 ذو الحجــة 1435هـــ 4.04٦ مليــون ريــال ســعودي( كجــزء مــن قيمــة القــرض المجمــع. وقــد 

قدمــت الشــركة الضمانــات التاليــة:

ــح اســتكمال  ــغ محتجــزة لصال ــال ســعودي كمبال ــون ري ــغ ٦53 ملي ــوك المجموعــة مبل ــدى أحــد بن أودعــت الشــركة ل
ــيات القــرض المـجـمـــع كمــا فــي 14 ربيــع الثانــي 143٦هـــ. المـرحـلــــة األولــى بمـوجـــب إتـفـاقـ

بموجب إتفاقيات القرض المجمع، أودعـــــت الشركة المبالغ المستلمة مـــن إيجــار المحات التجارية والتحصيات 
المقدمــة مــن عمــاء العقــارات التطويريــة والبالغــة ٩٨1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 14 ربيــع الثانــي 143٦هـــ 

كمبالــغ محتجــزة لــدى أحــد بنــوك المجموعــة.

احتفــظ أحــد البنــوك فــي المجموعــة بصكــوك ملكيــة أراضــي فــي المشــروع مســاحتها ٩4.٦٦5 متــر مربــع )إيضــاح 
.)12

وقعت الشركة على سندين ألمر لصالح أحد البنوك بالمجموعة بمبلغ إجمالي 5 مليار ريال سعودي.

نقلــت الشــركة حــق االنتفــاع الحالــي والمســتقبلي لمجموعــة مــن بوالــص التأميــن المصــدرة ألمــر الشــركة لصالــح 
أحــد البنــوك فــي المجموعــة.

نقلــت الشــركة حــق االنتفــاع مــن الضمانــات المقدمــة مــن أحــد مقاولــي مشــروع جبــل عمــر لصالــح الشــركة بمبلــغ 
201 مليــون ريــال ســعودي لصالــح أحــد بنــوك المجموعــة.

كمــا أبرمــت الشــركة اتفاقيتــي تحــوط لمقابلــة أســعار العمولــة لتغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة للشــركة والناتجــة 
عــن التغيــر فــي ســعر العمولــة علــى تســهيات القــرض المجمــع )إيضــاح 1٩(.

تم سداد هذا القرض كما هو مبين في إيضاح رقم )3-1٦(.

قرض من بنك محلي – 4 مليار ريال سعودي    3-1٦

وقعــت إدارة الشــركة بتاريــخ 15 ربيــع الثانــي 143٦هـــ )الموافــق 4 فبرايــر 2015م( اتفاقيــة تمويــل إســامي مع بنك 
محلــي تجــاري بقيمــة أربعــة مليــار ريــال ســعودي بموجبهــا يمــول البنــك الشــركة بمبلــغ أربعــة مليــار ريــال ســعودي 
ــة األولــى )إيضــاح 1٦-2( وهــو مــا يســمى  لســداد مــا تــم ســحبه مــن القــرض المجمــع الخــاص بتمويــل المرحل
بعمليــة إعــادة تمويــل علــى أساســها تــم ســداد كامــل قيمــة القــرض المجمــع وتغطيــة الفــرق البالــغ ٦40.254.4٦ 
ريــال ســعودي مــن المبالــغ المحتجــزة. تــم نقــل رصيــد المبالــغ المحتجــزة الــى البنــك وتــم تصنيفهــا مــن قبــل 
الشــركة ضمــن موجــودات متداولــة نتيجــة هــذه االتفاقيــة مــع اإلبقــاء علــى اتفاقيتــي التحــوط. علمــًا أن اتفاقيــة 

إعــادة التمويــل وقعــت مــع البنــك بالشــروط والمزايــا التاليــة: 

• فترة السماح ستكون ثاث سنوات بدال من سنتين.

• ستكون فترة السداد 12 سنة بدال من ٨ سنوات للقرض السابق.

•  إمكانيــة توزيــع أربــاح علــى المســاهمين فــي حــال توفــر فائــض فــي إيــرادات الشــركة عــن األقســاط الملتزمــة 
بهــا تجــاه البنــك.

• تخفيض العمولة.

• استعادة صكوك العقارات الواقعة خارج مناطق المرحلة األولى من المشروع والمسلمة حاليا للبنوك.

• تخفيض الرسوم اإلدارية نتيجة التعامل مع بنك واحد عوضًا عن ستة بنوك.

•  علمــًا بــأن هــذا التمويــل مخصــص لتغطيــة تكاليــف إنشــاء المرحلــة األولــى مــن المشــروع )N3,N2,S2,S1( وتبلــغ 
مــدة إعــادة التمويــل 15 ســنة مــن ضمنهــا فتــرة ســماح قدرهــا ثــاث ســنوات وســيبدأ التســديد اعتبــارًا مــن شــهر 

ســبتمبر 201٧ م.

ــارة عــن أراضــي المرحلــة األولــى مــن مشــروع الشــركة بمكــة المكرمــة وســند ألمــر  قدمــت الشــركة ضمانــات عب
وســيتم ســداد هــذا التمويــل مــن العوائــد المتوقعــة للفنــادق الخمســة )عشــرة أبــراج( الواقعــة بالمرحلــة األولــى 

إضافــة الــى إيــرادات تأجيــر الســوق التجــاري ، وبيــع بعــض الوحــدات الســكنية بالمرحلــة األولــى.

القوائم المالية
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1٦-4 قرض من بنك محلي – 2 مليار ريال سعودي

وقعــت إدارة الشــركة بتاريــخ 2٨ رجــب 143٦ هـــ )الموافــق 1٧ مايــو 2015م( اتفاقيــة تمويــل إســامي طويــل األجــل 
بقيمــة 2 مليــار ريــال ســعودي مــع بنكيــن محلييــن وسيســتخدم هــذا القــرض فــي اســتكمال بنــاء المرحلــة الثانيــة 
ــل علــى أســاس المعــدالت الســائدة فــي الســوق  ــم إحتســاب نفقــات التموي S4 وS3 مــن مشــاريع الشــركة. يت

الســعودي، والتــي تعتمــد أساســًا علــى معــدالت العمولــة الســائدة بيــن البنــوك الســعودية. 

وقد قدمت الشركة مقابل هذا القرض الضمانات التالية:

.)S3و S4( الرهن السلبي لصكوك أراضي المرحلة الثانية  •

•  تجيير عقود إيجار المحات التجارية الخاصة بالمرحلة الثانية.

رهن الحسابات البنكية الخاصة بالمرحلة الثانية.  •

•  تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمرحلة الثانية.

•  التنازل عن خطابات الضمان المقدمة من مقاول المرحلة الثانية.

•  الدخول في اتفاقية مباشرة مع المقاول ومشغلي الفنادق بالمرحلة الثانية . 

•  سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.

1٦-5 قرض من بنك محلي – ٨ مليار ريال سعودي

وقعــت الشــركة بتاريــخ 3 ذو الحجــة 143٦ هـــ )الموافــق 1٦ ســبتمبر 2015م( اتفاقيــة قــرض مجمــع إســامي بنظــام 
اإلجــارة اإلســامية بحــد إئتمانــي قــدره ٨ مليــار ريــال ســعودي مــع بنكيــن محلييــن. وسيســتخدم هــذا القــرض 
المجمــع فــي ســداد جميــع االلتزامــات البنكيــة الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة والرابعــة المتمثلــة فــي القــرض مــن بنــك 
محلــي بحــد إئتمانــي قــدره 2 مليــار ريــال ســعودي )إيضــاح 1٦-4( وإلتــزام آخــر قصيــر األجــل )إيضــاح 14( باإلضافــة 
إلــى إســتكمال بنــاء المرحلــة الثانيــة والرابعــة ، وكذلــك تنفيــذ المرحلــة الخامســة. يتــم إحتســاب نفقــات التمويــل 
علــى أســاس المعــدالت الســائدة بيــن البنــوك الســعودية. ســتكون مــدة التمويــل اثنتــي عشــرة ســنة مــن تاريــخ 
توقيــع االتفاقيــة مــع فتــرة ســماح قدرهــا 4 ســنوات. لــدى الشــركة ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ توقيــع االتفاقيــة 

إلســتكمال الشــروط الازمــة لتنفيــذ العقــد. وقــد قدمــت الشــركة مقابــل هــذا القــرض الضمانــات التاليــة:

الرهن السلبي لصكوك أراضي المراحل المذكورة أعاه.  •

تجيير عقود اإليجار الخاصة بالمراحل المذكورة أعاه.  •

رهن الحسابات البنكية الخاصة بالمراحل المذكورة أعاه.  •

تجيير بوالص التأمين الخاصة بالمراحل المذكورة أعاه.  •

التنازل عن خطابات الضمان المقدمة من مقاولي المراحل المذكورة أعاه.  •

الدخول في اتفاقية مباشرة مع مقاولي المراحل المذكورة أعاه.  •

سند ألمر من قبل الشركة لصالح البنك.  •

استحقاق مبالغ القروض طويلة األجل   ٦-1٦

1435 هـ143٦ هـ

143٧٦50.000.000٧٦٧.413.41٧ هـ

143٨٦3٧.500.000٩32.٨05.0٦3 هـ

143٩1.350.٦30.٨٩٧1.01٧.453.٦٨٧ هـ

1440٧4٧.135.0٩31.055.1٦٧.554 هـ 

14414.٦34.400.٦٧٦3.2٧3.414.٩1٩ هـ وما بعد ذلك

٨.01٩.٦٦٦.٦٦٦٧.04٦.254.٦40
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مطلوبات غير متداولة أخرى  -1٧

1435هـ143٦هـإيضاح

132٨4.٦٩3.23٧1٨2.5٧٦.305الجزء غير المتداول من ضمانات حسن التنفيذ 

٦.1٦٩.5٨4٦.150.35٨تأمينات مستردة 

2٩0.٨٦2.٨211٨٨.٧2٦.٦٦3

تمثــل التأمينــات المســتردة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل المســتأجرين فــي المنطقــة التجاريــة، وســوف يتــم 
ــة عــدم االســتمرار فــي  ــرة العقــد أو فــي حال ــة فت ــد نهاي ــل المســتأجرين عن ــة مــن قب ــغ المدفوع اســترداد المبال

االســتئجار طبقــًا لشــروط العقــد.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -1٨

1435هـ143٦هـ

 3.٦55.٦14 15.1٩4.5٧5 محرم

 1.٧٨٦.٨4٨ 3.015.٦3٧مخصص

)24٧.٨٨٧()٩٧2.12٨(المسدد

 5.1٩4.5٧5 30٧.23٨.0٨4 ذو الحجة

أدوات مالية مشتقة  -1٩

ــة  ــن لمقايضــة أســعار العمول أبرمــت الشــركة فــي ٧ جمــادى األولــى 1434هـــ )الموافــق 1٩ مــارس 2013( عقدي
ــة  مــع بنكيــن تجارييــن محلييــن لتغطيــة الشــركة مــن مخاطــر التقلبــات العكســية المســتقبلية فــي أســعار العمول
والناتجــة عــن التغيــر فــي ســعر العمولــة علــى جــزء مــن القــرض المجمــع )ايضــاح 1٦-2( بمبلــغ 1.٩٨0 مليــون ريــال 
ــة ثابتــة بنســبة 3,34% ســنويًا. تــم تصنيــف عقــدي المقايضــة مــن قبــل  ســعودي لمــدة ٩ ســنوات وســعر عمول

الشــركة كتحــوط لمخاطــر التدفقــات النقديــة.

كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 1٦-3، قامــت إدارة الشــركة بإعــادة تمويــل القــرض المجمــع واســتبداله بقــرض طويــل 
األجــل مــع بنــك تجــاري محلــي. واســتعانت إدارة الشــركة بطــرف ثالــث لتقييــم فاعليــة التحــوط علــى قــرض طويــل 

األجــل وخلصــت إلــى اســتمرار فاعليــة هــذا التحــوط.

القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية باإلضافة إلى مبالغ العقود كانت على النحو التالي:

مبلغ

العقود

القيمة العادلة

اإليجابية

القيمة العادلة

السلبية

)112.٧4٦.304(-301.٩٨0.000.000 ذو الحجة 143٦ هـ

)102.٩33.4٧3(-301.٩٨0.000.000 ذو الحجة 1435 هـ
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رأس المال  -20

يتكــون رأس مــال الشــركة كمــا فــي 30 ذي الحجــة 143٦ هـــ و1435 هـــ مــن ٩2٩.400.000 حصــة بقيمــة 10 ريــال 
ــي: ســعودي للحصــة الواحــدة كمــا يل

1435هـ143٦هـإيضاح

4.5٩4.000.0004.5٩4.000.000قيمة أسهم اكتتاب عام

124.340.435.0504.340.435.050قيمة أسهم عينية لقاء أراض وتكاليف أخرى 

35٩.5٦4.٩5035٩.5٦4.٩50قيمة أسهم نقدية مصدرة 

٩.2٩4.000.000٩.2٩4.000.000

إن الشــركة مملوكــة بنســبة 11,4% لشــركة مكــة لإلنشــاء والتعميــر – شــركة مســاهمة ســعودية – )"شــركة مكــة"( 
)تشــمل 1,3% تمثــل قيمــة عقــارات جــاري العمــل علــى نقــل ملكيتهــا إلــى الشــركة( ، وبنســبة ٨٨,٦% مســاهمة 

عامــة ومســاهمين آخريــن.

وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام األساســي للشــركة فــإن األســهم النقديــة المصــدرة تمثــل 
ــا باســتكمال  ــة لإلنشــاء والتعميــر لقــاء عقــارات لــم يقــم ماكه ــة مــن قبــل شــركة مك األرصــدة النقديــة المودع

ــد اســتكمال وثائقهــم الشــرعية. ــأول عن ــازل عــن األســهم أواًل ب ــة وســيتم التن وثائقهــم الشــرعية والنظامي

احتياطي نظامي  -21

بموجــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يتوجــب علــى الشــركة ســنويًا تحويــل 10% مــن صافــي 
ربحهــا بعــد تعويــض خســائرها المتراكمــة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ 50% مــن رأس مــال الشــركة. خــال 
ــى هــذا االحتياطــي  ــال ســعودي إل ــغ ٩.1٩2.023 ري ــل مبل ــم تحوي ــة فــي 30 ذي الحجــة 143٦ هـــ ت الســنة المنتهي

)1435 هـــ: 11.2٨٧.2٩1 ريــال ســعودي(. هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع حاليــًا علــى مســاهمي الشــركة.

اإليرادات   -22

1435هـ143٦هـإيضاح

2٧4٧0.500.0005٦4.400.000بيع عقارات تطويرية

2٧131.2٦٩.٩5٧105.14٦.3٨٩تأجير مراكز تجارية

1٧٧.٦5٧.٨٩0٦1.٦2٦.4٩٧إيرادات فندقية

٧٧٩.42٧.٨4٧٧31.1٧2.٨٨٦
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مصاريف عمومية وإدارية  -23

1435هـ143٦هـ

5٩.2٩٧.4٦٨52.٩٧1.٨03رواتب وأجور

 -3٧.٧51.335فنادق

 -4.5٩٨.154تدريب

212.٨٧٨٨.٨33.402مرافق

1.٦٨4.3434.2٩1.451أتعاب مهنية

2.٦4٧.٩122.٧٨4.450إعانات إدارية

212.٩1٦2.4٧1.321صيانة

1.٧13.٧٧01.٦٨٨.٦01استهاك

2٨٨.000٦٩.000بدالت حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

3.٨٨2.50٨٨.1٩4.٧14أخرى

112.2٨٩.2٨4٨1.304.٧42

مصاريف بيع وتسويق   -24

1435هـ143٦هـ

4.44٧.2024.٨٦4.٦٩4دعاية وإعان

٨42.3002.135.132معارض ورعاية

5.2٨٩.502٦.٩٩٩.٨2٦

أمور تتعلق بالزكاة والضريبة  -25

مكونات الوعاء الزكوي  1-25

1435هـ143٦هـ

صافي الدخل المعدل

 44٦.٧23.2٩1 123.٧0٩.5٩0صافي الدخل قبل الزكاة

 1.٧٨٦.٨4٨ 10٩.2٦٩.30٦مخصصات مكونة خال السنة

)31.٦٧٦.٨٨5()203.٦٨٩.0٦1(فروقات استهاك

)٨4.412( -ربح من بيع معدات

)4٦2.4٨٦( 1.٩٩٩.٦3٨حصة الشركة في صافي دخل شركة زميلة

41٦.2٨٦.35٦ 31.2٨٩.4٧3صافي الدخل المعدل

الوعاء الزكوي

 ٩.2٩4.000.000 ٩.2٩4.000.000رأس المال

 - 101.5٨5.٦1٩أرباح مبقاة

 - 11.2٨٧.2٩1إحتياطي نظامي

 3.40٧.٧2٧ 4.222.44٧مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 41٦.2٨٦.35٦ 31.2٨٩.4٧3صافي الدخل المعدل

قروض طويلة األجل استخدمت لتمويل

أصول طويلة األجل
٨.01٧ ٩.٦٦٦.٦٦٦.2٦4.1٧1.30٦ 

 ٩50.200.112 ٦٩٨.٩3٦.52٨ذمم دائنة ومستحقات مقاولين

 1٧.٩٨4.4٦1 1٨.٨٦0.354نفقات مالية مستحقة 

 254.٨٧٩.301 355.٩5٨.15٨ضمانات حسن تنفيذ

 4٦0.000.000 ٧21.٩01.٩٨٨قروض قصيرة األجل استخدمت لتمويل أصول زكوية
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 334.3٧٧ 43٧.٦53ضريبة استقطاع

 - 4٩٩.323.100مطلوبات مقابل إيجارات رأسمالية لتمويل أصول ثابتة

 - 1٦.1٧٦.٦30مطلوب من طرف ذو عاقة لتمويل أصول ثابتة

ناقصا:

)30٩.114.0٦5( -خسائر متراكمة

)50.4٦2.4٨٦()4٨.4٦2.٨4٨(استثمار في شركة زميلة

 4٦2.4٨٦)1.٩٩٩.٦3٨(حصة الشركة في صافي دخل شركة زميلة

)5.31٩.522.41٧()1٧.٧٩٨.03٧.٦33(ممتلكات وآالت ومعدات واستثمار في ممتلكات عقارية

)10.0٦٧.٧2٨.022( -أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

)2٩2.٩٧٩.253()314.٨٧٦.٩05(دفعات مقدمة لبعض المؤسسين

)1٨٦.٧24.5٨٨()230.3٩3.٩٧٧(نفقات مالية مؤجلة

)1.445.٧42.٦٧4()10٨.300.000(مبالغ نقدية محتجزة مقابل قروض

 ٩٨٩.452.٦21 1.2٧1.5٧4.٩0٦الوعاء الزكوي

تحتسب الزكاة بواقع 2,5% من صافي الدخل المعدل.

مخصص الزكاة  2-25

1435هـ143٦هـ

 - 124.٧3٦.31٦ محرم

24.٧3٦.31٦ 31.٧٨٩.3٧3مكون

 -)24.٧3٦.31٦(مسدد

24.٧3٦.31٦ 3031.٧٨٩.3٧3 ذو الحجة

أمور تتعلق بالزكاة والضريبة )تتمة(  -25

الوضع الزكوي والضريبي  3-25

تــم تقديــم االقــرارات الزكويــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2٩ ذي الحجــة 1434هـــ وتــم اســتام شــهادة الــزكاة 
المقيــدة. أصــدرت المصلحــة الربــط الزكــوي عــن الفتــرة مــن 23 رمضــان 142٧هـــ الــى 15 شــوال 142٨هـــ وعــن الفترة 
مــن 1٦ شــوال 142٨هـــ إلــى 30 ذي الحجــة 142٩هـــ وعــن عــام 1430هـــ بمبلــغ 30.1 مليــون ريــال ســعودي، وقــد 
اعترضــت الشــركة وصـــــدر قــــرار لجنــة االعتــراض االبتدائيــة مؤيــدًا للمصلحــة، وعليــه قدمــت الشــركة اســتئنافا الــى 

اللجنــة االســتئنافية وقدمــت ضمانــا بنكيــا بقيمــة 2٩.1 مليــون ريــال ســعودي )إيضــاح 2٨(. 

صــدر كذلــك ربــط مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل فيمــا يتعلــق بضريبــة االســتقطاع عــن الفتــرة مــن 2٩ ذي القعــدة 
142٦هـــ إلــى 30 ذي الحجــة 1430هـــ بمبلــغ 12 مليــون ريــال ســعودي وتــم تقديــم اعتــراض مــن قبــل الشــركة. صــدر 
قــرار لجنــة االعتــراض االبتدائيــة لصالــح المصلحــة وتــم تســديد مبلــغ ٨ مليــون ريــال ســعودي مــع االســتئناف لــدى 

اللجنــة االســتئنافية وقدمــت الشــركة ضمانــا بنكيــا بقيمــة 2.٨ مليــون ريــال ســعودي )إيضــاح 2٨(. 

خــال عــام 1435 هـــ، قامــت المصلحــة بزيــادة الربــط للســنوات مــن 1431 هـــ إلــى 1433 هـــ بــزكاة وضريبــة اســتقطاع 
إضافيــة بقيمــة 23.٨ مليــون ريــال ســعودي. وقــد اعترضــت الشــركة علــى هــذه الربــوط.

)د (  قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة للســنتين المنتهيتيــن فــي ذي الحجــة 1435هـــ و1434هـــ وحصلــت علــى 
شــهادة زكاة مقيــدة. لــم تنهــي المصلحــة مراجعــة إقــرارت الشــركة للســنوات المذكــورة أعــاه.

ربحية السهم  -2٦

تــم احتســاب ربــح الســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي 30 ذي الحجــة 143٦هـــ و1435هـــ عــن طريــق قســمة الربــح مــن 
العمليــات وصافــي الربــح لــكل ســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال تلــك الســنة.

أمور تتعلق بأطراف ذات عاقة  -2٧

معامات مع أطراف ذات عاقة  1-2٧

تتلخــص أهــم المعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة والتــي تمــت فــي ســياق العمــل الطبيعــي للشــركة والمدرجــة 
ضمــن القوائــم الماليــة كمــا يلــي:
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 1435هـ  143٦هـ الطرف ذو العاقة 

 - 4٦0.000.000 بنك البادقرض من بنك محلي

شركة تبريد المنطقة إمدادات تبريد
42.2٨٨.٧33 ٦٧.٨40.0٧3 المركزية

شركة مكة لإلنشاء حوالة نقدية
 - 50.000.000 والتعمير

شركة تبريد المنطقة أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
10.252.٦٨0 1٦.1٧٦.٦30 المركزية

رواتب ومزايا موظفي اإلدارة 
٦.2٩1.200 ٦.04٧.0٦٦ موظفي اإلدارة العلياالعليا

4.24٦.2٩٩ 4.25٨.2٩٧ عضو مجلس إدارةإيرادات من تأجير محات تجارية

بدل حضور اجتماعات مجلس 
٦٩.000 2٨٨.000 عضو مجلس إدارةاإلدارة

2.524.0٧5 2.000.000 عضو مجلس إدارةخدمات استشارية

خدمات فندقية من أحد 
٦٦3.0٩0 5٩.120  شركة مكةالمساهمين

 - 43.1٨٨  شركة جبل خندمةمصاريف مدفوعة

٩.1٩2  -  عضو مجلس إدارةشراء ممتلكات وآالت ومعدات

أموال مدفوعة لقاء نقل
صكوك ملكية 

أراضي لصالح الشركة
شركة مكة لإلنشاء 

 -  والتعمير
 25.000.000

إستثمار في شركة زميلة
من خال مساهمة

رأسمالية عينية محولة
من أعمال 

رأسمالية تحت التنفيذ

شركة تبريد المنطقة 
المركزية

  - 

 4٨.000.000

124.200.000  -  عضو مجلس إدارةإيرادات من بيع عقارات تطويرية

أقيــم مقــر الشــركة علــى أرض مملوكــة لرئيــس مجلــس اإلدارة الســابق حيــث منــح حــق اســتخدام هــذه األرض 
للشــركة بــدون مقابــل خــال 143٦ هـــ و1435 هـــ.
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مطلوب من طرف ذي عاقة  2-2٧

1435هـ143٦هـ

 -50.000.000شركة مكة لإلنشاء والتعمير

 -٧.٧1٦.٨3٨مصنع الطازج للصناعات الغذائية

 -43.1٨٨شركة جبل خندمة

1.٨٨٧.٦٦٩ -شركة تبريد المنطقة المركزية

5٧.٧٦0.02٦1.٨٨٧.٦٦٩

مطلوب ألطراف ذات عاقة  3-2٧

1435هـ143٦هـ

 -22.41٦.44٨شركة تبريد المنطقة المركزية 

400.000 -مكتب أبنية لاستثمارات الهندسية

٨٩0.1٦٨٨٩3.٦10أخرى 

23.30٦.٦1٦1.2٩3.٦10

التزامات محتملة وتعهدات  -2٨

ــل عمــر كمــا فــي 30 ذو  ــة للعقــود التــي أبرمتهــا الشــركة بخصــوص مشــروع جب )أ (  بلغــت القيمــة اإلجمالي
الحجــة 143٦هـــ 1٨.251 مليــون ريــال ســعودي )30 ذو الحجــة 1435هـــ: 1٧.25٦ مليــون ريــال ســعودي( 
وبلغــت تكاليــف األعمــال الرأســمالية التــي تــم إنفاقهــا علــى المشــروع حتــى 30 ذو الحجــة 143٦هـــ مبلــغ 

13.٦٧4 مليــون ريــال ســعودي )حتــى 30 ذو الحجــة 1435هـــ: مبلــغ 10.3٨1 مليــون ريــال ســعودي(.

)ب(  خال عام 1433هـ أستلمت الشركة خطاب من شركة مكة لإلنشاء والتعمير لتعويضها عن خدمات  
تمويليــة وضمانــات مقدمــة لشــركة جبــل عمــر منــذ التأســيس بمبلــغ 20٧ مليــون ريــال ســعودي وفــي 
ــات،  ــة والضمان ــن األطــراف فيمــا يخــص الخدمــات التمويلي ــة تحكــم العاقــة بي ظــل عــدم وجــود إتفاقي
فقــد فــوض أعضــاء مجلــس اإلدارة لجنــة داخليــة لتحديــد المبلــغ الــذي يتناســب مــع مبــدأ اإلحســان فــي 
القضــاء لدفعــه إلــى شــركة مكــة لإلنشــاء والتعميــر وعــرض مــا يتوصــل إليــه علــى الجمعيــة العموميــة 

ــى موافقتهــا. الحقــًا للحصــول عل

)ج(  لــدى الشــركة، كمــا فــي 30 ذو الحجــة 143٦هـــ ضمــان بنكــي مــن أحــد البنــوك المحليــة بمبلــغ 2٩.1 مليــون 
ــغ  ــم حجــز 50% مــن مبل ــط الزكــوي. لقــد ت ــل الرب ــزكاة والدخــل مقاب ــال ســعودي مقــدم إلــى مصلحــة ال ري

الضمــان )إيضــاح 25(.

)د(  لــدى الشــركة، كمــا فــي 30 ذو الحجــة 143٦هـــ ضمــان بنكــي مــن أحــد البنــوك المحليــة بمبلــغ 2.٨ مليــون 
ــرة مــن 2٩ ذو  ــة االســتقطاع للفت ــط ضريب ــل رب ــزكاة والدخــل مقاب ــى مصلحــة ال ــال ســعودي مقــدم إل ري

القعــدة 142٦هـــ حتــى 30 ذو الحجــة 1430هـــ. لقــد تــم حجــز مبلــغ الضمــان بالكامــل )إيضــاح 25(.

)هـ(  لدى الشركة، كما في 30 ذو الحجة 143٦هـ ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بمبلغ 1 مليون  
ريــال ســعودي مقــدم إلــى وزارة الداخليــة مقابــل حصــول الشــركة علــى ترخيــص لمزاولــة نشــاط الحراســة 

األمنيــة المدنيــة الخاصــة.

القوائم المالية
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