
نشرة إصدار

 á qjƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY  óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj  ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 258^000^000 ìôW

∫ÉŸG ¢SCGQ øe %38^43 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh  …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h

(Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG) `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG) `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG

 ô```````jƒ£à∏d ô````ªY π````ÑL ácô°T 
(4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé q°ùdG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏ qé°ùeh á°ù q°SDƒe áqjOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,Ω2007/11/25 ≥aGƒŸG `g1428/11/15 ïjQÉJh 4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh Ω2006/10/18 ≥aGƒŸG `g1427/9/25 ïjQÉàH 63/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áqjOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (“ôªY πÑL” hCG “ácô°ûdG”`H É¡«dEG QÉ°ûj) ôjƒ£à∏d ôªY πÑL ácô°T
 .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ÉgQób áqn«ª°SG  áª«≤H kÉª¡°S 671^400^000 ≈dEG áª q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 6^714^000^000

 ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc Ú≤ëà°ùoŸG ∑ qÓŸGh º¡°SC’G á∏ªM ≈dEG (“ìô£dG  ô©°S”)  óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (“IójóL º¡°SCG ”hCG “áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG”) kGójóL kÉª¡°S 258^000^000 ìôW ‘ Gòg áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ÜÉààcG πqãªàj
 “áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ‘ ÜÉààc’G”) Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùª∏d ácƒ∏‡ º¡°SCG 2^60233 πµd ójóL º¡°S 1 áÑ°ùæH QGó°UE’G qºà«°Sh  . kÉª¡°S 929^400^000 ≈dEG kÉª¡°S 671^400^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd (“áq«≤MC’G ïjQÉJ”) Ω2011/5/28 ≥aGƒŸG `g1432/6/25 ‘ áqjOÉ©dG
 QÉ°ûjh) Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ¿ƒµ«°Sh  .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” ™LGQ) äóLh r¿EG áq«aÉ°VEG mº¡°SCÉH ÜÉààcÓd ÜÉààc’G Ö∏W ¢ùØf øe áq∏≤à°ùe áfÉN ‘ ‘É°VEG Ö∏£H Ωó≤àdÉH áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ÜÉë°UC’ íª°ùo«°Sh  .(“ÜÉààc’G” hCG

.áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ (“≥ëà°ùŸG ∂dÉŸG hCG ºgÉ°ùŸG”`H øjOôØæeh “Úq≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸG hCG ÚªgÉ°ùŸG” `H Ú©ªà› º¡«dEG

 Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y - äóLoh r¿EG - kÉ q«FõL hCG kÉ q«∏c ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj r⁄ »àdGh á«≤ÑàŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´ qRƒ oJ ±ƒ°Sh  .áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘ Éªc áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ qºà«°Sh
 º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ìô£dG ô©°S øY ¢†FÉØdG ´Rƒoj qºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ´ÉÑJ qºK øeh IóMGh má¶Øfi ‘ º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL qºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùc » q≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH É qeCG  .“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ùb ‘ í q°Vƒe ƒg Ée Ö°ùM º¡H á q°UÉÿG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG
 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY kGó≤f º¡æY áHÉ«f - ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T – Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T âÑààcG øjòdGh Ú≤ëà°ùŸG ÒZ ÚÑFÉ¨dG Úqp«æ«©dG ∑Óª∏d áÑ°ùædÉH É qeCG  .ßaÉëŸG ‘ º¡°SC’G ´GójEG ïjQÉJ øe kÉeƒj (30) RhÉéàJ ’ I qóe ∫ÓN É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM lπc áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘
 ÚªgÉ°ùª∏d º¡°SC’G ∂∏J ‘ ÜÉààc’G áqjƒdhCG ¿ƒµà°S ¬qfEÉa ,∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ≥aGƒà°S »àdG áqjOÉ©dG ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ ≈qàM ácô°ûdG ≈dEG º¡JGQÉ≤Y áq«µ∏e π≤f øe Gƒæ qµªàj rødh r⁄ øjòdGh ,äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡àq«µ∏e âÑãJ »àdG áq«eÉ¶ædGh á«Yô°ûdG ≥FÉKƒ∏d º¡dÉªµà°SG ΩóY ÖÑ°ùH
  ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  íÑ°üoj  ±ƒ°S ÜÉààc’G áq«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh  .É¡à«≤MCG  º¡°SCG  øY IOÉjR É¡H Öààµà°S »àdG  áq«aÉ°VE’G  º¡°SC’G  ∫ÓN øe q’EG  º¡°SC’G  ∂∏J ‘ ÖààµJ ød Òª©àdGh  AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T q¿CG  å«M áq«aÉ°VEG  º¡°SCÉH  ¿ƒÑààµj øjòdGh áq«≤MC’G  ïjQÉJ  ‘ Éªc Ú∏ qé°ùŸG  øjôNB’G ∑ qÓŸGh
 h S3 ™bƒŸG øª°V (ΩƒjOƒH) ácÎ°ûe ájQÉŒ á q°üæe AÉ°ûfEG ‘ πqãªàj á«fÉãdG á∏MôŸG øª°V ôªY πÑL ´hô°ûe øe AõL ò«ØæJ (1) ‘ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^504 á¨dÉÑdGh ÜÉààc’G äÓ q°üëàe ‘É°U Ωóîà°ùoà°S . kÉª¡°S 929^400^000 É¡ª¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 9^294^000^000
 ™bƒŸG øª°V ÚLÈdG áØ∏µJ ≠∏ÑJh ÜÉààc’G äÓ qp°üëàe øe S3 ™bƒŸG øª°V (H13A h H12) ÚLÈdG øe ¿ qƒµoŸG ¥óæØdG ƒgh ÉªgóMCG πjƒ“ qoºàj ÚLôH øe ¥óæa lπc ¿ƒµàj É¡«∏Y Úbóæa áeÉbEG Q qnô≤ŸG øe »àdGh ∞jô°ûdG » qµŸG Ωôë∏d áq«Hô¨dG áq«Hƒæ÷G á¡÷G øe π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T ≈∏Y S4
 πjƒ“ qºà«°S ÚM ‘ ,ÉeÉY 20 I qóoŸ πLC’G πjƒW kGÒLCÉJ ±ô¨dGh ä’É°üdGh ºYÉ£ŸGh áq«bóæØdG ±ô¨dGh ∫ÉÑ≤à°S’G ä’É°Uh á°ù«FôdG πNGóŸGh äÉeóÿG øe ¬JÉ≤ë∏Ã ¥óæØdG ÒLCÉJ qºàj ¿CG ≈∏Y …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^292 ÚLÈdG É¡«∏Y ΩÉ≤«°S »àdG (ΩƒjOƒÑdG) ácÎ°ûŸG ájQÉéàdG á qn°üæŸGh S3
 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 862 ≠∏ÑÃ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øe ºYO (2) ,(Iô°ûædG øª°V  4 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V S4 h S3 ™bƒª∏d ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a)  S3 ™bƒŸG ‘ ΩÉ≤ŸG ¥óæØdG ÒLCÉJ øe ≥ qn≤ëàà°S »àdG äÓ°üëàŸG ≥jôW øY S4 ™bƒŸG øª°V (H13C h H13B) ÚLÈdG øe ¿ qƒµŸGh ôNB’G ¥óæØdG
 S3 ™bƒŸG øe ∫Éª°ûdG ≈dEG ™≤Jh áq«Hô¨dG ¬à¡L øe ∞jô°ûdG » qµŸG Ωô◊G äÉMÉ°S ≈∏Y Iô°TÉÑe qπ£Jh áq«æµ°S á q≤°Th Ó«a ¿ƒfÉªKh â°Sh áq«bóæa êGôHCG á©°ùJ h áqjQÉŒ äÉ q°üæe  á©HQCG qº°†J »àdGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 5^200 ‹GƒM É¡àØ∏µJ ‹ÉªLEG ≠dÉÑdGh ´hô°ûª∏d ≈dhC’G á∏MôŸG ò«Øæàd …Oƒ©°S
 ¿ƒ«∏e 350 ≠∏ÑÃ »ëLGôdG ±ô°üe øe ìƒæªŸG »∏jƒªàdG ô°ù÷G OGó°S (3) ≈dEG áaÉ°VEG ,(Iô°ûædG √òg øª°V 5 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V ≈dhC’G á∏MôŸG ™bƒŸ ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a) áq«∏fi ∑ƒæH I qóY øe ™ qª o› πjƒ“ ≥jôW øY ≈dhC’G á∏MôŸG ∞«dÉµJ øe ÈcC’G Aõ÷G πjƒ“ qºà«°Sh ,S4 h

 .…Oƒ©°S ∫ÉjQ

 øe AõL Òaƒàd ∂dPh kÉ≤M’ QGó°UE’G IhÓY ójó– qºàj r¿CG ≈∏Y áqjƒdhC’G q≥ëH (»ª°S’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %25 πqã o“) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^678^500^000 QGó≤Ã ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH Ω 2009/10/20 ≥aGƒŸG `g 1430/11/1 AÉKÓãdG Ωƒj ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 á«°Uƒàd kÉbÉ◊EGh ,Ω2010/7/6 ≥aGƒŸG `g1431/7/24 ïjQÉJ ‘h  .ÚªgÉ°ùª∏d áqjOÉ©dG ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G øe ∂dP QGôbEG ó©H ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ô°üëæJ ±ƒ°Sh áq«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,ôªY πÑL ôjƒ£J ´hô°ûe ò«ØæJ ∫Éªµà°S’ ΩR qÓdG πjƒªàdG

   .IOÉjõdG ∂∏J ¢Uƒ°üîH á q°üàîŸG äÉ¡é∏d ™aôdÉH Ωƒ≤à°S ácô°ûdG q¿CGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ƒg ácô°ûdG ¬LÉà– …òdG ≠∏ÑŸG q¿CG í°†JG ó≤a ,ácô°û∏d ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG ™e á°†«Øà°ùe äÉ°SGQO ó©Hh ¬qfCG ácô°ûdG âæ∏YCG ,√ÓYCG IQGOE’G ¢ù∏›

 Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J Ú≤ëà°ùŸG ∑ÓŸGh ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ å«M ,(“ÜÉààc’G IÎa”) Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj  ájÉ¡f ≈qàM ΩÉjCG (10) I qóoŸ ôªà°ùJh Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
 ¿ƒ°SQÉ oÁ ’ øjòdG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe áq«dBG ≥«Ñ£J qºà«°S  .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGô oe ≈Lôj)  .(“ΩÉg QÉ©°TEG” º°ùb ‘ ± qô© oe ƒg Éªc) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa q…CG ‘ (“ÖààµŸG”`H øjOôØæeh “ÚÑààµŸG”`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)

.“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ù≤dG ‘ í q°Vƒe ƒg Éªc áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH kÉ«∏c hCG kÉ«FõL ÜÉààc’G ‘ º¡ q≤M

 ≈Lôoj) ,Ω2011/6/28 ≥aGƒŸG `g1432/7/26 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óL oh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa qOQh áq«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G qºà«°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh r¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG qºàJ ±ƒ°S
.(“¢†FÉØdG qOQh ¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGôe

 (“ºgÉ°ùŸG”) kÉª¡°S (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏àÁ ∂dÉe hCG ºgÉ°ùe qπµd q≥ëjh  .óMGh mäƒ°U ‘ q≥◊G ¬∏eÉ◊ mº¡°S qnπc »£©jh  .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ kájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh  .áq«∏«°†ØJ kÉbƒ≤M ¬ÑMÉ°üd mº¡°S qo…CG »£©j ’h ,IóMGh máÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL q¿EG
 äGƒæ°ùdG ‘h `g1432/12/30 ïjQÉàH á«¡àæŸG áq«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG á qjCG Iójó÷G º¡°SC’G q≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (“á qeÉ©dG áq«©ª÷G”) ÚªgÉ°ùª∏d á qeÉ©dG áq«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M - º¡æY áHÉ«f Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T âÑààcG øjòdG ÚÑFÉ¨dG ÚªgÉ°ùŸG AÉæãà°SÉH
 áq«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (“áÄ«¡dG“`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) áqjOƒ©°ùdG áq«Hô©dG áµ∏ªŸÉH áq«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âe qó≤J óbh  .(“¥ƒ°ùdG”hCG “∫hGóJ”) ájOƒ©°ùdG áq«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ q«dÉM qoºàj  .(“ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S” á©LGôe ≈Lôj) á≤MÓqdG
 áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh  .(“ÚÑààµª∏d á qeÉg ïjQGƒJ” á©LGôe ≈Lôj) ¢†FÉØdG qOQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj r¿CG ™ qbƒàoŸG øeh  .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IóqjDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â q“h

.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áqjOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh áqjOƒ©°ùdG áq«Hô©dG

 .Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ h zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQO »¨Ñæj

 .(“áÄ«¡dG” `H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh)  áqjOƒ©°ùdG  áq«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  áq«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  q”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–
 º¡ª∏Y  Ö°ùM  ¿hó qcDƒjh  ,√òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘  IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  á qbO  øY  áq«dhDƒ°ùŸG  πeÉc  øjOôØæeh  Ú©ªà›  (ê)  áëØ°U  ≈∏Y  ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J  øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  π qªëàjh
 πªëàJ ’h  .á∏q∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG q…CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj r¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh q…CG óLƒoJ ’ ¬qfCG ,∫ƒ≤©ŸG qó◊G ≈dEGh áæµªoŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh
 q…CG  øY  âfÉc  Éª¡e  á«dhDƒ°ùe  q…CG  øe  áMGô°U  É¡°ùØf  »∏îoJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡à qbóH  ≥q∏©àJ  äGó«cCÉJ  qn…CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  q…CG  á qjOƒ©°ùdG  áq«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGh  áÄ«¡dG

.É¡æe AõL q…CG  ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG  Iô°ûædG  √òg ‘ OQh É qªY èàæJ  IQÉ°ùN
 

Ω2011  /5/28  ≥aGƒŸG  `g1432  /6/25  ïjQÉàH Iô°ûædG  √òg äQó°U
 

المستلمة الجهات 

المشاركون التغطية  متعهدو  االكتتاب ومدير  المالي  المستشار 
الرئيس التغطية  ومتعهد 



���شركة جبل عمر للتطوير

�إ�شـعار هـام
ُتقّدم ن�سرة الإ�سدار هذه )“الن�سرة”( تف��سيل ك�ملًة عن المعلوم�ت المتعّلقة ب�سركة جبل عمر للتطوير )ال�سركة( وب�أ�سهم حقوق الأولوّية المطروحة 
لالكتت�ب. وعند تقديم طلب�ت الكتت�ب في الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب، �ستّتُم مع�ملة الم�ستثمرين على اأ�س��س اأنَّ طلبـ�تهم ت�ستنـد اإلى المعلـوم�ت 
التي تحتـويه� هذه الن�سـرة والتي ُيمكن الح�سـول على ن�سٍخ منه� من المقر الرئي�س لل�سركة ومن مدير الكتت�ب ومتعّهد التغطية الرئي�س والجه�ت 
 www.alrajhi-capital.com :اأو موقع الم�ست�س�ر الم�لي www.jabalomar.com.sa :الم�ستلمة اأو عن طريق زي�رة موقع ال�سركة الإلكتروني

.www.cma.org.sa :اأو موقع هيئة ال�ّسوق الم�لّية

لقد ق�مت �سركة جبل عمر للتطوير بتعيين �سركة الراجحي الم�لّية وي�س�ر اإليه� بـ “الراجحي الم�لية” اأو “الم�ست�س�ر الم�لي” اأو”مدير الكتت�ب” 
اأو “متعّهد التغطية الرئي�س” كم�ست�س�ٍر م�لي ومديرًا لالكتت�ب ومتعهد تغطية رئي�س فيم� يتعّلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوّية لزي�دة راأ�س م�ل ال�سركة 

)»الكتت�ب«(، )راجع ق�سم 13 »التعّهد بتغطية الكتت�ب« ( لالأ�سهم المطروحة لالكتت�ب.

تحتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تف��سيل تمَّ تقديمه� ح�سب متطلب�ت قواعد الت�سجيل والإدراج ال�س�درة عن هيئة ال�ّسوق الم�لّية ب�لمملكة العربّية 
ال�سعودّية.  ويتحّمل اأع�س�ء مجل�س الإدارة الواردة اأ�سم�وؤهم في �سفحة » ج« ُمجتمعين وُمنفردين، ك�مل الم�سوؤولّية عن دّقة المعلوم�ت الواردة في 
دون ح�سب علمهم واعتق�دهم بعد اإجراء الدرا�س�ت الُممكنة واإلى الحّد المعقول، اأّنه ل توجد اأّية وق�ئع اأخرى ُيمكن اأن يوؤّدي  ن�سرة الإ�سدار هذه، وُيوؤكِّ
عدم ت�سمينه� في هذه الن�سرة اإلى جعل اأّي اإف�دة واردة فيه� ُم�سّللة. اإّن ال�سركة ق�مت ب�لتحري�ت المعقولة للت�أّكد من �سّحة المعلوم�ت التي ت�سمنته� 
هذه الن�سرة في ت�ريخ اإ�سداره�، واأنَّ جزءًا كبيرًا من المعلوم�ت الواردة عن ال�سوق والقط�ع�ت م�أخوٌذ من م�س�در خ�رجّية، ومع اأّنه ل يوجد لدى 
الم�ست�س�ر الم�لي اأو م�ست�س�ري ال�سركة الذين تظهر اأ�سم�وؤهم في ال�سفحة رقم »هـ« اأيُّ �سبٍب لالعتق�د ب�أنَّ المعلوم�ت الواردة عن ال�سوق والقط�ع�ت 
تعتبر غير دقيقة في جوهره�، اإّل اأنَّ الم�ست�س�ر الم�لي لْم يتحّقق ب�سورة م�ستقّلة من المعلوم�ت المدرجة في هذه الن�سرة ب�س�أن ال�سوق والقط�ع�ت.  

وعليه ف�إّنه ل يوجد اأيُّ بي�ن اأو �سم�ن ب�سّحة اأو اكتم�ل هذه المعلوم�ت.

ة اأنَّ الو�سع الم�لي لل�سركة وقيمة الأ�سهم ُيمكن اأْن يت�أثرا ب�سورة  اإنَّ المعلوم�ت التي ت�سمنته� هذه الن�سرة في ت�ريخ اإ�سداره� ُعر�سة للتغيير، وخ��سّ
�سلبّية ب�أّية تطورات م�ستقبلّية مثل الت�سخم ومعدلت الف�ئدة وال�سرائب وغيره� من العوامل الخ�رجة عن اإرادة ال�سركة.  ول يجب اعتب�ر اأو تف�سير 
اأو العتم�د على تحرير هذه الن�سرة ول اأّية ات�س�لت �سفهّية اأو كت�بّية اأو مطبوعة فيم� يتعّلق ب�لأ�سهم الجديدة لالكتت�ب ب�أيِّ �سكل من الأ�سك�ل كوعد 

اأو تعّهد فيم� يتعّلق ب�لأرب�ح اأو النت�ئج اأو الأحداث الم�ستقبلّية.

ل يجوز اعتب�ر ن�سرة الإ�سدار هذه بمث�بة تو�سية من ج�نب ال�سركة اأو مدرائه� اأو م�ست�س�ره� الم�لي اأو مدير الكتت�ب اأو اأيٍّ من م�ست�س�ريه� للم�س�ركة 
في عملّية الكتت�ب. وتعتبر المعلوم�ت الموجودة في ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة ع�ّمة تمَّ اإعداده� دون الأخذ في العتب�ر الأهداف ال�ستثم�رّية 
م�سوؤولّية  ب�ل�ستثم�ر،  قرار  اتخ�ذ  وقبل  هذه،  الإ�سدار  لن�سرة  م�ستلم  كلُّ  ويتحّمل  ة.  الخ��سّ ال�ستثم�رّية  الحتي�ج�ت  اأو  الم�لي  الو�سع  اأو  الفردية 
الن�سرة  هذه  في  بخ�سو�سه  المدرجة  والمعلوم�ت  ال�ستثم�ر  هذا  مالئمة  مدى  لتقييم  الكتت�ب  بخ�سو�س  م�ستقّلة  مهنّية  ا�ست�س�رة  على  الح�سول 

ة به. لالأهداف والأو�س�ع والحتي�ج�ت الم�لّية الخ��سّ

ت ال�سركة بت�ريخ الأحقّية، كم� ُيحظر �سراحة  يقت�سر الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية على الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين المقيَّدين في �سجالَّ
ة قيود نظ�مّية  ف على اأيَّ توزيع هذه الن�سرة اأو بيع الأ�سهم الجديدة في اأّي دولة اأُخرى.  وتطلب ال�سركة ومدير الكتت�ب من ُمتلّقي هذه الن�سرة التعرَّ

ومراع�ة التقُيّد به�.
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بيانات �لقطاع و�ل�شوق
تمَّ الح�سول على المعلوم�ت المتعّلقة ب�ل�ّسوق والقط�ع من ُكلٍّ من �سركة ديلويت اآند تو�س و�سركة جونز لنغ ل�س�ل، وُيعتقد اأنَّ تقديرات وتحليالت هذه الم�س�در المذكورة موثوقة، 

غير اأنَّ الّراجحي الم�لّية لْم تقم ب�لتحّقق منه� ب�سكل م�ستقل، وب�لت�لي لي�س هن�لك �سم�ن لدّقته� اأو اكتم�له�.

وتجدر الإ�س�رة اإلى اأنَّ كالًّ من �سركة ديلويت اآند تو�س و�سركة جونز لنغ ل�س�ل ل تملك�ن هم� اأو اأّيً� من الع�ملين فيهم� اأو اأق�ربهم والأطراف ذوي العالقة بهم� اأ�سهمً� اأو م�سلحًة 
ة بقط�ع الفندقة والتطوير العق�ري  مهم� ك�ن نوعه� في ال�سركة، كم� اأنَّ �سركتي ديلويت اآند تو�س وجونز لنغ ل�س�ل قد اأعطت� موافقتهم� الخطيَّة على ا�ستعم�ل المعلوم�ت الخ��سّ
في مّكة المكّرمة وح�س�س ال�ّسوق والبيئة التن�ف�سّية وغيره� من بي�ن�ت القط�ع وال�سوق الواردة �سمن هذه الن�سرة في الق�سم 3 »درا�س�ت ال�سوق« واأنَّه لم يتمَّ �سحب تلك الموافقة 

حّتى ت�ريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

�لمعلومات �لمالية
لل�سنتين  المراجعة  الم�لّية  البي�ن�ت  والمنتهية في 1429/12/30هـ،  ة من 1428/10/16هـ  الممتدَّ الأولى  الطويلة  الم�لّية  للفترة  المراجعة  الم�لّية  البي�ن�ت  ت مراجعة  تمَّ لقد 
الم�ليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ،  والإي�س�ح�ت المرفقة به� والتي تمَّ اإدراجه� في الن�سرة، وفقً� لمع�يير المح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودّية 

للمح��سبين الق�نونيين، وتّمت مراجعة البي�ن�ت الم�لّية للفترة الم�س�ر اإليه� اأعاله من قبل مكتب اإرن�ست ويونغ، وتقوم ال�سركة ب�إ�سدار بي�ن�ته� الم�لّية ب�لري�ل ال�سعودي. 

�لتوّقعات و�لإفاد�ت �لم�شتقبلّية
دة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل الم�ستقبلّية عن تلك الفترا�س�ت، وب�لت�لي ف�إّنه ل يوجد  لقد تمَّ اإعداد التوّقع�ت التي ت�سّمنته� هذه الن�سرة على اأ�س��س افترا�س�ت ُمحدَّ

�سم�ن اأو تعّهد فيم� يتعّلق بدّقة اأو اكتم�ل اأيٍّ من هذه التوقع�ت اأو الإف�دات الم�ستقبلّية.

تحتوى هذه الن�سرة على اإف�دات م�ستقبلّية ُيمكن ال�ستدلل عليه� ب�سكٍل ع�م من خالل احتوائه� على كلم�ت ذات دللة م�ستقبلّية ومنه� على �سبيل المث�ل ل الح�سر: “ُتخّطط” 
وغيره� من  المفردات  لهذه  الن�فية  ال�سيغ  “ت�سعى” اأو  “ُيخّمن” اأو  “ُرّبم�” اأو “�سوف” اأو “ينبغي” اأو “من الُمتوّقع” اأو “�سيكون” اأو  ع” اأو  “تتوقَّ “تعتقد” اأو  اأو “ُتقّدر” اأو 
المفردات المق�ربة اأو الم�س�بهة له� في المعنى. وتعك�س هذه الإف�دات وجهة نظر ال�سركة الح�لّية فيم� يتعّلق ب�أحداٍث م�ستقبلّية ولكّنه� لي�ست �سم�نً� لالأداء الم�ستقبلي. كم� اأنَّ 
اأو �سمنيً� في  � ك�ن متوقعً� �سراحًة  اأو النت�ئج التي ُتحّققه� ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفه� ب�سكٍل كبير عمَّ اأو النج�زات  هن�ك العديد من العوامل التي قد توؤثر في الأداء الفعلي 
الإف�دات الم�ستقبلّية المذكورة.  وقد تمَّ ا�ستعرا�س بع�س المخ�طر اأو العوامل التي ُيمكن اأْن توؤّدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورٍة اأكثر تف�سياًل في ق�سم اآخر من هذه الن�سرة )راجع 
الق�سم  2 “عوامل المخ�طرة”(. وفي ح�ل تحّقق واحٍد اأو اأكثر من هذه المخ�طر اأو الأمور غير المتيّقنة اأو ثبت عدم �سّحة اأو دّقة اأيٍّ من الفترا�س�ت التي تمَّ العتم�د عليه�، ف�إنَّ 

حة في هذه الن�سرة. النت�ئج الفعلّية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك المو�سّ

ومع مراع�ة متطلب�ت قواعد ت�سجيل واإدراج الأ�سهم، ف�إنَّ ال�سركة تلتزم بتقديم ن�سرة اإ�سداٍر تكميلّية لهيئة ال�سوق الم�لّية اإذا تبيَّن لل�سركة في اأّي وقت بعد �سدور موافقة الهيئة 
على ن�سرة الإ�سدار وقبل ت�سجيل اأ�سهمه� في الق�ئمة الر�سميَّة، وذلك عند: )1( حدوث اأيَّ تغيُّر ملحوظ في اأمور جوهرّية واردة في ن�سرة الإ�سدار اأو اأّي م�ستند مطلوب بموجب 
قواعد الت�سجيل والإدراج اأو )2( ظهور اأّي م�س�ئل اإ�س�فّية مهّمة ك�َن يتوّجب ت�سمينه� في ن�سرة الإ�سدار، وفيم� عدا الح�لتين المذكورتين، ف�إنَّ ال�سركة ل تعتزم تحديث اأو تعديل 
اأّية معلوم�ت عن القط�ع اأو ال�ّسوق اأو اإف�دات التوقع�ت الم�ستقبلّية الواردة في هذه الن�سرة، �سواًء نتيجة لمعلوم�ت جديدة اأو اأحداث م�ستقبلّية اأو غير ذلك، ونتيجة لهذه المخ�طر 
ة ب�لتوقع�ت الم�ستقبلّية الواردة في هذه الن�سرة قد ل تحدث ب�ل�سكل الذي تتوّقعه ال�سركة، اأو قد ل  وغيره�، ولح�لت عدم اليقين والفترا�س�ت، ف�إنَّ الأحداث والظروف الخ��سّ
تحدث اإطالقً�، وعليه يجب على الم�س�همين الم�ستحقين اأْن يدر�سوا جميع اإف�دات التوقع�ت الم�ستقبلّية في �سوء هذه الإي�س�ح�ت، واأْن ل يعتمدوا على هذه الإف�دات ب�سكل اأ�س��سي.
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دليل �ل�شركة
مجل�س �لإد�رة 1

تنفيذيم�ستقل�لمن�سب�ال�سـم

نعملرئي�س مجل�س الإدارة عبدالّرحمن بن عبدالق�در فقيه
نعملع�سو مجل�س الإدارة المنتدبعبدالغني محمود عبدالغني �سّب�غ1

ل  نعم  ع�سو مجل�س الإدارةاإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي

للع�سو مجل�س الإدارةعبدالّرحمن بن عبدالعزيز محمد الح�سين

لنعمع�سو مجل�س الإدارةمحي الّدين �س�لح عبداهلل ك�مل

لنعمع�سو مجل�س الإدارة بكر بن ح�مد بن عبدالغفور مير2 

للع�سو مجل�س الإدارة اأحمد بن عبدالعزيز �سليم�ن الحمدان 

ل  نعم ع�سو مجل�س الإدارة زي�د ب�ّس�م محّمد الب�ّس�م

لنعمع�سو مجل�س الإدارة من�سور بن عبداهلل �سليم�ن بن �سعيد

للع�سو مجل�س الإدارةط�رق عبدالّرحمن عبدالق�در فقيه

نعملع�سو مجل�س الإدارةاأن�س محّمد �س�لح حمزة �سيرفي

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

�لإد�رة �لتنفيذّية
�لمن�سب�ال�سـم

مدير ع�م ال�سركة)�س�غر(

م�ست�س�ر ع�م لل�سركة م. ممدوح بن ق�ري عبداهلل ط��سكندي

م�ست�س�ر م�لييحي ال�سّراج 

مدير الإدارة الم�لّيةم�سطفى ال�سعد 

مدير ع�م التطوير الإداري والنظمد. �سهل �سدقة اأحمد قزاز 

مدير الم�س�ريعم. �س�مح وجيه

مدير اإدارة العقودم. ر�سيدي ح�زرين بن ه�رون

مدير اإدارة الم�س�ريع الم�س�ندة)�س�غر(

مدير تقنية المعلوم�تاإي�د عثم�ن حمد

مدير اإدارة الموارد الب�سرّية ن��سف طه يو�سف

مدير اإدارة ال�ستمالك�ت م. عبدالحكيم جودة اإ�سم�عيل

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

قرر مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير في جل�سته الت��سعة والع�سرون والمنعقدة م�س�ء يوم ال�سبت 1432/5/5هـ الموافق 2011/4/9م تعيين ع�سو مجل�س الإدارة الأ�ست�ذ عبدالغني محمود �سب�غ ع�سوًا منتدبً� لل�سركة.  1
اأعلنت ال�سركة بت�ريخ 1431/8/22هـ الموافق 2010/8/3م عن ان�سم�م الدكتور / عبدالرحمن بن �سعيد الح�زمي، مدير ع�م فرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق�ف والدعوة والإر�س�د بمنطقة مّكة المكّرمة، ممّثاًل عن المجل�س الأعلى لالأوق�ف كع�سو   2
في مجل�س اإدارة ال�سركة حّتى اإنته�ء الدورة الح�لّية لمجل�س الإدارة، خلفً� لف�سيلة الدكتور / عبدالرحمن بن �سليم�ن المطرودي، وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوق�ف والذي انتقل اإلى رحمة اهلل تع�لى وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ 1431/8/22هـ. وفي 1432/1/6هـ 
الموافق 2010/12/12م، اأعلنت ال�سركة عن ان�سم�م �سع�دة المدير الع�م لفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق�ف والدعوة والإر�س�د بمنطقة مّكة المكرمة المكّلف الأ�ست�ذ / بكر بن ح�مد بن عبد الغفور مير ُممثاُل لالأوق�ف في ع�سوّية مجل�س الإدارة 

لحين انته�ء الدورة الح�لّية، خلفً� ل�سع�دة الدكتور/عبدالرحمن بن �سعيد الح�زمي والذي انتقل عمله اإلى جهة اأخرى خ�رج الفرع.  وذلك بن�ًء على خط�ب �سع�دة وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوق�ف المكلَّف رقم 165/4/5 وت�ريخ 1432/01/06هـ.
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�سكرتير مجل�س �إد�رة �ل�ّسركة�لممّثل �لمعتمد

��حمد بن عبد�لعزيز �سليمان �لحمد�ن

ع�سو مجل�س اإدارة غير تنفيذي

�سركة جبل عمر للتطوير

مّكة المكّرمة - طريق جّدة - مّكة ال�سريع بعد محّطة البوابة

�س ب: 56968، الرمز البريدي : 21955، المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 966-2-567-2222+

ف�ك�س: 966-2-535-8020+

د.م. عبد�هلل محّمد �سر�ج �لّدين  

المدير الع�م

�سركة جبل عمر للتطوير

مّكة المكّرمة - طريق جّدة - مّكة ال�سريع بعد محّطة البوابة 

�س ب: 56968، الرمز البريدي : 21955، المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 966-2-567-2222+ 

ف�ك�س: 966-2-535-8020+

ُم�شّجل �لأ�شهم
ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية )تداول(

اأبراج التع�ونّية 700 طريق الملك فهد 

�س.ب:606120، الري��س 11555، المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 966-1-218-9999+

webinfo@tadawul.com.sa :البريد الإلكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع اللكتروني

�لبنوك �لرئي�شة لل�شركة

م�سرف �لّر�جحي

مّكة المكّرمة – فرع ال�سبيكة – المنطقة الغربّية

الإدارة الع�ّمة �س.ب: 28، الري��س 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-2-546-2553+

ف�ك�س: 966-2-546-2551+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اللكتروني

بنك �لبالد

مّكة المكّرمة – فرع العوالي

الإدارة الع�ّمة �س.ب:140، الّري��س 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-2-557-7763+

ف�ك�س: تحويلة 140

www.bankalbilad.com.sa :الموقع اللكتروني



هـ�شركة جبل عمر للتطوير

�لأطر�ف �لّرئي�شة في �لكتتاب
الم�شت�شار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية الرئي�س

�لّر�جحي �لمالّية 

الّري��س، طريق الملك فهد 
�س.ب: 5561، الري��س 11432، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 800-124-5858
ف�ك�س: 966-1-211-9299+

www.alrajhi-capital.com :الموقع اللكتروني

ُمتعهدو التغطية الم�شاركون

�لجزيرة كابيتال 

جّدة، طريق المدينة، مركز الم�س�عدّية التج�ري 
�س.ب: 6277، جّدة 21442، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-2-669-2669+
ف�ك�س: 966-2-661-8279+

www.aljaziracapital.com.sa:الموقع اللكتروني

�سركة �لبالد لال�ستثمار 

الّري��س، طريق الملك عبداهلل، حي الورود 
�س.ب: 140، الّري��س 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-203-9888+
ف�ك�س: 966-1-203-9899+

www.albiladinvest.com :الموقع اللكتروني

�سركة �الإنماء لال�ستثمار 

الإدارة الع�ّمة، الّري��س، طريق الملك فهد 
�س.ب: 66333، الّري��س 11576، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-218-5999+
ف�ك�س: 966-1-218-5900+

www.alinmainvestment.com :الموقع اللكتروني

الم�شت�شارون القانونيون لالكتتاب

�لغّز�وي لال�ست�سار�ت �لقانونّية، بالتعاون مع هيربرت �سميث �إل �إل بي   

مركز جّدة التج�ري، �س�رع المع�دي
�س.ب: 7346 جّدة 21462، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف : 966-2-653-1576+ 
ف�ك�س : 966-2-653-2612+ 

www.herbertsmith.com :الموقع اللكتروني

مر�جع �لح�سابات

�إرن�ست ويونغ 

جّدة، الّدور الرابع. مركز النخيل
طريق المدينة، حي الحمراء

�س.ب: 1994، جدة 21441، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 966-2-667-1040+ 
ف�ك�س: 966-2-667-2129+

www.ey.com/me :الموقع اللكتروني



�شركة جبل عمر للتطوير و

ن�شرة �لإ�شد�ر

ُم�شت�شارو درا�شات ال�شوق

ديلويت �آند تو�س

�س�رع ال�سيخ زايد

�س.ب: 4254، دبي، الإم�رات العربّية المّتحدة

ه�تف: 971-4-369-8999+

ف�ك�س: 971-4-422-7997+

www.deloitte.com :الموقع اللكتروني

�سركة جونز النغ ال�سال

�س�رع الأح�س�ء، ُمجّمع الهو�س�ن، البرج الغربي، الدور الث�لث

�س.ب: 9629، الري��س 11423، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-472-8309+

ف�ك�س: 966-1-211-9299+

www.joneslanglasalle-mena.com :الموقع اللكتروني

�لم�ست�سار �الإعالني

Advert One

�سركة ال�سواف الع�لمية

مركز ال�سفوة التج�ري، ال�سليم�نية

�س ب 43307، الري��س 11561، المملكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 6632 288 )1( 966+ 

ف�ك�س: 6631 288 )1( 966+ 

www.advert1.com :الموقع الإلكتروني

تنويه: اإنَّ جميع الأطراف المذكورة اأعاله قد اأعطت موافقته� الكت�بّية على ال�س�رة اإلى اأ�سم�ئه� وعلى اإ�س�فة �سع�راته� وعلى ن�سر اإف�داته� �سمن هذه الن�سرة ولم يتمَّ �سحب هذه الموافقة حّتى ت�ريخ هذه الن�سرة.



ز�شركة جبل عمر للتطوير

�لجهات �لم�شتلمة

�لبنك �ال�هلي �لتجاري
طريق الملك عبد العزيز

�س.ب:3555، جدة 21481، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 3333-649- 2 - 966+، ف�ك�س: 643-7426 - 2 - 966+

www.alahli.com :الموقع اللكتروني

بنك �لجزيرة
�س�رع خ�لد بن الوليد

�س.ب: 6277، جدة 21442، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 8070-651 - 2 - 966+، ف�ك�س: 653-2478 - 2 - 966+

www.baj.com.sa :الموقع اللكتروني

م�سرف �لر�جحي
�س�رع العلّي� الع�م

�س.ب: 28، الري��س 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 9922-462 - 1 - 966+، ف�ك�س: 462-4311 - 1 - 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع اللكتروني

مجموعة �سامبا �لمالية
طريق الملك عبد العزيز 

�س.ب: 833، الري��س 11421، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 4770-477- 1 - 966+، ف�ك�س: 479-9402 - 1 - 966+

www.samba.com.sa :الموقع اللكتروني

�لبنك �ل�سعودي �لبريطاني )�ساب(
�س�رع الأمير عبد العزيز بن م�س�عد بن جلوي

�س.ب: 9084، الري��س 11413، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 0677-405 - 1 - 966+، ف�ك�س: 405-0660 - 1 - 966+

www.sabb.com :الموقع اللكتروني

بنك �لريا�س
طريق الملك عبدالعزيز

�س.ب: 22622، الري��س 11614، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 3030-401 - 1 - 966+، ف�ك�س:401-2707 - 1 - 966+

www.riyadbank.com :الموقع اللكتروني

�لبنك �ل�سعودي لال�ستثمار
�س�رع المعذر

�س.ب: 3533، الري��س 11431، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 6000-478 - 1 - 966+، ف�ك�س: 477-6781 - 1 - 966+

www.saib.com :الموقع اللكتروني

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
المركز الرئي�سي: �س�رع المعذر

�س.ب: 56006، الري��س11554، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 2222-404-1-966+، ف�ك�س: 966-1-402-2311+

www.alfransi.com.sa :الموقع الإلكتروني

بنك �لبالد 
طريق �سالح الّدين، الملز

�س.ب: 140، الّري��س: 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية
+966-1-497-8453 ف�ك�س:  ه�تف: –966-1-497-8663+، 

www.bankalbilad.com.sa :موقع اإلكتروني

�لبنك �لعربي �لوطني
المركز الرئي�سي

�س.ب: 9802 ، الري��س11423، المملكة العربّية ال�سعودّية
ه�تف: 9000-402-1-966+ . ف�ك�س: 966-1-402-7747+

www.anb.com.sa :الموقع الإلكتروني



�شركة جبل عمر للتطوير ح

ن�شرة �لإ�شد�ر

�س �لكتتاب ُملخَّ
رقم �ل�سركة تج�ري  ب�سجّل  �سعودّية  م�س�همة  �سركة  وهي  »ال�سركة«(،  بـ  اإليه�  )وي�س�ر  للتطوير  عمر  جبل  �سركة 

4031051838 وت�ريخ 15 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 25 نوفمبر 2007م.

اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوّية طبيعة �الإ�سد�ر

10 ري�ل �سعودي لل�سهم�سعر ���سهم حقوق �ال�ولوّية

10 ري�ل �سعودي لل�سهم�لقيمة �ال�سمّية 

671.400.000 �سهم ع�ديمجموع �ال��سهم �لقائمة و�لم�سدرة قبل �الكتتاب 

6.714.000.000 ري�ل �سعودير���س مال �ل�سركة �لحالي

258.000.000 �سهم ع�ديمجموع ���سهم حقوق �ال�ولوّية �لمطروحة لالكتتاب

929.400.000 �سهم ع�ديمجموع �ال��سهم بعد �الكتتاب 

38.43 % من راأ�س م�ل ال�سركةن�سبة �لزيادة

9.294.000.000 ري�ل �سعودير���س �لمال بعد �لزيادة

2.580.000.000 ري�ل �سعودي�إجمالي ح�سيلة �الإ�سد�ر 

76.000.000 ري�ل �سعوديتكاليف �لّطرح

2.504.000.000 ري�ل �سعودي�سافي ح�سيلة �الإ�سد�ر بعد خ�سم تكاليف �لّطرح 

نه�ية تداول يوم انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية والتي وافقت على الزي�دة المقترحة في راأ�س الم�ل بت�ريخ تاريخ �ال�حقّية
1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م.

�سوف تكون اأحقّية الكتت�ب للم�س�همين والماّلك الم�ستحقين والمقّيدين جميعهم في �سجاّلت ال�سركة في نه�ية ��حقّية �الإكتتاب في �ال��سهم �لجديدة 
تداول يوم انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بت�ريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م.

اإلى  الجديدة  الأ�سهم  اأحقيَّتهم في الكتت�ب في  والمالَّك في �سركة جبل عمر من حيث  الم�س�همين  تق�سيم  تمَّ 
ر  ة زي�دة راأ�س الم�ل بح�سب توفُّ ق�سمين رئي�سين لتو�سيح من ي�ستحق ومن ل ي�ستحق الكتت�ب في اأ�سهم حقوق اأولويَّ

الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّية العق�رات وذلك كم� يلي:

ون: اأّواًل: ُم�شاهمون ومالَّك ُم�شتحقُّ
��-  ُم�ساهمون من ذوي �لمحافظ �ال�ستثمارّية و���سهمهم ُمودعة في محافظهم �ال�ستثمارية ومتد�ولة:

ون: هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�سركة من خالل الطرح الع�م الأّولي  1– ُم�ساهمون نقديُّ
اإّم� من قبل ُم�س�همي الطرح الع�م  والتي �سّكلت 30% من راأ�س م�ل ال�سركة وتلك الأ�سهم مملوكة ح�لّيً� 
“تداول” وهي ُمودعة ومتداولة ح�لّيً� في  الم�س�همين من خالل  اأولئك  اأو مّمن ق�م ب�سرائه� من  الأولي 

مح�فظ ا�ستثم�رّية لدى “تداول”.
ون ُمكتملون: م�س�همون نقلوا ملكّية عق�راتهم ب�لك�مل ب��سم ال�سركة وح�سلوا مق�بل  2- ُم�ساهمون عينيُّ

تلك العق�رات على اأ�سهم في ال�سركة وتمَّ اإيداع اأ�سهمهم في مح�فظهم ال�ستثم�رّية لدى “تداول”.
ون من غير ذوي �لمحافظ �ال�ستثمارية و���سهمهم غير ُمودعة في محافظهم �ال�ستثمارية  ب- ُمالَّك ُم�ستحقُّ

ة وغير متد�ولة: �لخا�سَّ
ة  هم ُماّلك عينيُّون ُجزئيُّون تمَّ اإثب�ت ملكيتهم في ال�سركة مق�بل ح�س�سهم العينّية والمثبتة بوث�ئق ر�سميَّ
تثبت ملكيتهم ولكن لْم يتمَّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة حّتى الآن وتمَّ اإ�سدار اأ�سهم لهم اأُودعت �سمن 
“محفظة موؤ�س�سي جبل عمر” لدى “تداول”. �سوف يتمُّ نقل اأ�سهمهم من “محفظة موؤ�س�سي جبل عمر” 
ة لدى “تداول” ح�لم� يتمُّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة.   واإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ
وذلك  الأحقيَّة  اأ�سهم  في  جزئّيً�  اأو  ُكلّيً�  الكتت�ب   - الأحقيَّة  ت�ريخ  في  كم�   - الفئة  هذه  حقِّ  من  �سيكوُن 
ب��ستخدام الم�ستندات الثبوتّية التي تثبت ملكيتهم في ال�سركة و�سيتمُّ اإيداع الأ�سهم الجديدة الُمْكَتَتْب به� 
ف  ة لدى “تداول”. و�سيكون من حّقهم الت�سرُّ �سمن زي�دة راأ�س الم�ل في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ
يتم��سى مع  الأ�سهم وبم�  القيود على  ب�سداد قيمته� نقدًا مع مراع�ة  التي �سيقومون  الأ�سهم الجديدة  في 
اإن ُوجد، ب�سبب عدم اكتت�بهم في  اأيِّ تعوي�س نقدي،  الم�لّية وكذلك الح�سول على  ال�سوق  تعليم�ت هيئة 

اأ�سهم حقوق الأولوية .



ط�شركة جبل عمر للتطوير

في  مودعة  غير  واأ�شهمهم  اال�شتثمارية  المحافظ  ذوي  غير  من  ون  ُم�شتحقُّ غير  ُمالَّك  ثانيًا: 
محافظهم اال�شتثمارّية وغير متداولة:

هم ُماّلك عينيُّون غائبون اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم – نقدًا – عند ت�أ�سي�س ال�سركة ب�سبب 
اأّنهم لْم تتوفر لديهم الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّيتهم لتلك العق�رات حتَّى ت�ريخ الأحقيَّة، وتمَّ اإيداع 
�سي جبل عمر” لدى “تداول”.  �سوف يتمُّ نقل اأ�سهمهم من “محفظة موؤ�س�سي جبل  اأ�سهمهم �سمن “محفظة ُموؤ�سِّ
ة ح�لم� يتمُّ نقل ملكيَّة عق�راتهم ب��سم ال�سركة.  ل يحقُّ لأولئك  عمر” واإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ
الماّلك العينيين الغ�ئبين غير الُم�ستحّقين من الن�حية الق�نونّية الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة و�سيكون من حقِّ 
جميع الم�س�همين والمالَّك الآخرين من غير اأولئك الماّلك العينيين الغ�ئبين - كم� في ت�ريخ الأحقّية - الكتت�ب 
في تلك الأ�سهم �سمن اأ�سهم الزي�دة التي يطلبون �سراءه� علمً� ب�أنَّ �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير لْن تكتتب في 

تلك الأ�سهم.

لْم يتمكن الماّلك العينيُّون الغ�ئبون من تقديم الوث�ئق ال�سرعية والنظ�مية التي تثبت ملكيتهم لتلك العق�رات منذ عدم ��حقيَّة �الكتتاب للمالَّك �لعينيين �لغائبين
ة، وب�لت�لي ف�إنَّهم لْن ي�ستحقوا الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوية وذلك بح�سب  ت�أ�سي�س ال�سركة وحتى ت�ريخ الأحقيَّ

الراأي الق�نوني )راجع ق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«( 

�لم�ساهمون و�لماّلك �لم�ستحّقون غير �لم�ساركون 
في �الكتتاب

ُعر�سًة  الأولوّية  حقوق  اأ�سهم  في  الكتت�ب  في  ي�س�ركون  ل  الذين  الم�ستحّقون  ك  والمالَّ الم�س�همون  �سيكون 
لنخف��س الن�سبة والقيم الإجم�لية لالأ�سهم المملوكة لهم ح�لّيً�.  ووفقً� لتعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية وتم�ّسيً� مع 
متطلب�ته�، ف�سيـتمُّ تعوي�س الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الذين ل ي�س�ركون في الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية 
حة في الق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«. عن طريق منحهم مبلغً�،اإْن ُوجد، يتمُّ احت�س�به ح�سب الآلّية المو�سَّ

تبداأ فترة الكتت�ب يوم الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6مبد�ية فترة �الكتتاب

تنتهي فترة الكتت�ب يوم الأربع�ء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15منهاية فترة �الكتتاب

الت حوالي ��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب المتح�سّ ال�سركة من الكتت�ب 2.580.000.000 ري�ل �سعودي و�س�في  الت  اإجم�لي ُمتح�سَّ �سيبلغ 
رة بحوالي  2.504.000.000 ري�ل �سعودي بعد خ�سم ر�سوم الكتت�ب والم�سروف�ت الأخرى المتعّلقة به والمقدَّ

الت الكتت�ب في: 76 مليون ري�ل �سعودي. �سُت�ستخدم �س�في متح�سّ
م�ستركة  تج�رية  ة  من�سّ اإن�س�ء  في  يتمّثل  الث�نية  المرحلة  �سمن  عمر  جبل  م�سروع  من  جزء  تنفيذ    -1
)بوديوم( �سمن الموقع S3 و S4 على �س�رع اإبراهيم الخليل من الجهة الجنوبّية الغربّية للحرم المّكي 
ال�سريف والتي من المقّرر اإق�مة فندقين عليه� يتكّون كٌل فندق من برجين يتمُّ تمويل اأحدهم� وهو فندق 
ة  الت الكتت�ب وتبلغ تكلفة المن�سّ ُمكّون من البرجين )H12 و H13A( �سمن الموقع S3 من متح�سِّ
التج�رية الم�ستركة )البوديوم( والبرجين 1.292 مليون ري�ل �سعودي على اأْن يتّم ت�أجيره بملحق�ته من 
الخدم�ت والمداخل الرئي�سة و�س�لت ال�ستقب�ل والغرف الفندقّية والمط�عم وال�س�لت والغرف ت�أجيرًا 

طويل الأجل لُمّدة 20 ع�م�.
2-  دعم من م�س�همي ال�سركة بمبلغ 862 مليون ري�ل �سعودي لتنفيذ المرحلة الأولى للم�سروع والب�لغ اإجم�لي 
�ت تج�رّية وت�سعة اأبراج فندقّية و�ست  تكلفته� حوالي 5.200 مليون ري�ل �سعودي والتي ت�سمُّ اأربعة من�سّ
وثم�نون فيال و�سّقة �سكنّية وتطّل مب��سرة على �س�ح�ت الحرم المّكي ال�سريف من جهته الغربّية وتقع اإلى 
ال�سم�ل من الموقع S3 و S4 و�سيتّم تمويل الجزء الأكبر من تك�ليف المرحلة الأولى عن طريق تمويل 

ع من عّدة بنوك محلّية بمبلغ ي�سل اإلى 5 ملي�ر ري�ل �سعودي. ُمجَمّ
3-  �سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�سرف الراجحي بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي. 

الت الكتت�ب: �سً� ل�ستخدام�ت ُمتح�سِّ 4-  فيم� يلي ُملخَّ
الت �الكتتاب ��ستخد�مات متح�سّ

�لتكلفة �لتقديرّية )مليون ريال �سعودي(�لمكّونات �لّرئي�سة
320مب�ني واإن�س�ءات

252البنية التحتّية
ة تج�رية م�ستركة ك�ملة )بوديوم( 500من�سّ

220اأعم�ل الت�س�ميم والأث�ث وم�س�ريف ع�ّمة اأخرى
1.292�إجمالي تكاليف �إن�ساء وتجهيز جزء من �لمرحلة �لثانية

ل كدعم من الم�س�همين لتنفيذ المرحلة  الجزء من زي�دة راأ�س الم�ل الذي �سُيحوَّ
الأولى

862

350�سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�سرف الراجحي
76ر�سوم الكتت�ب والم�سروف�ت الأخرى المتعّلقة به
الت �الكتتاب 2.580�إجمالي ��ستخد�مات ُمتح�سِّ

الت �الكتتاب 2.580�إجمالي متح�سّ
2.580اإجم�لي التمويل

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير



�شركة جبل عمر للتطوير ي

ن�شرة �لإ�شد�ر

انعق�د �الكتتاب في ��عد�د �إ�سافّية من �ال��سهم قبل  للتداول  اإقف�ل  اآخر  عند  ال�سركة  ت  �سجالَّ في  لين  والم�سجَّ ين  الُم�ستحقِّ والماّلك  للم�س�همين  يحقُّ 
ة التي ُتوافق على زي�دة راأ�س الم�ل، طلب الكتت�ب في اأعداٍد اإ�س�فّية من الأ�سهم ل�سراء  الجمعّية الع�ّمة غير الع�ديَّ

تلك الأ�سهم التي لْم ُيم�َر�ْس حقُّ اأولوّية الكتت�ب فيه� ويكون الكتت�ب ب�أحد الأ�سع�ر الت�لية فقط:

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتت�ب.  -1

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتت�ب ُم�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل ثالثين ب�لم�ئة )30%( من الفرق   -2
بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على 
ة ال�سهم  زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم الُمعّدل بعد انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، م�سروبً� في اأحقيَّ

بة اإلى اأقرب وحدة تغيُّر ل�سعر ال�سهم. لكّل م�س�هم )2.60233(، ُمقرَّ

ال�سعر الذي ُطرح به ال�ّسهم الجديد لالكتت�ب ُم�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل �ستين ب�لم�ئة )60%( من الفرق   -3
بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على 
ة ال�سهم  زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم الُمعّدل بعد انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، م�سروبً� في اأحقيَّ

لكّل م�س�هم )2.60233(، ُمقّربة اإلى اأقرب وحدة تغيُّر ل�سعر ال�سهم.

ال�سعر الذي ُطرح به ال�سهم الجديد لالكتت�ب ُم�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل ت�سعين ب�لم�ئة )90%( من الفرق   -4
بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق عقد الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على 
ة ال�سهم  زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم الُمعّدل بعد عقد الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، م�سروبً� في اأحقيَّ

لكّل م�س�هم )2.60233(، ُمقّربة اإلى اأقرب وحدة تغيُّر ل�سعر ال�سهم.

و�ستكون اأ�سع�ر الكتت�ب في اأعداٍد اإ�س�فّية من الأ�سهم كم� يلي: 10 ري�ل �سعودي لل�سهم، 11.50 ري�ل �سعودي 
الم�لك  اأو  للم�س�هم  اأنَّه ل يجوز  لل�سهم مع مراع�ة  لل�سهم، 14.45 ري�ل �سعودي  لل�سهم، 12.95 ري�ل �سعودي 

الُم�ستِحق اختي�ر اأكثر من �سعر واحد فقط لالأ�سهم الإ�س�فيَّة.

ك تخ�سي�س �ال��سهم  والمالَّ الم�س�همين  من  المكتتب  يملكه�  �سهمً�   )2.60233( لكلِّ  اأدنى  كحدٍّ  �سهم   )1( عدد  �س  �سُيخ�سّ
ن اأكمل اإجراءات  م طلبً� لذلك وممَّ ين المقّيدين في �سجالت ال�سركة كم� في ت�ريخ الأحقيَّة، والذي قدَّ الم�ستحقِّ
حة  م لالكتت�ب ب�سكل �سحيح.  وفي ح�ل عدم الكتت�ب في ك�مل الأ�سهم الجديدة ح�سب المع�دلة المو�سَّ التقدُّ
اأ�سهٍم زي�دًة عن  اأعاله، �سيتمُّ تخ�سي�س الأ�سهم الإ�س�فَية للم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الذين اكتتبوا في 
وتعليمات  الق�سم 19»�شروط  حة في  المو�سَّ الأ�سع�ر  ف�لأقل من  الأقل  ثمَّ  الأعلى  ب�ل�سعر  لهم  الم�ستحّقة  الأ�سهم 
اأيِّ �سعر من الأ�سع�ر الواردة اأعاله عن الأ�سهم المت�حة للبيع،  الكتت�ب«. وفي ح�ل زادت طلب�ت الكتت�ب عند 
اأ�سهم من  ة  اأيَّ التغطية  ُمتعهد  وي�ستري  ال�سركة.  اأ�سهم  لن�سبة م� يملكونه من  المكتتبين وفقً�  بين  التوزيع  �سيتمُّ 
الأ�سهم،  ك�سور  لُم�ستحقي  ب�لن�سبة  اأّم�  وجدت.  اإْن  الكتت�ب،  فترة  به� خالل  الكتت�ب  يتمَّ  لْم  الجديدة  الأ�سهم 
ع الف�ئ�س عن �سعر الطرح على  ف�سيتمُّ جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة ومن ثمَّ تب�ع ب�سعر ال�سوق ُثّم ُيوزَّ
ك الم�ستحقين في ت�ريخ الأحقيَّة كلٌّ ح�سب الك�سور التي ي�ستحقه� خالل مّدة ل تتج�وز )30(  الم�س�همين والمالَّ

يومً� من ت�ريخ اإيداع الأ�سهم في المح�فظ )راجع الق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

رّد �لفائ�س
اأو ا�ستقط�ع�ت من مدير الكتت�ب  اأّية عمولت  اإلى المكتتبين دون  �سوف تتمُّ اإع�دة ف�ئ�س الكتت�ب )اإْن ُوجد( 
اأو الجه�ت الم�ستلمة و�سوف يتمُّ الإعالن عن عملية التخ�سي�س ورّد الف�ئ�س في موعد اأق�س�ه 1432/7/26هـ 

الموافق 2011/6/28م )راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

اأّواًل: ُم�شاهمون وُماّلك �شي�شتلمون مبلغ التعوي�س النقديدفع مبالغ �لتعوي�س 
ُم�س�همون نقديُّون  -1

ُم�س�همون عينيُّون ُمكتملون  -2
ُمالَّك عينيُّون ُجزئيُّون  -3

�سيتمُّ دفع مب�لغ التعوي�س النقدي، اإْن ُوجدت، لأولئك الم�س�همين والماّلك والذين ل ي�س�ركون ُكلّيً� اأو جزئّيً� في 
الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية في موعد اأق�س�ه 1432/8/26 هـ الموافق 2011/7/27م وذلك عن طريق اإيداع 

تلك المب�لغ في ح�س�ب�ت الم�س�همين والماّلك مب��سرة )راجع ق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

ثانيًا: ُمالَّك لْن ي�شتلموا مبلغ التعوي�س النقدي مبا�شرة 
ون غائبون: �سيتمُّ اإيداع مب�لغ التعوي�س النقدي، اإْن وجدت، لأولئك الُماّلك غير الم�ستحقين ب�سبب  ُمالَّك عينيُّ
البنوك  اأحد  لدى  حفظ” خ��س  “ح�س�ب  في  الأولوّية  حقوق  ب�أ�سهم  الكتت�ب  في  الم�س�ركة  في  اأحّقيتهم  عدم 
المحلّية تحت ا�سراف ال�سركة. �سيتمُّ ال�سرف من مب�لغ التعوي�س لكلِّ م�لك غ�ئب يقوم بنقل ملكية عق�ره ب��سم 
ة  ال�سركة في الم�ستقبل وُتنَقل اأ�سهمه من “محفظة موؤ�س�سي جبل عمر” وُتودع في محفظته ال�ستثم�رّية الخ��سّ

لدى “تداول”. )راجع ق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.  



ك�شركة جبل عمر للتطوير

- �سروط الكتتاب في اأ�سهم حقوق الأولوّية  الُمكتملين  العينيين  الم�س�همين   )2( و  النقديين  الم�س�همين   )1( على  الأولويَّة  حقوق  اأ�سهم  طرح  يقت�سر 
وكال الفئتين من ذوي المح�فظ ال�ستثم�رَية ولديهم اأ�سهم ُمودعة لدى »تداول« ومتداولة - ، وكذلك على )3( 
الُماّلك العينيين الجزئيين والذين تمَّ اإيداع اأ�سهمهم �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« لدى »تداول«، والمقّيدين 
1432/6/25هـ   بت�ريخ  الع�دّية  غير  الع�ّمة  الجمعّية  انعق�د  يوم  تداول  نه�ية  في  ال�سركة  �سجاّلت  في  جميعهم 
اأو   � ُكليًّ  - المطروحة  الأ�سهم  اكتت�ب في  نموذج  اأيِّ  ال�سركة بحّقه� في رف�س  الموافق 2011/5/28م. وتحتفظ 
ة �شروط االكتتاب ومتطلباته. وال يجوز تعديل اأو �شحب اأيِّ نموذج اكتتاب في  جزئّيًا - ما لْم ي�شتوف النموذج كافَّ
ل قبول النموذج من قبل ال�سركة اتف�قً� ملزمً� بين المكتتب وال�سركة )راجع  الأ�سهم المطروحة بعد تقديمه. وُي�سكِّ

ق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب«(. 

بت�سجيل تد�ول �ال��سهم المتعّلقة  الإجراءات  ك�ّفة  ا�ستكم�ل  عند  »تداول«  نظ�م  على  لالكتت�ب  المطروحة  الأ�سهم  تداول  يبداأ 
الأ�سهم المطروحة وتخ�سي�سه� على الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأيِّ ُم�س�هم اأو م�لك اأيَّة حقوق ت�سويت تف�سيليَّة. ويحمل كلُّ �سهم من ���سهم �لت�سويت 
ك  الأ�سهم المطروحة حقَّ الت�سويت، ولكلِّ م�س�هم اأو م�لك يملك )20( ع�سرين �سهمً� على الأقل - ب��ستثن�ء المالَّ
الحقَّ في ح�سور  ال�سركة -  ت�أ�سي�س  ني�بة عنهم نقدًا عند  والتعمير  اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء  الذين  الغ�ئبين 

الجمعّية الع�ّمة والت�سويت فيه�.

ال�سنوات ��رباح �ال��سهم  وعن  الكتت�ب  بداية  منذ  الفترة  ال�سركة عن  تعلنه�  اأرب�ح  ة  اأيَّ لالكتت�ب  المطروحة  الأ�سهم  �ست�ستِحق 
ة التي تليه� )راجع ق�سم 14 »�سي��سة توزيع الأرب�ح«(.  الم�ليَّ

ت من�ق�سة عوامل المخ�طرة هذه في ق�سم عو�مل �لمخاطرة نة تتعلَّق ب�ل�ستثم�ر في الأ�سهم المطروحة. وقد تمَّ هن�لك مخ�طر معيَّ
2 »عوامل المخ�طرة« ويتوّجب درا�سته� بعن�ية قبل اتخ�ذ القرار ب�ل�ستثم�ر في الأ�سهم المطروحة. 

�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم ك�لت�لي:�لقيود على �ال��سهم يخ�سع الم�س�همون الموؤ�سِّ
الموؤ�س�سون الذين يملكون 5% اأو اأكثر من راأ�س م�ل ال�سركة، تبلغ فترة الحظر على تداول اأ�سهمهم خم�س  �

�سنوات من ت�ريخ بدء تداول الأ�سهم تم��سيً� مع تعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية )بداأ تداول اأ�سهم ال�سركة في 
ت�ريخ 1428/11/21هـ الموافق 2007/12/1م(.

الم�س�همون الذين يملكون اأقلَّ من 5% من راأ�س م�ل ال�سركة، تبلغ فترة الحظر �سنتين م�ليتين ل تقل ُمّدة كلٍّ  �
منهم� عن )12( اإثنى ع�سر �سهرًا من ت�ريخ ت�أ�سي�س ال�سركة في  1428/10/16هـ الموافق 2007/10/28م، 

وبذلك ف�إنَّ فترة الحظر قد انتهت ب�لن�سبة لهذه الفئة من الم�س�همين.

الموؤ�ّس�سون الذين يملكون )500.000( �سهم ف�أقل، ل تنطبق عليهم فترات الحظر الُم�س�ر اإليه� اأعاله.  �

كم� اأنَّه ل يجوز للم�س�همين الخ��سعين لفترة الحظر على النحو المذكور اأعاله بيع اأيٍّ من اأ�سهمهم في ال�سركة اإلَّ 
بعد موافقة هيئة ال�سوق الم�ليَّة على ذلك.

ة لالإن�س�ء والتعمير اإلى كلِّ من ي�ستكمل وث�ئقه ال�سرعيَّة  اإنَّ فترات الحظر اأعاله ل تنطبق على تن�زل �سركة مكَّ
ة النقدية ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وفي  والنظ�مّية من اأ�سح�ب العق�رات التي ُتمثِّل قيمة عق�راتهم الح�سّ

هذه الح�لة يخ�سع �س�حب العق�ر اإلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبقً� لقيمة عق�ره. 
الحظر وذلك  انق�س�ء فترة  الم�ل قبل  راأ�س  زي�دة  الموؤ�س�سون في ح�لة  به  يكتتب  الأحك�م على م�  وت�سري هذه 

ة المتبقية من هذه الفترة وذلك تم�ّسيً� مع تعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية. ب�لن�سبة اإلى الُمدَّ
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تو�ريخ ُمهّمة للمكتتبين
ب�كتت�ب  تتعلَّق  معّينة  رئي�سة  لأحداث  التوقيت  على  للمكتتبين،  ة  المهمَّ التواريخ  يخ�سُّ  فيم�  الن�سرة  اأُخرى من هذه  اأم�كن  في  كذلك  ترُد  والتي  اأدن�ه،  الواردة  التواريخ  تدلُّ 
الإنترنت  الإلكتروني على  تداول  موقع  اأو عبر  المطبوعة  ال�سحف  الفعلّية من خالل  والمواعيد  التواريخ  الإعالن عن  يتمُّ  و�سوف  للتغيير،  تخ�سع  وقد  الأولوّية،  اأ�سهم حقوق 

.)www.tadawul.com.sa(

ع لالكتتاب �لجدول �لزمني �لُمتوقَّ
�ليوم و�لتـــــــــاريخ�لحدث

الم�س�همين  لتحديد  الأحقّية  ت�ريخ  وتحديد  الع�دّية  غير  الع�ّمة  الجمعّية  انعق�د 
ين الذين يحقُّ لهم الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية والم�لكين الم�ستحقِّ

ال�سبت 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م

الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6مبداية فترة الكتت�ب   

الأربع�ء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15منه�ية فترة الكتت�ب

تخ�سي�س اأ�سهم زي�دة راأ�س الم�ل المطروحة لالكتت�ب
واإع�دة المب�لغ الف�ئ�سة )اإْن وجدت(

الثالث�ء 1432/7/26هـ الموافق 2011/6/28م

ة ب�إ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية �سيتمُّ الإعالن عن الت�ريخ قريبً� في ال�سحف المحلّية وعبر موقع تداول الإلكتروني ردُّ مب�لغ ك�سور الأ�سهم الخ��سّ
)www.tadawul.com.sa( على الإنترنت

ع بدء تداول الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب �سوف يتمُّ تداول الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب ح�ل النته�ء من الإجراءات النظ�مّية توقُّ
ذات العالقة، وذلك بعد فترة وجيزة من ردِّ الف�ئ�س وب�لتن�سيق مع هيئة ال�سوق الم�لّية 

وتداول، و�سوف يتمُّ الإعالن عنه لحقً�.

ة ال�سعودية »تداول« ن�فذًا فقط عن طريق القيد الدفتري اللكتروني في �سجلِّ الأ�سهم في تداول، ويتمُّ البيع وال�سراء لالأ�سهم عن طريق  �سيكوُن التداول في الأ�سهم في ال�سوق الم�ليَّ
اأرق�م ُمت�سل�سلة يتمُّ تخ�سي�سه� في النظ�م الرقمي لتداول، ولن يكون اأيُّ تداول لالأ�سهم في »تداول« ن�فذًا عن طريق �سه�دات الأ�سهم، وقد يطلب الم�س�همون مع ذلك اإ�سدار 

�سه�دات اأ�سهم لهم كدليل على الملكيَّة فقط، اإلَّ اأنَّ مثل هذه ال�سه�دات لالأ�سهم ل ُيمكن ا�ستخدامه� لأغرا�س التداول.

كيفيَّة �لتقدم بطلب �لكتتاب:
�سيتمُّ توفير نم�ذج طلب�ت الكتت�ب للم�س�همين والمالَّك الم�ستحقين لدى فروع الجه�ت الم�ستلمة، وُيمكن الكتت�ب عن طريق ح�س�ب�ت المكتتبين الم�سرفيَّة لدى اأيٍّ من الجه�ت 
الم�ستلمة اأو الكتت�ب ب�سيك م�سرفي ُم�سّدق ب��سم )�سركة جبل عمر للتطوير( م�سحوب على اأحد البنوك المحلّية.  ويجب تعبئة نم�ذج طلب�ت الكتت�ب وفقً� للتعليم�ت الواردة 
في الق�سم 19 »�شروط وتعليمات االكتتاب« بهذه الن�شرة ويجب على ُكّل م�شاهم اأو مالك ُم�شتحق اأْن يوافق على كلِّ الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب، وتحتفظ ال�شركة 
بحّقها في رف�ض اأيِّ طلب لالكتتاب في االأ�شهم الجديدة، ُكلّيًا اأو ُجزئّيًا في حالة عدم ا�شتيفاء الطلب الأّي من �شروط اأو متطلبات االكتتاب، وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب اأو 
�سحبه بعد ا�ستالمه من مدير الكتت�ب والجه�ت الم�ستلمة، ويمّثل طلب الكتت�ب عند تقديمه عقدًا ُملزمً� بين ال�سركة والم�س�هم اأو الم�لك الم�ستحق )راجع الق�سم 19 »�شروط 

وتعليم�ت الكتت�ب«(.

�س للمعلومات �لأ�شا�شّية ُملخَّ
ة المعلوم�ت التي قد تهمُّ المكتتبين، ويجب على ُم�ستلمي هذه الن�سرة قراءته� ب�أكمله� قبل  ُيعدُّ هذا الُملّخ�س نبذًة موجزًة عن المعلوم�ت المدرجة في ن�سرة الإ�سدار ول ي�سمل ك�فَّ

اتخ�ذ قرار ال�ستثم�ر في الأ�سهم، وقد تمَّ تعريف بع�س الم�سطلح�ت المدرجة في هذه الن�سرة تحت الق�سم 1 »تعريف�ت واخت�س�رات«.

نبذة عن �ل�شركة
�سركة جبل عمر للتطوير »ال�سركة« هي �سركة م�س�همة �سعودّية بموجب �سجل تج�رى رقم 4031051838 وت�ريخ 1428/11/15هـ الموافق 2007/11/25م.  يقع مقّر ال�سركة 
ة تبلغ 10 ري�ل �سعودي  الرئي�س في مّكة المكّرمة ب�لمملكة العربّية ال�سعودّية، ويبلغ راأ�س م�له� 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�ّسم اإلى 671.400.000 �سهمً� ع�دّيً� بقيمة ا�سميَّ

لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة ب�لك�مل.



م�شركة جبل عمر للتطوير

هدف �ل�شركة
يتمّثل الهدف الرئي�س لل�سركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المج�ورة ل�س�حة الم�سجد الحرام من الن�حية الغربّية وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمّية 
واإداراته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي لتطويره� عمرانّيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح. اإنَّ ال�سركة 
ل زالت في مرحلة تطوير م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( حيث ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخلف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع ال�سخري للم�سروع وتقوم ال�سركة ح�لّيً� 

ب��ستكم�ل تجهيز البنية التحتّية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممّرات الم�س�ة واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء وبداأت في اإن�س�ء عدد من مب�ني الم�سروع.  

�لإير�د�ت �لُمتوّقعة لل�شركة
تت�أّلف الإيرادات الُمتوّقعة لل�سركة مّم� يلي:

العوائد المتحّققة من ت�سغيل فن�دق الم�سروع والتي �سيتمُّ ت�سغيله� من قبل �سرك�ت فندقة ع�لمّية. �

العوائد المتحّققة من الت�أجير الطويل الأجل لبع�س الأبراج الفندقّية في الم�سروع. �

العوائد المتحققة من ت�أجير الوحدات ال�سكنّية )الفلل( في الم�سروع ت�أجيًرا طويل الأجل. �

العوائد الُمتحّققة من ت�أجير المحاّلت والمع�ر�س.  �

ُتلّخ�س المن�ق�سة الت�لية الأداء المتوّقع لإيرادات ال�سركة بعد بدء عملي�ته� الت�سغيلّية:

ل تزال ال�سركة في مرحلة تنفيذ م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( والذي يبلغ اإجم�لي ُم�سّطح�ته البن�ئّية حوالي 2 مليون مترًا مربعً� ويق�م على اأر�س م�س�حته� 230.000 مترًا 
مرّبعً�.  ُيطّل الج�نب ال�سرقي للم�سروع من جهة �س�رع اإبراهيم الخليل على الحرم المّكي مب��سرة في حين ُتطّل جهته ال�سم�لية على �س�رع اأُمِّ القرى مّم� يجعل من م�سروع جبل عمر 
واحدًا من اأهّم الم�سروع�ت التي تق�م ح�لّيً� في المنطقة المركزّية للحرم المّكي ال�سريف.  ي�ستمل الم�سروع على )36( ُبرجً� فندقّيً� ت�سمُّ فن�دق فئة »5« و »4« و »3« نجوم، محالت 

ومع�ر�س، ُم�سّلى اإ�س�فة اإلى خدم�ت اأخرى ُم�س�ندة.

ن ال�سركة من تمويل جزء من  اإنَّ الخطط المو�سوعة من قبل اإدارة ال�سركة تتبلور حول الإ�سراع في عملية تحقيق الإيرادات والتدفق�ت النقدّية من الم�سروع الأمر الذي �سُيمكِّ
م�سروع�ته� الم�ستقبلّية ذاتّيً� اإ�س�فة اإلى تمويل متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمّية عن طريق م�س�رف وجه�ت تمويلّية اأخرى.

�لخطط �لم�شتقبلّية
نظرًا للحجم الكبير لم�سروع جبل عمر والذي �ستبلغ اإجم�لي ُم�سّطح�ته البن�ئّية حوالي 2 مليون مترًا مربعً� ويق�م على اأر�ٍس م�س�حته� 230.000 مترًا مربعً�، ف�إنَّ الهدف الأ�س��سي 
ز عليه ال�سركة ح�لّيً� هو ا�ستكم�ل تنفيذ ذلك الم�سروع.  �ستقوم ال�سركة م�ستقباًل بتطوير م�سروع�ت اأخرى وذلك وفقً� لالأن�سطة المرّخ�س له� به� من قبل الجه�ت  الذي ُتركِّ

المعنّية. 

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير
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�س �لأد�ء �لمالي ُملخَّ
يجب قراءة ُملّخ�س القوائم الم�لّية الوارد اأدن�ه، بن�ًء على البي�ن�ت الم�لّية المراجعة للفترة الم�لّية الطويلة الأولى الممتّدة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـ، 
حة  والبي�ن�ت الم�لّية المراجعة لل�سنتين الم�لّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ وتق�رير المراجعة المتعّلقة به�، بم� في ذلك الإي�س�ح�ت المرفقة، والمو�سّ

في المالحق )1 و 2 و 3( من هذه الن�سرة.

اإنَّ المعلوم�ت الم�لّية الملّخ�سة اأدن�ه ت�ريخّية ول ُتعّد ب�ل�سرورة ُموؤ�ّسرًا على اأّية نت�ئج م�ستقبلّية:

ُملّخ�س �ال�د�ء �لمالي

)ريال �سعودي(
�لفترة �لمالّية �لطويلة �لممتّدة 
من 1428/10/16هـ وتنتهي في 

1429/12/30هـ

�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 
1430/12/30هـ

�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 
1431/12/30هـ

947.183.44428.616.945108.606.204موجودات متداولة

5.757.094.0106.850.770.2927.498.869.746موجودات غير متداولة

6.704.277.4546.879.387.2377.607.475.950�إجمالي �لموجود�ت

42.697.335240.612.7421.005.268.049مطلوب�ت متداولة

133.784314.463774.776مطلوب�ت غير متداولة

6.661.446.3356.638.460.0326.601.433.125اإجم�لي حقوق الم�س�همين

6.704.277.4546.879.387.2377.607.475.950�إجمالي �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

)37.284.312()27.954.430()24.819.641(م�سروف�ت عمومّية واإدارّية 

--)72.602.132(م�سروف�ت م� قبل الت�أ�سي�س

77.126.1014.968.127257.405اإيرادات اأخرى 

--)8.850.030(م�سروف�ت اأخرى 

)37.026.907()22.986.303()29.145.702(�لخ�سارة قبل �لزكاة 

--)23.407.963(الزك�ة

)37.026.907()22.986.303()52،553،665(�س�في الخ�س�رة

177.345.175405.532.635)106.142.641(�س�في النقد من اأن�سطة م� قبل الت�سغيل

)650.346.693()1.095.572.694()1.426.679.313(�س�في النقد من عملي�ت ال�ستثم�ر

318.329.668-2.478.536.158�س�في النقد من عملي�ت التمويل

الم�سدر: القوائم الم�لّية المراجعة لل�سركة 

مالحظة: لْم يتمَّ احت�س�ب ه�م�س اإجم�لي و�س�في الّربح اأو الع�ئد على حقوق الم�س�همين اأو ُمعّدل دوران اإجم�لي الموجودات ب�سبب عدم تحقيق ال�سركة لأّية اإيرادات اأو اأرب�ح اأو 
تدفق�ت نقدّية ت�سغيلّية. 
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تعريفات و�خت�شار�ت 1
�لتعريف�لم�سطلح

�سركة جبل عمر للتطويرال�سركة

اإدارة �سركة جبل عمر للتطويرالإدارة

مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطويرمجل�س الإدارة

الجمعّية الع�ّمة لم�س�همي �سركة جبل عمر للتطويرالجمعّية الع�ّمة

النظ�م الأ�س��سي ل�سركة جبل عمر للتطويرالنظ�م الأ�س��سي

»�سركة الراجحي الم�لّية« اأو »الراجحي الم�لّية« الُمعّين من قبل ال�سركة كم�ست�س�ر م�لي ومديرًا لالكتت�ب الم�ست�س�ر الم�لي اأو مدير الكتت�ب اأو متعهد التغطية الرئي�س
ومتعهدًا رئي�سً� ب�لتغطية

الجزيرة ك�بيت�ل و�سركة البالد لال�ستثم�ر و�سركة الإنم�ء لال�ستثم�ر الُمعيَّنون من قبل ال�سركة كُمتعّهدي ُمتعهدو التغطية الم�س�ركون
تغطية م�س�ركون

وحتى القوائم الم�لّية المراجعة 1428/10/16هـ  من  الُممتّدة  الأولى  الطويلة  الم�لّية  للفترة  لل�سركة  المراجعة  الم�لّية  القوائم 
والإي�س�ح�ت  1431/12/30هـ  و  1430/12/30هـ  في  المنتهّيتين  الم�لّيتين  ولل�سنتين  1429/12/30هـ 

المتعلّقة به� والتي تّمت مراجعته� من قبل اإرن�ست ويونغ

258.000.000 �سهمً� ع�دّيً� من اأ�سهم ال�سركةاأ�سهم حقوق الأولوّية

راأق�رب الزوج والزوجة والأبن�ء الُق�سّ

طرح 258.000.000 �سهم حقوق اأولوّية ل�س�لح الم�س�همين والماّلك الم�ستحقين والمقّيدين في �سجالت الكتت�ب
ال�سركة اأو في نظ�م »تداول« بنه�ية تداول يوم انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية في ت�ريخ 1432/6/25هـ 

الموافق 2011/5/28م، وتمّثل زي�دة بن�سبة 38.43 % في راأ�س م�ل ال�سركة.

تمَّ الجه�ت الم�ستلمة والتي  الن�سرة  هذه  من  )ز(  ال�سفحة  في  اأ�سم�وؤه�  والوارد  الكتت�ب  الت  لمتح�سِّ الم�ستلمة  الجه�ت 
الت الكتت�ب تعيينه� من قبل ال�سركة كجه�ت ُم�ستلمة لمتح�سّ

النظ�م الآلي لتداول الأ�سهم ال�سعودّيةتداول

ت�ريخ انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية لل�سركة للموافقة على زي�دة راأ�س م�ل ال�سركةت�ريخ الأحقّية

ة ال�سهم لكل م�س�هم  ن�تج ق�سمة عدد الأ�سهم الح�لية لل�سركة على عدد الأ�سهم الجديدة الُم�سدرة )�سهم جديد لكل 2.60233 اأحقيَّ
�سهم مملوك كم� في ت�ريخ الأحقية(

اأُّم القرى وهي الجريدة الر�سمّية لحكومة المملكة العربّية ال�سعودّيةالجريدة الر�سمّية

المملكة العربّية ال�سعودّيةالمملكة

حكومة المملكة العربّية ال�سعودّيةالحكومة

العملة الر�سمّية ب�لمملكة العربّية ال�سعودّيةري�ل / ري�ل �سعودي 

مجل�س التع�ون لدول الخليج العربّيةمجل�س التعـ�ون

10 ري�ل �سعودي لكّل �سهم من اأ�سهم حقوق الأولوّية�سعر اأ�سهم حقوق الأولوّية / �سعر الطرح

ال�سخ�س الطبيعيال�سخ�س

تبداأ فترة الكتت�ب يوم الإثنين 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م وت�ستمر حتى اآخر يوم لإغالق الكتت�ب فترة الكتت�ب
وهو يوم الأربع�ء 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م، لمّدة 10 اأّي�م

ق�ئمة الأ�سهم التي ُتديره� هيئة ال�سوق الم�لّية ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراجالق�ئمة الر�سمّية

الجمعّية الع�ّمة للم�س�همين في ال�سركةالجمعّية الع�ّمة

�سين في �سركة جبل عمر للتطوير ومن ق�م بتبني فكرة �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير �سركة م�س�همة �سعودية وهي اأحد الم�س�همين الُموؤ�سِّ
تطوير منطقة جبل عمر منذ م� يزيد عن 23 ع�مً�

هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�سركة من خالل الطرح الع�م الأّولي والتي �سّكلت 30% من راأ�س ُم�س�همون نقديُّون
ن ق�م ب�سرائه� من  � من قبل م�س�همي الطرح الع�م الأولي اأو ممَّ م�ل ال�سركة وتلك الأ�سهم مملوكة ح�لّيً� اإمَّ
ة لدى »تداول« اأولئك الم�س�همين من خالل »تداول« وهي ُمودعة ومتداولة ح�لّيً� في مح�فظ ا�ستثم�رّية خ��سّ
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ُم�س�همون نقلوا ملكّية عق�راتهم ب�لك�مل ب�إ�سم ال�سركة وح�سلوا مق�بل تلك العق�رات على اأ�سهم في ال�سركة ُم�س�همون عينيُّون ُمكتملون
ة لدى »تداول« وتمَّ اإيداع اأ�سهمهم في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ

ة تثبت ملكيتهم ولكن ُماّلك عينيُّون ُجزئيُّون ُماّلك تمَّ اإثب�ت ملكيتهم في ال�سركة مق�بل ح�س�سهم العينّية والمثبتة بوث�ئق ر�سميَّ
لْم يتمَّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة حّتى الآن وتمَّ اإ�سدار اأ�سهم لهم اأودعت �سمن »محفظة موؤ�س�سي 
جبل عمر« لدى »تداول«. �سوف يتمُّ نقل اأ�سهمهم من »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« واإيداعه� في مح�فظهم 

ة لدى »تداول« ح�لم� يتمُّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة   ال�ستثم�رّية الخ��سّ

الأ�سهم التي تمَّ اإ�سداره� للُماّلك العينيين الجزئيين وتّم اإيداعه� �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« الأ�سهم الجزئّية

لْم ُماّلك عينّيون غ�ئبون اأّنهم  ب�سبب  ال�سركة  ت�أ�سي�س  – عند  – نقدًا  ني�بة عنهم  والتعمير  لالإن�س�ء  مّكة  �سركة  اكتتبت  ُماّلك 
وتّم  ال�سركة،  ت�أ�سي�س  عند  العق�رات  لتلك  ملكّيتهم  تثبت  التي  والنظ�مّية  ال�سرعّية  الوث�ئق  لديهم  تتوفر 
اإيداع اأ�سهمهم �سمن “محفظة موؤ�س�سي جبل عمر” لدى “تداول”. �سوف يتمُّ نقل اأ�سهمهم من “محفظة 
ملكية  نقل  يتمُّ  “تداول” ح�لم�  لدى  ة  الخ��سّ ال�ستثم�رّية  مح�فظهم  في  عمر” واإيداعه�  جبل  موؤ�س�سي 

عق�راتهم ب��سم ال�سركة  

الأ�سهم التي اكتتبت فيه� �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير - نقدًا - ني�بة عن الُماّلك العينيين الغ�ئبين    الأ�سهم الغ�ئبة 

الم�س�همون والماّلك الذين لهم الحق في الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية وهم:م�س�همون وُمالَّك م�ستحقون
اأ- ُم�س�همون

الم�س�همون النقديُّون  �
الم�س�همون العينيُّون الُمكتملون �

ب- ُماّلك
الُماّلك العينيُّون الجزئيُّون �

هم الُماّلك العينيُّون الغ�ئبون ُماّلك غير م�ستحقون

وتمّثل محفظة موؤ�س�سي جبل عمر ال�سركة  ت�أ�سي�س  »تداول« عند  ال�سعودية  الم�لية  ال�سوق  لدى  تمَّ فتحه�  ا�ستثم�رّية تجميعّية  محفظة 
الغر�س منه� في حفظ اأ�سهم كالًّ من:

ين )الأ�سهم الجزئّية( ين الُجزئيِّ 1-  الُماّلك العينيِّ
ين الغ�ئبين )الأ�سهم الغ�ئبة( 2-  الُماّلك العينيِّ

المب�لغ التي يتمُّ دفعه� للم�س�هم اأو الم�لك الُم�ستِحق الذي لم يكتتب في ك�مل اأو جزء من الأ�سهم التي يحّق مبلغ التعوي�س
له الكتت�ب به� )بعد خ�سم �سعر الكتت�ب لل�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة(

هم م�ست�س�رو ال�سركة فيم� يتعّلق ب�كتت�ب اأ�سهم حقوق الأولوّية والواردة اأ�سم�وؤهم في ال�سفحة ) هـ(م�ست�س�رو ال�سركة

هذه الن�سرة الُمعّدة من قبل ال�سركة والمتعلّقة ب�لكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّيةن�سرة الإ�سدار اأو الن�سرة

وت�ريخ 1385/3/22هـ  وم� ورد عليه نظ�م ال�سرك�ت الملكي رقم )م/6(  المر�سوم  ال�س�در بموجب  ال�سرك�ت  هو نظ�م 
من تعديالت

هيئة ال�سوق الم�لّية في المملكة العربّية ال�سعودّيةالهيئة

�سوق الأ�سهم ال�سعوديال�سوق الم�لّية

الم�دة قواعد الت�سجيل والإدراج بموجب  ال�سعودّية  العربّية  ب�لمملكة  الم�لّية  ال�سوق  هيئة  من  ال�س�درة  والإدراج  الت�سجيل  قواعد 
)الموافق  1424/6/2هـ  وت�ريخ  )م/30(  رقم  الملكي  ب�لمر�سوم  ال�سـ�در  الم�لّية  ال�سوق  نظ�م  من   )6(

2003/7/31م(

وزارة التج�رة وال�سن�عةالوزارة

ال�سنة الم�لّية الطويلة الأولى الُممتدة من 1428/10/16هـ والمنتهية في 1429/12/30هـال�سنة الم�لّية الطويلة الأولى 

وحتَّى  ال�سنتين الم�لّيتين  1431/1/1هـ  ومن  1430/12/30هـ،  وحتَّى  1430/1/1هـ  من  الممتدتين  الم�لّيتين  ال�سنتين 
1431/12/30هـ.

ة التعّهد ب�لتغطية دي التغطيةاتف�قيَّ ة الّتعهد بتغطية الكتت�ب المبرمة بين ال�سركة ومتعهِّ اتف�قيَّ

ع ع الذي �ستح�سل عليه ال�سركة بمبلغ ي�سل اإلى 5 ملي�ر ري�ل �سعودي من ِعّدة م�س�رف محلّية التمويل الُمجمَّ التمويل الُمجمَّ
�ت تج�رية وت�سعة اأبراج فندقّية  ن مْن اأربعة من�سَّ ل�ستكم�ل تنفيذ المرحلة الأولى من الم�سروع والتي تتكوَّ

و�ست وثم�نون فيال و�سّقة �سكنّية 
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عو�مل �لمخاطرة 2
ينطوي ال�ستثم�ر في الأ�سهم على درجة من المخ�طرة، لذا يتعيَّن على ُكّل من يرغب ال�ستثم�ر في الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب درا�سة ك�ّفة المعلوم�ت التي تحتويه� هذه الن�سرة 
نة اأدناه، وقد يتاأّثر ن�شاط ال�شركة وفر�شها ومركزها المالي ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدّية ب�شكل �شلبّي وجوهرّي في حال حدوث اأو تحّقق  بعناية بما فيها عوامل المخاطرة الُمبيَّ
اأحد عوامل المخ�طرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة )»الإدارة«( في الوقت الح�لي اأّنه� ُمهّمة، اأو اأّي مخ�طر اأخرى لْم يت�سّنى لالإدارة اأن تحّدده�، اأو التي تعتقد اأّنه� غير جوهرّية، اأو 
اإذا اأ�سبحت هذه الأخيرة مخ�طر جوهرّية، وقد يوؤدي حدوث اإحدى اأو بع�س هذه المخ�طر اإلى انخف��س �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمرون الُمحتملون ك�مل اأو جزٍء 

من ا�ستثم�راتهم في اأ�سهم ال�سركة.

ة لل�سركة ب�سكل كبير عّم� ورد في النظرة الم�ستقبليَّة، وذلك ب�سبب  ن، وُيمكن اأْن تختلف النت�ئج الفعليَّ ي المخ�طرة وح�لت عدم التيقُّ ت�سمل هذه الن�سرة اأي�سً� اإف�دات م�ستقبلّية ُتغطِّ
ح اأدن�ه. بع�س عوامل المخ�طرة التي ُرّبم� تواجهه� ال�سركة كم� هو ُمو�سَّ

ة بال�شركة 221 �لمخاطر �لمتعلقَّ
اأ- القدرة على اال�شتدانة والح�شول على التمويل ُم�شتقباًل ال�شتكمال تنفيذ م�شروع جبل عمر

الموافق  1431/2/18هـ  في  ال�سركة  ق�مت  عمر.   جبل  م�سروع  من  اأجزاء  تنفيذ  في  �سُت�ستخدم  �سعودي  ري�ل   2.504.000.000 حوالي  الكتت�ب  متح�سالت  �س�في  �سيبلغ 
2010/2/2م بتوقيع اتف�قّية ت�سهيالت ائتم�نّية )ج�سر تمويلي( بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي مع م�سرف الراجحي لتمويل جزء من م�سروع جبل عمر، على اأْن يتمَّ �سداد ذلك 
الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل اأو من التمويل المجّمع اأيهم� تح�سل عليه ال�سركة اأّوًل.  وقد قّدمت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير �سم�نً� بمبلغ 350  الج�سر التمويلي من متح�سّ
مليون ري�ل �سعودي مق�بل ذلك الج�سر التمويلي.  ق�مت �سركة جبل عمر ب�سحب حوالي 342.4  مليون ري�ل �سعودي من ذلك الج�سر التمويلي كم� في 25 �سفر 1432هـ الموافق 
29 ين�ير 2011م، و�سيتمُّ �سحب المبلغ المتبقي والب�لغ 7.6 مليون ري�ل �سعودي خالل الفترة الق�دمة.  وبح�سب التف�قّية، ف�إنَّ �سداد ُكلَّ دفعة من دفع�ت التمويل تتمُّ بعد )6( 

اأ�سهر من ت�ريخ �سحبه�.

وتلك  لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة 1.350 مليون ري�ل �سعودي،  بنوٍك �سعودّية ُمجتمعة خط�ب ترتيب  عت خم�سة  وقَّ الموافق 2/ 2010/10م،  ال�سبت 1431/10/23هـ  يوم  وفي 
البنوك هي )1( م�سرف الراجحي )2( البنك الأهلي التج�ري )3( بنك الجزيرة )4( البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( )5( البنك ال�سعودي الهولندي وي�سمل هذا المبلغ 
الت الج�سر التمويلي في ا�ستكم�ل بن�ء  الج�سر التمويلي الممنوح �س�بقً� من م�سرف الراجحي والب�لغ قيمته 350 مليون ري�ل �سعودي والُم�س�ر اإليه اأعاله. �سوف ُت�ستخدم ُمتح�سّ
�ت تج�رية وت�سعة اأبراج فندقّية و�ست وثم�نون فيال و�سّقة �سكنّية ُتطلُّ على �س�رع اإبراهيم الخليل و�س�رع اأُّم القرى وُيعتبر هذا  المرحلة الأولى من الم�سروع والتي ت�سمل اأربعة من�سّ
ع ُمتوافق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمّية وبحدٍّ اأعلى 5 ملي�ر ري�ل �سعودي خالل الأ�سهر الق�دمة، و�سيتمُّ �سداد الج�سر  الج�سر التمويلي بمث�بة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمجَمّ
ع.  وقد تمَّ يوم الثنين 1432/5/14هـ الموافق  ع وقد �س�رفت ال�سركة على النته�ء من تلبية متطلب�ت تلك البنوك لإنه�ء �سفقة التمويل الُمجَمّ التمويلي اأعاله من التمويل اُلمجَمّ

: ة المتعلقة ب�لج�سر التمويلي اأعاله مع الخم�سة بنوك، علمً� ب�أنَّ 2011/4/18م اإتم�م التوقيع على الم�ستندات الق�نونيَّ

ة القر�س �ستة اأ�سهر من ت�ريخ ا�ستالمه  مدَّ  .1

ة لالإن�س�ء والتعمير  تّم منح القر�س ب�سم�ن �سركة مكَّ  .2

ع الذي يقدر بخم�سة ملي�رات ري�ل �سيتمُّ �سداد القر�س عن طريق القر�س المجمَّ  .3

ة الث�نية والع�سرون ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير والتي  ة الع�ديَّ ة الع�مَّ ة لالإن�س�ء والتعمير وقد وافقت الجمعيَّ اإنَّ ذلك الج�سر التمويلي كذلك م�سمون ب�لك�مل بكف�لة من �سركة مكَّ
ُعقدت بت�ريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قي�م ال�سركة ب�سم�ن �سركة جبل عمر للتطوير في الح�سول على قر�س بحدِّ اأق�سى 1.500 مليون ري�ل �سعودي 

ة 24 �سهرًا. ولمدَّ

تجدر الإ�س�رة اإلى اأنَّ ال�سركة من خالل م�ست�س�ره� الم�لي )�سركة الراجحي الم�لّية( تلّقت رغبة عدٍد من البنوك ال�سعودية للم�س�ركة في التمويل الُمجّمع وذلك بمبلغ تج�وز 5 
ة التمويل 10 �سنوات ت�سمل 3 �سنوات ُمهلة للبن�ء. ملي�ر ري�ل �سعودي و�ستكون ُمدَّ

ح�سلت ال�سركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�س بمبلغ 250 مليون ري�ل �سعودي من البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( و�ستقوم ال�سركة ب�سداد هذا القر�س 
ح اأعاله،  من خالل الت�سهيالت الُمتوّقع الح�سول عليه� والتي �سبق الإعالن عنه� في موقع ال�سوق الم�لية )تداول( بت�ريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كم� هو مو�سّ

و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�س ا�ستكم�ل اإن�س�ء اأجزاء من المرحلة الأولى من الم�سروع.

ن ال�شركة من  �شتحتاج ال�شركة ُم�شتقباًل الأمواٍل اإ�شافّية ال�شتكمال تنفيذ باقي اأجزاء الم�شروع والتي قد ال تتوفر لها، واإْن توّفرت فرّبما يكون ذلك ب�شروط غير مالئمة.  وحَتّى تتمكَّ
ا�ستكم�ل تنفيذ ب�قي اأجزاء م�سروع جبل عمر وموا�سلة تحقيق اأهدافه� ونمّوه� وفقً� لخططه� المر�سومة، ف�إّنه يتعّين عليه� توفير التمويل المطلوب للم�سروع من م�س�در وجه�ت 
تمويلّية ِعّدة، وتعتمد تلبية تلك الحتي�ج�ت التمويلّية على الو�سع الم�لي لل�سركة ونت�ئج عملي�ته� وتدفق�ته� النقدّية الم�ستقبلّية وواقع الأ�سواق الئتم�نّية حينه�، وعليه ف�إّنه لي�س 

هناك اأيُّ �شماٍن اأو تاأكيد باأنَّ ال�شركة �شوف ت�شتطيع الح�شول على التمويل االإ�شافّي في الوقت الذي يكون فيه مطلوبًا وبال�شروط المنا�شبة.
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ب -  عدم قدرة ال�شركة على ت�شديد الدين

ة في حالة عدم تمّكن ال�شركة من جدولة االأق�شاط اأو تمديدها الأمٍد منا�شب.   ي اإلى تاأخير ت�شديد اأق�شاط الديون وخا�شَّ اإنَّ عدم توّفر تدفٍق نقدٍي كاٍف خالل فترة التطوير قد ُيوؤدِّ
وفي حال لْم تتمّكن ال�شركة من جدولة القرو�ض ب�شروط واأ�شعار منا�شبة، فاإّنه قد يترّتب على ذلك تاأّخر في اإنجاز الم�شروع.  باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإنَّ ال�شركة قد ت�شّطر اإلى 
ن ال�شركة من ت�شديد االأق�شاط اأو في  اتخاذ بدائل جديدة مثل الت�شّرف بعقار اأو اأكثر ب�شروط غير منا�شبة اأو بنموذج اأعمال ال يعطي اأف�شل تدّفق نقدّي للعقار.  وفي حال عدم تمكُّ

ل اإلى حلول مع الجه�ت الم�نحة، ف�إّنه قد يتّم الحجز على العق�ر اأو الح�سول على تن�زلت على الإيج�رات و عقود الت�أجير اأو اأْن يتمَّ تعيين ح�ر�س ق�س�ئيٍّ لذلك. ح�ل عدم التو�سّ

ج- ملكّية العقار

ُتمّثل الم�س�ركة العينّية جزًءا كبيرًا من راأ�س م�ل ال�سركة وهي ح�س�س ُماّلك العق�رات في منطقة جبل عمر والذين تمَّ تقييم عق�راتهم وب�لت�لي منحهم اأ�سهمً� موازية لقيم 
تلك العق�رات وذلك ح�سب التقييم الذي تمَّ بمعرفة اللجنة الحكومّية لتقويم العق�رات )لجنة تثمين العق�رات في مّكة المكّرمة(، ل تزال هن�ك عّدة عق�رات لم يتمَّ بعد اإفراغه� 
اأو نقل ملكّيته� لل�سركة حتَّى الآن ول يمكن لل�سركة �سم�ن اأو ت�أكيد عدم وجود م�س�كل ُم�ستقبلّية اأو دع�وى ُتق�م �سّده� بهذا الخ�سو�س.  وبح�سب راأي الم�ست�س�ر الق�نوني، ف�إنَّ  
�سة في التقييم والتثمين وقد اأُزيلت جميع  احتم�لية حدوث هذا الأمر  �سعيفة ب�سبب اأنَّ جميع العق�رات التي �س�هم به� اأ�سح�به� عينً� قد تمَّ تقييمه� من قبل لجنة حكومّية ُمتخ�سّ
تلك العق�رات مْن موقع الم�سروع وتمَّ تنفيذ اإن�س�ءات في ُمعظم اأجزاءه.  كم� اأّنه ل ُتوجد ح�لّيً� على ال�سركة �سوى مط�لبتين من اثنين من الم�لكين فقط وب�إجم�لي مبلغ قدره 
ل ن�سبة �سئيلًة للغ�ية من اإجم�لي قيمة اأرا�سي الم�سروع والتي بلغت 4.7 ملي�ر ري�ل عند ت�أ�سي�س ال�سركة )راجع الق�سم 15(، كذلك ف�إنَّ  10.115.310 ري�ل �سعودي وهو مبلغ ُي�سكِّ
الم�س�همين العينيين في ال�سركة قد وّقعوا على النظ�م الأ�س��سي لل�سركة ولي�س ب�إمك�نهم الرجوع عن ُم�س�هم�تهم.  ُيعتبر م�سروع جبل عمر هو الم�سروع الوحيد لل�سركة ح�لّيً�، ومع 
�س�آلة اإمك�نّية حدوث اأّية ُمط�لب�ت م�ستقباًل، اإّل اأنَّ عملي�ت التطوير والت�سغيل قد تت�أّثر �سلبً� في ح�ل توّقف ال�سركة عن ا�ستغالل وتطوير عق�رات جبل عمر لوجود خالف�ت حول 

ة العق�ر في الم�ستقبل.  نقل ملكيَّ

د -  تجديد عقود االإيجار و اإعادة التاأجير

البحث عن  العقد يترتب على ذلك  الم�ست�أجر عدم تجديد  ر  ف�إذا م� قرَّ التج�رّية لفتراٍت ق�سيرة قد ل تزيد عن ع�م،  اأو  ال�سكنّية  العق�رات �سواًء  ال�سركة ُجزءًا من  ر  ُتوؤجِّ قد 
م�ست�أجرين اآخرين وهو م� يجعل ال�سركة تخ�سر اإيراد الإيج�ر خالل الفترة التي يكون فيه� العق�ر �س�غرًا.  اأي�سً� قد ل تتمّكن ال�سركة من ت�أجير العق�ر مّرًة اأخرى واإْن تمّكنت من 
ل م�شاريف في حالة اإعادة التاأجير  طر ال�شركة كذلك اإلى تحمُّ طر اإلى تخفي�ض قيمة االإيجار.  قد ت�شّ ذلك فقد ال تتمّكن من اإعادة تاأجيره بنف�ض ال�شروط ال�شابقة حيث رّبما قد ت�شّ
نتيجة ا�سطراره� اإلى ترميم اأو اإع�دة الت�سميم للموقع.  في المق�بل، وفي ح�ل ق�مت ال�سركة بت�أجير بع�س العق�رات لفترات طويلة وب�سعر ث�بت، فقد ل ت�ستفيد ال�سركة من ارتف�ع 

اأ�سع�ر الإيج�رات للعق�رات الم�س�بهة والقريبة في الم�ستقبل.

هـ - االعتماد على اال�شتقرار المالي للم�شتاأجرين

تعتزم ال�سركة ت�سغيل ُمعظم اأجزاء م�سروعه� كفن�دق مع ت�أجير الم�س�ح�ت التج�رية وبع�س المب�ني ت�أجيرًا طويل الأجل، �سوف يعتمد التدفق النقدي للعق�رات التي �سوف يتمُّ 
دة. اإنَّ ال�ستقرار الم�لي والقدرة الئتم�نية جزٌء ُمهم في �سم�ن ان�سي�بَية التدفق�ت  ت�أجيره� على مدى ال�ستقرار الم�لي للم�ست�أجرين ومدى التزامهم ب�لت�سديد في الأوق�ت اُلمحدَّ
النقدّية لل�سركة، لذا ف�إنَّ اأيَّ تغيٍر �سلبٍي لال�ستقرار الم�لي اأو القدرة الئتم�نّية للم�ست�أجرين قد توؤّثر ب�سكل مب��سر على التدفق�ت النقدّية للم�سروع.  اإنَّ م� ُيخّفف من اأثر هذا الع�مل 
هو اأنَّ الجزء الأكبر من التدفق�ت النقدية للم�سروع �ستتحّقق عن طريق ت�أجير غرف الفن�دق المملوكة للم�سروع وهي ع�دة مب�لغ �سغيرة ن�سبيً� يتمُّ تح�سيله� نقدًا من النزلء قبل 
اأو عند مغ�درتهم للفندق وتنح�سر المخ�طر في الجزء الأ�سغر من التدفق�ت النقدية للم�سروع والذي ي�سمُّ الم�س�ح�ت التج�رية والمحالت والتي قد يت�أخر بع�س ُم�ست�أجريه� في 

�سداد مب�لغ الإيج�ر الم�ستحّقة عليهم. 

دين االآخرين و- عدم توقيع عقود نهائّية مع المقاوَلْين الرئي�شْين والُمزوِّ

بعد ت�أ�سي�س ال�سركة، تمَّ توقيع خط�َبْي عزم للبدء بتنفيذ الم�سروع كمرحلة واحدة مع الُمق�وَلْين الرئي�َسْين وهم� مجموعة بن لدن ال�سعودية )للجهة الجنوبّية للم�سروع( و�سركة 
�سعودي اأوجيه )للجهة ال�سم�لّية للم�سروع(، يعود ال�سبب في عدم توقيع عقٍد نه�ئي بين ال�سركة والمق�وَلْين عند بداية تكليف اأولئك المق�ولين ب�لتنفيذ اإلى �سخ�مة حجم الم�سروع 
وتنّوع مكّون�ته وتعقيداته من ن�حية الموقع وجغرافية المك�ن اإْذ يبلغ حجم الم�سّطح�ت البن�ئية للم�سروع حوالي 2 مليون مترًا مربعً�، عليه فقد تمَّ اعتم�د طريقة )عقود الت�سميم 
FIDIC-International Federation of Consulting Engineers الفيدرالية الدولّية للمهند�سين المدنيين لع�م  ُتبنى على نموذج فيديك الهند�سي  والإن�س�ء( والتي 

1999م مع اإدخ�ل التعديالت المن��سبة عليه وفقً� لخط�ب العزم اأو تلك التيُ يّتفق عليه� بين الطرفين3. 

ع�ن عند بداية الم�سروع بين ال�سركة وكالًّ من مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير  ة ِخط�بي العزم الموقَّ انتهت ُمدَّ
رت اإدارة ال�سركة عدم تمديد خط�بي العزم وا�ستبدال ِكال الُمق�وَلْين )�سركة بن لدن و�سركة �سعودي اأوجيه( نظرًا لتغيير اإ�ستراتيجية ال�سركة لتقوم بتنفيذ الم�سروع  2011م، وقد قرَّ

على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كم� ك�ن مخّطط� له عند بداية الم�سروع ولرغبة ال�سركة في الح�سول على عرو�س اأكثر مالئمة وبم� يحّقق م�س�لح م�س�هميه� وُيعّظم من�فعهم.

وقعت ال�سركة بت�ريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتف�قية ت�سوية ومخ�ل�سة نه�ئّية مع �سركة �سعودي اأوجيه تق�سي بقي�م �سركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحق�ت �سركة 
�سعودي اأوجيه عن الأعم�ل التي ق�مت ال�سركة بتنفيذه� في الم�سروع وقدره� 588.827.891 ري�ل �سعودي منه� مبلغ 352.427.891 ري�ل �سعودي تّم ال�ستحق�ق له� وت�سجيله� 
�سمن البي�ن�ت الم�لية ك�لتزام على ال�سركة، في حين �ستقوم ال�سركة ب�إثب�ت مبلغ المخ�ل�سة المتبقي وقدره 236.400.000 ري�ل �سعودي في القوائم الم�لية لل�سركة ك�لتزام 
عليه� �سمن بند دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع في مق�بل قي�م �سركة �سعودي اأوجيه بت�سليم منطقة عمله� بم�سروع جبل عمر )الجزء ال�سم�لي( ب�لك�مل ل�سركة جبل عمر للتطوير.

3  يتمّثل دور الفيدرالّية اأعاله في تقديم ال�ست�س�رات الهند�سّية على ال�سعيد الع�لمي وتعزيز الم�س�لح التج�رّية بين ال�سرك�ت الُموّردة للمواد من جهة وبين �سرك�ت المق�ولت والهند�سة من جهة اأُخرى.  وقد ن�سرت الفيدرالّية نم�ذج قي��سّية لوث�ئق العقود 
ة باأعمال الهند�شة المدنية  المتعّلقة بالتوريد واالأعمال الهند�شّية والتي ت�شتخدم من قبل المهند�شين اال�شت�شاريين، كما ن�شرت العديد من النماذج القيا�شّية المنا�شبة للعقود الهند�شّية وعقود االإن�شاءات و�شمل ذلك ال�شروط االأ�شا�شّية في العقود الخا�شّ

واالإن�شاءات و�شروط العقود لالأعمال الكهربائّية والميكانيكّية و�شروط عقود الت�شاميم والبناء وت�شليم المفتاح  
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ن�شرة �لإ�شد�ر

ر اإدارة ال�سركة القيمة الإجم�لّية لاللتزام�ت المحتملة التي �ستن�س�أ مق�بل تلك الت�سوية مع  تتف�و�س ال�سركة ح�لّيً� مع مجموعة بن لدن ال�سعودية على ت�سوية نه�ئية مم�ثلة وُتقدِّ
�س ب�أهّم العقود وخط�ب�ت العزم(.   المجموعة بـ  396 مليون ري�ل �سعودي )راجع الق�سم 16 »ُملخَّ

ًة مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة كمق�ول لتنفيذ اأعم�ل اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة الأولى  وفي ت�ريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م، وّقعت ال�سركة اتف�قيَّ
ة العقد 24 �سهرًا ابتداًء من ت�ريخ ت�سليم الموقع، وقد  من م�سروع تطوير جبل عمر الُمطلَّة على �س�رع اإبراهيم الخليل من الغرب وعلى �س�رع اأُّم القرى من ال�سم�ل و�ستكون ُمدَّ
 )H3 ،H4 ة والبرج ت التف�قية على اأْن تكون ُمهّمة المق�ول هو الت�سميم وبن�ء واختب�ر والنته�ء من اإن�س�ءات مب�ني المرحلة الأولى من م�سروع جبل عمر والتي ت�سمل )المن�سّ ن�سَّ
ة والبرج H5( ب�لمنطقة N3 و )المن�سة والأبراج H6 ،H7 ،H8 ،H9( ب�لمنطقة S1، و )المن�سة والأبراج H11 ،H10( ب�لمنطقة S2 وتبلغ قيمة العقد  ب�لمنطقة N2 و )المن�سّ

3.407.400.000 ري�ل �سعودي.

لْم يتمَّ حّتى ت�ريخ هذه الن�سرة التوقيع مع اأيِّ ُمق�ول لتنفيذ المرحلة الث�نية من الم�سروع وذلك اإلى حين ح�سول ال�سركة على التمويل الالزم عن طريق زي�دة راأ�س الم�ل.

دي خدم�ت )راجع الق�سم 16  ة خط�ب�ت عزم اأُخرى مع ُمزوِّ عين مع مق�وَلْيه� الرئي�َسْين والمنتهيين اأعاله، ق�مت ال�سركة كذلك ب�لدخول في عدَّ ب�لإ�س�فة اإلى خط�بي العزم الُموقَّ
�س ب�أهّم العقود وخط�ب�ت العزم”(.  اإنَّ عدم التوقيع على عقٍد نه�ئي مع اأّي طرف قد ينفي اأيَّ التزام ق�نوني من الج�نبين ب�لإ�س�فة اإلى عدم وجود اإط�ر ق�نونّي يحكم  “ُملخَّ
العالقة بين الطرفين وال يكون هناك حقوق اأو التزامات اأو �شروط جزائّية ُملزمة بين الطرفين واإمكانية اأْن يوؤّدي ذلك اإلى خالفات م�شتقبلّية لعدم وجود اتفاق ُملزم بين الطرفين، 
�ستقوم ال�سركة بتوقيع عقود واتف�قيَّ�ت ُم�ستقباًل وهو م� ح�سل ب�لفعل مع كلٍّ من �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة )ُمق�ول اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة الأولى( و�سركة 

الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( والتي �ستتولى الإ�سراف الفني على تنفيذ اأعم�ل المرحلة الأولى.

ز- مخاطر اعتماد ال�شركة على اأع�شاء مجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذّية 

�سة لُكلٍّ منهم حّتى يتمَّ  �سيقع على ع�تق الُمق�وِلين الذين تمَّ و�سيتمُّ التع�قد معهم لتنفيذ مراحل الم�سروع المختلفة اإدارة وتنفيذ والإ�سراف على جميع �سوؤون المواقع المخ�سّ
النته�ء من كلِّ مرحلة وت�سليمه� لل�سركة وبعده� تبداأ العملّي�ت الت�سغيلّية الفعلّية، ونتيجة لذلك، ف�إنَّ ال�سكل النه�ئي لالإدارة التنفيذّية لل�سركة بجميع اأق�س�مه� لم يكتمْل بعد ويقوم 
ح�لّيً� اأع�س�ء مجل�س الإدارة بت�سيير �سوؤون ال�سركة فيم� يتعّلق ب�لم�س�ئل الجوهرّية والإ�ستراتيجَية في حين تقوم الإدارة التنفيذّية بت�سيير ال�سوؤون اليومّية لل�سركة.  لدى مجل�س 
ت لفترة تج�وزت الـ 23 ع�م� منذ  اإدارة ال�سركة والإدارة التنفيذّية معرفٌة وخبرٌة كبيرتين بتف��سيل الم�سروع الوحيد لل�سركة )جبل عمر( ومراحله العديدة منذ البداية والتي امتدَّ
بدئه وا�ستنفذت جهدًا وعماًل دوؤبين وانتهت تلك الجهود بت�أ�سي�س ال�سركة ك�سركة م�س�همة �سعودّية عن طريق طرح ع�م اأّولي في الفترة بين 1428/5/23هـ اإلى 1428/6/3هـ.  
نه� من ا�ستكم�ل م�سروع�ته�، اإّل اأنَّ م� ُيخّفف من هذا الأمر وجود �سّف اإداري  غم من اأنَّ فقد ال�سركة لبع�س اأو ُكلِّ اأع�س�ء هذا الفريق قد ُيوؤثر �سلبً� على عملي�ته� وتمكُّ وعلى الرُّ

ن ق�ئمًة ب�أ�سم�ء ُمق�ولي وا�ست�س�رَيي ال�سركة. م�س�ند ل يقلُّ خبرة عن ال�سّف الأّول ب�لإ�س�فة اإلى الم�ست�س�رين الفنّيين المتع�قدين مع ال�سركة.  راجع الملحق )6( والمت�سمِّ

�سوا �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير - والتي تملك فندق هليتون مّكة والذي يقع اإلى  اإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إنَّ ُمعظم اأع�س�ء مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير هم اأنف�سهم الذين اأ�سَّ
ي ال�سريف - وُيعدُّ واحدًا من اأف�سل فن�دق فئة الخم�سة نجوم حول الحرم المّكي.  تعمل ال�سركة في قط�ع يتطّلب وجود خبرات وقدرات فنّية واإدارّية ع�لية  الجنوب من الحرم المكِّ
و�سوف يعتمد نج�ح ال�سركة وخطط نمّوه� م�ستقباًل على مقدرة الم�سئولين في ال�سركة على ا�ستقط�ب والمح�فظة على الأفراد من ذوي الخبرات والكف�ءات الع�لية، وفي ح�ل عدم 
تمّكنه� من ذلك، ف�إنَّ عملي�ته� وخططه� الم�ستقبلّية قد تت�أّثر �سلبً�.  ولكن وعلى الرغم من اأنَّ اأع�س�ء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذّية يمتلكون �سنوات عديدة من الخبرة والدراية 

في القط�ع الذي تعمل به ال�سركة، اإلَّ اأنَّ مثل هذه الخبرات ل ُتعدُّ ك�فية ل�سم�ن عدم ت�أثر ال�سركة بتغيرات البيئة القت�س�دّية الُمحتملة في الم�ستقبل.

ح- توطين الوظائف “ال�شعودة”

ح له� بتوظيف غير ال�سعوديين ونقل كف�لتهم، ف�إنَّه يجب اأْن تكون ن�سبة 30% على الأقل من الع�ملين ب�ل�سركة  ينبغي لأيِّ من�س�أٍة �سعودّية الح�سول على �سه�دة ال�سعودة، وحّتى ُي�سرَّ
�سعوديون واأْن يكون لديه� خّطة لل�سعودة وُتقّدم تعهدًا كت�بّي� برفع تلك الن�سبة، في حين اأنَّ ال�سرك�ت اأو الموؤ�س�س�ت التي تقلُّ ن�سبة ال�سعودة فيه� عن 30% لن ت�سدر له� �سه�دة 

�سعودة ولن ُي�سمح له� بنقل كف�لة الع�ملين غير ال�سعوديين اإليه�. 

ووفقً� لقرار مجل�س الوزراء رقم )50( بت�ريخ 1415/4/21هـ، ف�إّن اإخف�ق ال�سركة في تحقيق ن�سبة ال�سعودة المن�سو�س عليه� ب�لقرار �سيتمُّ مع�قبته بكلِّ اأو بع�س الجزاءات الت�لية:

وقف الموافقة على طلب�ت ال�ستقدام �

وقف طلب�ت نقل كف�لة الع�ملين من غير ال�سعوديين �

ال�ستبع�د من المن�ق�س�ت الحكومّية �

الحرم�ن من القرو�س الحكومّية �

الحرم�ن من الدعم الذي قد ُتقّدمه الحكومة ال�سعودية للقط�ع الخ��س �

بلغت ن�سبة ال�سعودة في ال�سركة 39% كم� في 1431/10/30هـ.  اإنَّ انخف��س تلك الن�سبة عن الحّد الأدنى الم�سموح به نظ�مً� قد يوؤثُّر �سلبً� على عملي�ت ال�سركة واأدائه� الم�لي.

ف�العمل�في�الم�شروع ط-�مخاطر�توقُّ

دة، اإنَّ عدم تمّكن ُمق�ولي الم�سروع  اإنَّ ا�ستمرار العمل في م�سروع جبل عمر يعتمُد ب�سكٍل كبيٍر على توفر العم�لة الم�هرة اّلالزمة ل�ستكم�ل تنفيذه وفق� للجداول الزمنّية المحدَّ
ر تنفيذه في الوقت  ي اإلى ت�أخُّ وُمق�ولي الب�طن - الذين �سيتمُّ التع�قد معهم من قبل اأولئك المق�ولين - من توفير العم�لة الالزمة ل�ستكم�ل العمل في الم�سروع لأيِّ �سبٍب قد يوؤدِّ

ة.  � �سيكون له اأثٌر �سلبي على الم�سروع وتدفق�ته النقديَّ د ممَّ الُمحدَّ
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ي- قوانين واأنظمة البيئة 

ً� للحف�ظ على البيئة وال�سالمة وب�لأخ�س اأثن�ء عملي�ت القطع ال�سخري والإن�س�ءات واأْن ت�سعى على الدوام لتطبيق اأنظمٍة فّع�لة لحم�ية  يجب على ال�سركة اأْن ُتولي اهتم�مً� خ��سَّ
ة اأو حدوث اأيَّ تغييٍر في القوانين والأنظمة بم� فيه� اعتم�د مع�يير بيئّية اأكثر دقًة و�سرامًة  البيئة في موقع الم�سروع والمواقع المج�ورة له.  اإنَّ اأيَّ ف�سٍل في مراقبة الأو�س�ع البيئيَّ

� قد يكون له اأثر �سلبي على ال�سركة ونت�ئجه� الم�ليَّة. ي اإلى زي�دة التك�ليف التي تتكّبده� ال�سركة واللتزام�ت المترّتبة عليه�، ممَّ ة قد يوؤدِّ من قبل الجه�ت المخت�سّ

ك- مخاطر توريد مواد البناء

يعتمد مق�ولو ال�سركة ب�سكٍل كبير على مواد البن�ء الأ�س��سيَّة من اإ�سمنت وحديد وت�سطيب�ت وخالفه، وبع�س تلك المواد يتمُّ توفيره محلّيً� فيم� يتمُّ توفير الجزء المتبقي عن طريق 
ال�ستيراد من الخ�رج، عليه ف�إنَّ اأيَّ �سٍح اأو نق�س في المواد الالزمة ل�ستكم�ل اأعم�ل الإن�س�ء اأو اأيَّ اإرتف�ع ملحوظ في اأ�سع�ره� �سيكون له اأثٌر �سلبي على تك�ليف تنفيذ الم�سروع 

ة لل�سركة. وب�لت�لي النت�ئج الم�ليَّ

ل- مخاطر التاأمين

ة الأخرى  ذون مراحل الم�سروع المختلفة.  تقوم ال�سركة ب�لت�أمين على موجوداته� الخ��سّ تقع م�سئولّية ت�أمين موجودات ال�سركة في مواقع العمل على ع�تق المق�ولين الذين �سُينفِّ
ك�ل�سي�رات عن طريق ال�سركة مب��سرة.  وب�لرغم من اأنَّ ُمق�ِوِلي الم�سروع �سُيبرمون العديد من اتف�قيَّ�ت الت�أمين لحم�ية اأعم�لهم في الموقع من المخ�طر المختلفة، ف�إّنه لي�س 
هن�لك �سم�ن ب�أْن تكون تغطية الت�أمين ك�فية عند وقوع اأّية اأحداث ت�ستدعي التعوي�س، وقد يوؤثر ذلك �سلبً� على تقّدم �سير عملي�ت الإن�س�ء وب�لت�لي نت�ئج ال�سركة وو�سعه� الم�لي.

م- تقلُّبات اأ�شعار ال�شرف

تقت�سر مخ�طر التقّلب في اأ�سع�ر ال�سرف على ُمق�ِوِلي ال�سركة والذين يقومون ب�سراء المواد الخ�م بعمالت اأخرى غير الري�ل ال�سعودي.  لقد تع�قدت ال�سركة مع �سركة ن�سم� 
و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة لتنفيذ اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة الأولى من الم�سروع، و�ستتع�قد مع مق�ولين اآخرين لتنفيذ المراحل الأخرى في الم�ستقبل بح�سب الخطط دون 

اأّي م�سئولّية على ع�تقه� ل�سراء مواد اأو خالفه للم�سروع. 

ن- عدم موافقة اأمانة مّكة المكّرمة على الُمخّططات الُمقترحة من قبل ال�شركة

ي اإلى ت�أّخر تنفيذ الم�سروع واإمك�نّية  ط�ت المقترحة من قبله� على بع�س اأجزاء الم�سروع قد ُيوؤدِّ اإنَّ عدم تمّكن ال�سركة من الح�سول على موافقة اأم�نة مّكة المكّرمة على المخطَّ
زي�دة التك�ليف التي تتكّبده� ال�سركة واللتزام�ت المترّتبة عليه� اإ�س�فة اإلى تكلفة الفر�سة البديلة مّم� قد يكون له اأثٌر �سلبّي على ال�سركة ونت�ئجه� الم�ليَّة.  لقد ح�سلت ال�سركة 
على موافقة الهيئة العلي� لتطوير مّكة المكّرمة بتطوير ك�مل اأر�س م�سروع جبل عمر وبم�سطح�ت بن�ئية تبلغ حوالي 2 مليون مترًا مربعً� بح�سب الموافقة الممنوحة من قبل الهيئة، 
ن ال�سركة من الح�سول على اأيِّ موافق�ت اإ�س�فّية لزمة - اإذا تطّلب  وب�سفة الهيئة العلي� لتطوير مّكة المكّرمة هي جهة الخت�س��س في هذا ال�س�أن، ف�إّنه مْن الُم�ستبعد اأْن ل تتمكَّ

الأمر -  من اأم�نة الع��سمة المقّد�سة ُم�ستقباًل.  

�لمخاطر �لُمتعلّقة بال�شوق 222
اأ- المناف�شة والطلب

اأّنه يتمّيز  اإلَّ  تعمل ال�سركة في قط�ع الفندقة والإ�سك�ن والتطوير العق�ري في مّكة المكّرمة.  وعلى الرغم من المو�سمّية التي ُتميز الطلب على ذلك القط�ع في مّكة المكّرمة، 
ة المعرو�س ح�لّيً� من الغرف الفندقّية الف�خرة وب�لأخ�س  لت اإ�سغ�ٍل واأ�سع�ر ت�أجيٍر ُمرتفعة ن�سبّيً� كمتو�ّسط�ت �سنوّية.  يعود ال�سبب في ذلك اإلى محدوديَّ ب�ل�ستقرار الن�سبي وبمعدَّ
في المن�طق المج�ورة للحرم المّكي. مع ذلك، ف�إنَّ هن�ك العديد من الم�سروع�ت التي هي قيد التنفيذ والتي �سُت�سيف عددًا كبيرًا من الغرف الفندقّية الف�خرة اإلى ال�سوق في 
الأمدين المتو�سط والطويل. اإنَّ زي�دة المعرو�س من الغرف الفندقّية عند ا�ستكم�ل تلك الم�سروع�ت في الم�ستقبل قد يكون له اأثٌر �سلبّي على اإيرادات ال�سركة وب�لت�لي اأداءه� 

ونت�ئجه� الم�لّية في الم�ستقبل.

ب- ان�شمام المملكة العربّية ال�شعودّية لمنظمة التجارة العالمّية

ت المملكة العربّية ال�سعودّية لع�سوّية منظمة التج�رة الع�لمّية في 11 دي�سمبر 2005م، ومن المحتمل اأْن توؤثر هذه الع�سوّية على اأو�س�ع ال�سوق ب�لمملكة، وفي هذا الإط�ر  ان�سمَّ
عليه� تحقيق درجة اأعلى من تحرير القت�س�د المحلِّي وتعديل بع�س القوانين والأنظمة المو�سوعة لحم�ية الأعم�ل المحلّية، ونتيجة لال�ستج�بة لمثل هذه التغيرات الم�ستقبلّية 
فيم� يخ�سُّ ان�سم�م المملكة لمنظمة التج�رة الع�لمّية، ف�إّن دخول �سرك�ت فندقة واإ�سك�ن و�سرك�ت تطوير عق�ري للمن�ف�سة في ال�سوق ال�سعودي وب�لأخ�س مّكة المكّرمة قد ينعك�س 
ة ال�سركة في ال�سوق، اأو ُربم� ُيخ�سع ال�سركة اإلى موا�سف�ت ومع�يير جديدة، وب�لت�لي المزيد من التك�ليف مّم� قد ُيوؤّدي اإلى خف�س ربحّيته�.  وعلى الرغم من ذلك،  �سلبً� على ح�سّ
ف�إّن دور �سرك�ت الفندقة الع�لمّية يقت�سر على اإدارة وت�سغيل الفن�دق التي �ستمتلكه� ال�سركة ولدى �سركة جبل عمر خي�رات وبدائل عّدة وب�لت�لي فمن غير المتوّقع وجود اأثر كبير 

لدخول تلك ال�سرك�ت اإلى �سوق مّكة المكّرمة. 
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ن�شرة �لإ�شد�ر

ج- المخاطر المتعّلقة بتنظيم قطاعات الفندقة واالإ�شكان والتطوير العقاري

مراقبة الجه�ت التنظيمّية �

هن�ك جه�ت حكومّية عّدة تقوم بتنظيم الأن�سطة المتعلقة بقط�ع الإق�مة الفندقّية عمومً� في مّكة المكّرمة وب�لأخ�ّس فيم� يتعلَّق بتنظيم فترات الحّج والعمرة اإ�س�فة اإلى القيود 
التي يخ�شع لها قطاع التطوير العقاري.  اإنَّ عدم مقدرة ال�شركة على تلبية تلك ال�شروط والمتطّلبات قد يُحدُّ من قدرتها على تحقيق االإيرادات والتدفقات النقدّية الالزمة لتمكينها 

من ال�ستمرار في تقديم خدم�ته� ومنتج�ته� على الوجه المطلوب وم� لذلك من اأثر �سلبيِّ على نت�ئج اأعم�له�.

ة � ال�ّسي��سة الت�سعيريَّ

يخ�سع نظ�م ت�سعير الغرف الفندقّية والتي �سُتمّثل ع�سب الم�سروع لمتطلب�ت وزارة التج�رة وال�سن�عة.  اإنَّ قي�م الجه�ت الُمنّظمة ب�إجراء تعديالت ُملزمة في الأ�سع�ر دون الرجوع 
ر على اإيرادات ال�سركة وب�لت�لي ربحّيته� ومقدرته� على توزيع الأرب�ح على حملة اأ�سهمه� ُم�ستقباًل.  لل�سركة  قد ُيوؤثِّ

د- مخاطر التغيرات االقت�شادية الكلّية

والجهود  ال�سي��س�ت  الإجم�لي رغم  المحّلي  الن�تج  كبيرة من  ة  ي�سيطر على ح�سَّ يزال  والذي ل  النفط  اأ�س��سّي على  ب�سكٍل  والجزئي  الُكّلي  المملكة  اقت�س�د  يعتمد  ب�سكل ع�م، 
الحكومّية الم�ستمّرة لتنويع م�س�در الإيرادات الع�ّمة، وتت�أّثر اأ�سع�ر النفط دائمً� ب�لمتغيرات القت�س�دّية وال�سي��سّية الع�لميَّة، وعليه ف�إنَّ اأيَّ تغيُّر يحدث في اأ�سع�ر النفط �سيكون 

له اأثره المب��سر على خطط ونمو القت�س�د ال�سعودي ب�سكل ع�م.

ة ب�لطلب على ال�سي�حة الدينّية في مّكة المكّرمة حيث �سيتواجد الم�سروع الوحيد لل�سركة )جبل عمر(، فقد ُلوحظ  على الرغم من ذلك، ومن خالل الدرا�س�ت والإح�س�ءات الخ��سّ
ى اإلى ارتف�ع الطلب ب�سبب انخف��س اأ�سع�ر تذاكر الطيران والذي يح�سل كنتيجة مب��سرة لنخف��س  ب�أنَّ انخف��س اأ�سع�ر النفط لعب دورًا اإيج�بي� من حيث اأثره على الطلب واأدَّ

ي اإلى ارتف�ع في اأعداد الزّوار للعمرة والحج. � ُيوؤدِّ اأ�سع�ر وقود الط�ئرات ممَّ

�لمخاطر �لمتعلّقة بالأ�شهم  222
ة الم�شاهمين والماّلك الُم�شتحّقين الذين ال ي�شتخدمون حقَّ االأولويَّة في االأ�شهم القائمة اأ- انخفا�س الن�شبة المئوية لح�شّ

انته�ء هذا الكتت�ب وذلك بقدر عدم  الت�سويت، �سوف تقلُّ بعد  الأ�سهم، ف�ساًل عن حقوقهم في  لل�سركة وقيمة تلك  الح�لّية  الأ�سهم  الم�س�همين والماّلك في  ن�سبة ملكّية  اإنَّ 
ة بهم.  ة الخ��سَّ مم�ر�ستهم لحقوق الأولويَّ

ب- تذبذب �شعر ال�شهم

ة عوامل ت�سمل على �سبيل المث�ل ل الح�سر اأو�س�ع ال�سوق فيم� يخ�سُّ اأ�سهم  ُيمكن اأْن يكون �سعر �سهم ال�سركة في ال�سوق غير م�ستقرٍّ وُعر�سًة اإلى حدٍّ كبيٍر للتذبذب ب�سبب عدِّ
ال�سركة واأيَّ تغيُّرات تنظيمّية قد توؤّثر على عملي�ت ال�سركة وكذلك تراجع النت�ئج الت�سغيلّية لل�سركة وقدرته� على تنفيذ خطط اأعم�له� والتطورات في اأعم�ل من�ف�سي ال�سركة 
ودخول من�ف�سين جدد للقط�ع الذي تعمل فيه ال�سركة والتوّقع�ت المتعّلقة ب�أعم�ل ال�سركة وغير ذلك.  كم� اأّنه ل يوجد اأيُّ �سم�ن بزي�دة قيمة الأ�سهم التي �سُتطرح اأو حتَّى الحف�ظ 

على قيمته� من التراجع بمجرد اإدراجه� في �سوق الأ�سهم.

ج- توزيع االأرباح

يعتمد توزيع ال�سركة لأرب�ح في الُم�ستقبل على ِعّدة عوامل من بينه� تحقيق الأرب�ح، وو�سع ال�سركة الم�لي، واأو�س�ع ال�سوق والمن�خ القت�س�دي الع�م، وتحليل الفر�س والحتي�ج�ت 
ة لل�سركة والمتطّلب�ت النقدّية والراأ�سم�لّية وُفر�س الأعم�ل والأثر على الموقف الزكوي لل�سركة، اإ�س�فة اإلى بع�س العتب�رات الق�نونّية والتنظيمّية الأُخرى، وبن�ءًا على  ال�ستثم�ريَّ
ة اأرب�ح نقدّية لتقديرات  ذلك قد ل تقوم ال�سركة دائمً� بتوزيع اأرب�ح على م�س�هميه� الأمر الذي ُيمِكن اأْن يوؤّثر على القيمة ال�سوقّية لأ�سهم ال�سركة، و�سوف يخ�سع اأيُّ قرار بدفع اأيَّ

وتو�سي�ت مجل�س اإدارة ال�سركة.

ح�لّيً� وخالل فترة تنفيذ الم�سروع، وبح�سب م� ن�سَّ عليه النظ�م الأ�س��سي لل�سركة، ولتعوي�س اأ�سح�ب الح�س�س العينّية )الأ�سهم التي ُمنحت لماّلك العق�رات الك�ئنة في الم�سروع 
ة كلٍّ منهم ما  ع مبلغًا ثابتًا على اأ�شحاب الح�ش�ض العينّية ب�شرط اأالَّ تتجاوز ح�شُّ قبل اإزالتها( عن دخل االإيجارات الذي كانت تحّققه لهم عقاراتهم في ال�شابق، فاإنَّ ال�شركة ُتوزِّ
يع�دل ن�سبة )5%( من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة خالل كلِّ ع�م، وذلك لُمّدة ل تتج�وز خم�س �سنوات من ت�ريخ ت�سلُّم العق�ر منهم بعد �سدور قرار مع�لي وزير 
التج�رة وال�سن�عة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة.  وُي�سترّد هذا المبلغ من الأرب�ح الم�ستحّقة لأ�سح�ب الح�س�س العينّية في ح�ل تحّققه�. اإنَّ تلك المب�لغ ُتدفع للم�س�همين العينّيين 
كوك ملكّية ُمكتملة �سواء اأك�نوا م�س�همين عينيَّين مكتملين ُنقلت ملكيَّة عق�راتهم ب��سم ال�سركة اأو م�س�همين عينيَّين جزئيين ل زالت �سكوكهم تحت الإفراغ  والذين لديهم �سُ
لدى كت�بة العدل، عليه ف�إّنه لْم يتمَّ �سداد اأو ال�ستحق�ق لأّية توزيع�ت اأرب�ح لمن لي�س لديهم �سكوك ملكّية مكتملة وي�سمل ذلك الُماّلك العينيُّون الغ�ئبون الذين اكتتبت �سركة مّكة 
لالإن�س�ء والتعمير نقدًا ني�بة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�سركة.  وبح�سب التف�ق فيم� بين اأولئك الم�س�همين العينّيين وال�سركة، ف�إنَّه ُيحظر على اأولئك الم�س�همين والذين ا�ستلموا اأرب�حً� 
ن الم�سترون الُجدد لتلك الأ�سهم من الح�سول على توزيع�ت  نقدية بيع اأ�سهمهم اإّل اإذا ق�موا ب�سداد جميع توزيع�ت الأرب�ح التي ا�ستلموه� من ال�سركة في الم��سي وبذلك يتمكَّ

اأرب�حه� في الم�ستقبل. )لمزيد من التف��سيل الرج�ء راجع الق�سم 18 »ملخ�س النظ�م الأ�س��سي« فقرة توزيع الأرب�ح(.
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د- البيع والطرح الم�شتقبلي لالأ�شهم

اإنَّ بيع كمّي�ت كبيرة من اأ�سهم ال�سركة في �سوق الأ�سهم بعد انته�ء الكتت�ب اأو توّقع حدوث عملي�ت البيع هذه، ُيمكن اأن يوؤّثر �سلبً� على اأ�سع�ر هذه الأ�سهم في ال�سوق.

هـ- ربحّية االأ�شهم

قد يت�أّثر م�ستوى ربحّية ال�سهم الواحد بعد اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية وزي�دة راأ�س م�ل ال�سركة حيث يعتمد احت�س�ب ربحّية ال�سهم الواحد على عدد الأ�سهم الُم�سدرة وقد توؤّدي 
زي�دته� اإلى انخف��س ربح ال�سهم الواحد ُم�ستقباًل عند بداأ ال�سركة لأن�سطته� الت�سغيلّية، ول ت�سمن ال�سركة اأنَّه �سيتمُّ دفع اأرب�ح لحملة الأ�سهم في الم�ستقبل كم� ل ت�سمن ربحيَّة 

دة لأ�سهم ال�سركة الم�سدرة بعد زي�دة راأ�س الم�ل. �سهٍم ُمحدَّ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

در��شات �ل�شوق 2

�شركتي ديلويت �آند تو�س وجونز لنغ ل�شال 221
الدرا�س�ت  اإعداد  ال�سركتني خربة كبرية يف جم�ل  اإنَّ لدى  نته� ن�سرة الإ�سدار.  التي ت�سمَّ ال�سوقّية  الدرا�س�ت  ب�إعداد  اآند تو�س وجونز لنغ ل�س�ل  ق�مت �سركتي ديلويت 

�سة يف تقدمي هذا النوع من اخلدم�ت ال�ست�س�رّية كم� يلي: ال�سوقية ولديهم� ِفرُق عمٍل ُمتخ�سِّ

�شركة ديلويت اآند تو�س

م ديلويت خدم�ت تدقيق الح�س�ب�ت وال�سرائب وال�ست�س�رات الإدارّية والم�سورة الم�لّية اإلى عمالء من القط�عين الع�م والخ��س في مجموعٍة وا�سعٍة  على الم�ستوى الع�لمي، ُتقدِّ
من المج�لت القت�س�دّية ولديه� �سبكة ع�لمّية مترابطة من ال�سرك�ت الأع�س�ء في اأكثر من 140 دولة حول الع�لم ولديه� مجموعة من الكف�ءات ذات ُم�ستوًى ع�لمّي وخبرة محلّية 
ة ت�أ�ّس�ست  ل �سركة خدم�ت مهنيَّ عميقة ويعمل لدى ال�سركة نحو 170 األف موظف مهنّي.  ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( هي ع�سو في »ديلويت تو�س توهم�ت�سو المحدودة« وهي اأوَّ
في منطقة ال�سرق الأو�سط منذ اأكثر من 85 ع�مً� وتقوم بتقديم خدم�ت تدقيق الح�س�ب�ت وال�سرائب وال�ست�س�رات الإدارية والم�سورة الم�لّية بوا�سطة اأكثر من 2.400 �سريك 
ف يعملون من خالل 26 مكتبً� في 15 بلدًا في المنطقة.  اأُختيرت ديلويت اآند تو�س )ال�سرق الأو�سط( ك�أف�سل رّب عمل من قبل �سركة هيويت الع�لمية للع�م 2009م،  ومدير وموظَّ
وح�زت على المركز الأّول لال�ست�س�رات ال�سريبية في منطقة دول مجل�س التع�ون الخليجي ح�سب ت�سنيف مجلة »انترن��سون�ل ت�ك�س ريفيو« )ITR( للع�م 2010م كم� ن�لت ج�ئزة 

ة للع�م 2010 خالل المنتدى ال�سنوي للُمنّظمين في دول مجل�س التع�ون الخليجي )جوائز المتث�ل الأولى ل�سركة “كومبلينت”(.  اأف�سل �سركة ا�ست�س�ريَّ

�شركة جونز النغ ال�شال

ُتعدُّ �سركة جونز لنغ ل�س�ل واحدًة من كبري�ت ال�سرك�ت التي ُتقّدم خدم�ت الدرا�س�ت ال�سوقية ودرا�س�ت التقييم في ال�سوق العق�ري وخدم�ت ال�سي�فة.  تعمل ال�سركة في اأكثر من 
25 دولة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي� وقّدمت ا�ست�س�راته� لعمالء ب�س�أن م�س�ريع عق�رات وفن�دق و�سي�فة تزيد قيمته� عن 200 ملي�ر دولر اأمريكي.  لدى جونز لنغ 
ّم فريق عمله� عددًا من اأبرز الخبراء الذين �سغلوا من��سب مرموقة مع بع�س كبري�ت �سرك�ت تطوير العق�رات وال�سي�فة  ل�س�ل خبرة رائدة في قط�عي العق�رات وال�سي�فة وي�سُ
�شة في الن�شاط  ومجموعات ال�شركات في ال�شرق االأو�شط ودولّيًا.  �شركة جونز النج ال�شال مدرجة في �شوق نيويورك لالأوراق المالّية وهي �شركة خدمات مالّية ومهنّية متخ�شّ
العق�ري.  ُتقّدم ال�سركة خدم�ته� في 60 دولة ولأكثر من 750 موقعً� حول الع�لم ولديه� 180 مكتبً�.  ُتعدُّ ل�س�ل اإنف�ستمنت منجمنت ذراع ال�سركة لأعم�ل اإدارة ال�ستثم�رات وواحدًة 

من اأكبر �سرك�ت اإدارة اأموال العق�رات تنوُّعً� في الع�لم وتدير اأُ�سوًل ت�سل قيمته� اإلى حوالي 38 ملي�ر دولر اأمريكي. 

�سركة جونز لنغ ل�س�ل ديلويت اآند تو�س  

�س�رع الأح�س�ء ، ُمجّمع الهو�س�ن، البرج الغربي،الدور الث�لث�س�رع ال�سيخ زايد

�س.ب: 9629  الري��س 11423�س.ب: 4254

المملكة العربّية ال�سعودّيةدبي، الإم�رات العربّية المتحدة

ه�تف: 8309- 472 – 1 - 966+ه�تف: 8999 - 369 – 4 - 971+

ف�ك�س: 9299 – 211 – 1 - 966+ف�ك�س: 7997 - 422 – 4 - 971+

 www.deloitte.com  :الموقع اللكترونيwww.joneslanglasalle-mena.com  :الموقع اللكتروني

ُتعتبر �سركتّي ديلويت اآند تو�س وجونز لنغ ل�س�ل الم�سدر الأ�س��سي لكّل معلوم�ت وبي�ن�ت ال�سوق المدرجة في هذه الن�سرة.  وقد اأعطت كلت� ال�سركتين موافقتهم� الكت�بيَّة على ن�سر 
ة م�س�همة  تق�رير درا�س�ت ال�سوق في ن�سرة الإ�سدار هذه ولْم ت�سحب� تلك الموافقة لغ�ية ت�ريخ هذه الن�سرة، ول يوجد لل�سركتين اأو موظفيهم� اأو اأيٍّ من اأق�ربهم اأو الت�بعين لهم اأيَّ

اأو م�سلحًة من اأّي نوع في ال�سركة. 

ُمقّدمة 222
�سدر نظ�م المن�طق ب�لأمر الملكي رقم اأ/92 في 1412/8/27هـ والُمعّدل ب�لأمر الملكي رقم اأ/21 في 1414/3/30هـ الذي ُيق�ّسم المملكة العربّية ال�سعودّية اإلى 13 منطقة اإدارّية 
يراأ�س ُكالًّ منه� اأمير منطقة.  يعتمد اقت�س�د المملكة على النفط مع رق�بة حكومّية قويَّة على الأن�سطة القت�س�دّية الرئي�سة، وتتمتَّع المملكة ب�أكبر مخزون احتي�طي من النفط في 
ر للنفط وتلعب دورًا قي�دّيً� في ُمنّظمة اأوبك، وي�ست�أثر قط�ع النفط ب�لجزء الأكبر من اإيرادات  دة، وهي اأكبر ُم�سدِّ الع�لم حيث ت�ستحوذ المملكة على 25% من احتي�طي�ته الُموؤكَّ

ة الدولة وت�سعى الدولة اإلى تنويع �س�دراته� لُتقلِّل من اعتم�ده� على النفط. ميزانيَّ
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ُنبذة عن م�شروع جبل عمر

يقع م�سروع جبل عمر في الجزء الغربّي للمنطقة المركزّية من الحرم المّكي ال�سريف وتبلغ اإجم�لي ُم�سّطح�ته البن�ئّية حوالي 2 مليون مترًا مربعً� وُيق�م على اأر�ٍس  م�س�حته� 
اأهمِّ  واحدًا من  � يجعل من م�سروع جبل عمر  ممَّ ال�سريف  المّكي  الحرم  �س�ح�ت  الخليل على  اإبراهيم  �س�رع  للم�سروع من جهة  ال�سرقّي  الج�نب  ُيطّل  مرّبعً�.   مترًا   230.000

الم�سروع�ت التي ُتق�م ح�لّيً� في المنطقة المركزّية للحرم المّكي ال�سريف.

ي�ستمل الم�سروع على )36( برجً� فندقّيً� ت�سمُّ فن�دق فئة  »5« و »4« و »3« نجوم، محاّلت ومع�ر�س، ُم�سلَّى اإ�س�فة اإلى خدم�ٍت اأخرى م�س�ندة.

ن�ت م�سروع جبل عمر: ح الجدول الت�لي ُمكوِّ يو�سِّ

�لن�سبة الإجمالي �لم�سطحات�إجمالي �لم�سطحات �لبنائية )م2( 
1. المب�ني

�ال�بر�ج

42.8%844.256الفن�دق

5.6%110.971خدم�ت
من�سات

9.9%195.653غرف فندقية �سمن المن�س�ت
8.3%163.266محالت ومع�ر�س

1.4%27.637م�سلى
7.4%145.511موقف �سي�رات

17.7%349.590خدم�ت
1.0%19.388خدم�ت ومرافق حكومية

94.2%1.856.272�إجمالي �لم�سطحات �لبنائية

2. خدمات عامة

3.9%75.936م�سجد م�ستقل

0.3%5.235خدم�ت
1.7%33.851خدم�ت حكومية

100.0%1.971.294�الإجمالي

الم�سدر: اإدارة ال�سركة

ح الر�سم البي�ني الت�لي موقع م�سروع جبل عمر والم�سروع�ت الرئي�سة الأخرى المج�ورة للحرم المّكي: ُيو�سّ



�شركة جبل عمر للتطوير 12

ن�شرة �لإ�شد�ر

ة طوابق لأبراج عديدة فيه وب�لأخ�س الجهة المواجهة ل�س�ح�ت الحرم المّكي من  لقد ق�مت �سركة جبل عمر ب�إنج�ز ُجزٍء كبير من اأعم�ل الُبنى التحتّية للم�سروع وا�ستكم�ل عدَّ
جهته الغربيَّة. 

لمحة عن قطاع ال�شفر وال�شياحة

يلعب قط�ع ال�ّسفر وال�سي�حة دورًا متزايدًا في اقت�س�د المملكة العربّية ال�سعودّية. �

ت�سير الدرا�س�ت ب�أنَّ الطلب على قط�ع ال�سفر وال�سي�حة �سيتزايد بمعّدل اأعلى من معّدل الت�سّخم في المملكة وهو موؤ�ّسر اإيج�بي لأداء القط�ع. �

ُي�سّكل دخل ال�سي�حة الدينّية ن�سبة كبيرة من اإجم�لي دخل ال�سي�حة في المملكة وُتعتبر مّكة المكّرمة هي الوجهة الرئي�سة لزّوار المملكة العربّية ال�سعودّية اإ�س�فة اإلى المدينة  �
المنّورة بن�سبة اأقل.

بح�سب تقديرات �سركة جونز لنغ ل�س�ل ومعهد الحج والعمرة للع�م 2009م، ف�إنَّ عدد المعتمرين للع�م 2009م بلغ 5.6 مليون زائر �سّكل ُمعتمرو الداخل م� مجموعه 2.2  �
مليونً� بن�سبة 40% في حين �سّكل ُمعتمرو الخ�رج 3.4 مليونً� بن�سبة 60%.  ُيتوّقع اأن ينمو ذلك العدد بن�سبة 5% �سنوّيً� لالأعوام من 2010م وحتى 2012م وبن�سبة 6% للع�مين 
الاّلحقين 2013م و 2014م وبن�سبة 7% لالأعوام من 2015م وحتى 2017م.  عليه ف�إّنه من المتوّقع اأن يرتفع عدد الزوار من 5.6 مليون للع�م 2009م وي�سل اإلى حوالي 9 

ماليين زائر في الع�م 2017م وُيمّثل المعتمرون من الداخل م� ن�سبته 40% من اإجم�لي عدد الزوار خالل فترة التوّقع�ت الم�ستقبلّية.  

ل ُحّج�ج  الداخل م� مجموعه 700 األفً�  � بح�سب تقديرات �سركة جونز لنغ ل�س�ل ومعهد الحّج والعمرة للع�م 2009، ف�إنَّ عدد الحج�ج للع�م 2009م بلغ 2.4 مليون ح�ج �سكَّ
ل ُحّج�ج  الخ�رج 1.7 مليونً� بن�سبة 71%.  ُيتوقع اأْن ينمو ذلك العدد بن�سبة 2% �سنوّيً� لالأعوام من 2010م وحّتى 2012م وبن�سبة 2.5% لالأعوام  بن�سبة حوالي 29% في حين �سكَّ
الاّلحقة.  عليه ف�إّنه من المتوّقع اأْن يرتفع عدد الحج�ج من 2.4 مليونً� للع�م 2009م وي�سل اإلى حوالي 2.8 مليونً� في الع�م 2017م.  ُيمّثل ال�سعوديون ن�سبة قدره� 29% من 

ة.     اإجم�لي عدد الحج�ج خالل فترة التوقع�ت الم�ستقبليَّ

لمحة عن قطاعي ال�شيافة والعقار في المملكة العربّية ال�شعودّية

ار الداخل والخ�رج. � تج�وز عدد ُنزلء فن�دق المملكة العربّية ال�سعودّية 11 مليون نزياًل خالل الع�م 2007 م و�سمل ذلك ُزوَّ

ل اإ�سغ�ل جميع الفن�دق الع�ملة في المملكة العربّية ال�سعودّية 48% وبلغ في ع�م 2009م %55. � بين الع�مين 2004 و 2008 م، بلغ متو�سط ُمعدَّ

بلغ عدد ال�سقق الفندقّية الع�ملة في المملكة العربّية ال�سعودّية 15 مليون �ُسّقة ع�دة م� يرت�ده� المواطنون ال�سعوديون في ع�م 2007م. �

بين الع�مين 2004 و 2007 م، بلغ متو�ّسط ُمعّدل اإ�سغ�ل ال�سقق الفندقّية الع�ملة في المملكة العربّية ال�سعودّية %50. �

ّم المملكة العربّية ال�سعودّية اأكبر م�س�حة مت�حة ك�أ�سواق )مراكز تج�رّية( في منطقة الخليج حيث تج�وزت الم�س�حة الإجم�لّية المت�حة للت�أجير في مراكز الت�سّوق في  � ت�سُ
الخليج )9( مليون مترًا مرّبعً� في ع�م 2008م وهن�ك عدٌد كبير من المراكز التج�رّية التي ل تزال تحت الإن�س�ء.

بلغت ن�سبة المواطنين الذين يرت�دون مراكز الت�سّوق 73% في ع�م 2008م. �

يعتبر الطلب على ال�سقق ال�سكنّية هو الُمكّون الرئي�س للطلب على القط�ع العق�ري عمومً�، وُيتوّقع اأن يبقى الح�ل كم� هو عليه ب�سبب الزي�دة ال�سك�نّية المّطردة في اأعداد  �
المواطنين من ال�سب�ب والذين �سيحت�جون لعدد كبير من الوحدات ال�س�فّية في ال�سنوات الق�دمة.  

لمحة عن قطاعي ال�شيافة والعقار في مّكة المكّرمة

الفنادق وال�شقق الفندقّية

يبلغ العدد الح�لي للغرف الفندقّية في مّكة المكّرمة 31.000 غرفة في حين بلغ عدد ال�سقق الفندقّية 15.000 �ُسّقة.  من ذلك العدد الإجم�لي بلغت ن�سبة الغرف الفندقّية  �
فئة »5« نجوم نحو 18% وال�سقق الفندقّية فئة »5« نجوم نحو 6% فقط.

خالل الع�م 2008م، بلغ ُمتو�سط ن�سبة اإ�سغ�ل الغرف الفندقّية فئة “5” نجوم في مّكة المكّرمة 57% في حين بلغت ن�سبة اإ�سغ�ل الغرف الفندقّية فئة “5” نجوم القريبة من  �
الحرم المّكي 67%.  ُيالحظ اأّنهم� اأعلى من المتو�سط الع�م لن�سب اإ�سغ�ل الفن�دق وال�سقق في المملكة العربّية ال�سعودّية.

خالل ال�سنوات الق�دمة من الآن وحتى الع�م 2014 م، ُيتوّقع اأْن يبلغ عدد الغرف الفندقّية في مّكة المكّرمة 60.000 غرفة واأْن ت�ستقرَّ متو�ّسط�ت معّدلت الإ�سغ�ل عند %56. �

ط ن�سبة اإ�سغ�ل ال�سقق الفندقّية القريبة من الحرم المّكي %72. � خالل الع�م 2008م، بلغ ُمتو�سِّ

خالل ال�سنوات الق�دمة من الآن وحتى الع�م 2014 م، ُيتوّقع اأن يبلغ عدد ال�سقق الفندقّية 21.000 واأْن ت�ستقرَّ ُمعّدلت الإ�سغ�ل عند %39. �

لكي تتمّكن الغرف وال�سقق الفندقّية في مّكة المكّرمة من الحف�ظ على معّدلت اإ�سغ�له� واأ�سع�ره� الح�لّية، ف�إنَّ زي�دة كبيرة في اأعداد زواره� من المواطنين والزوار الأج�نب  �
يجب اأْن تتحّقق.

مة ب�سبب المو�سميَّة الملحوظة لأدائه� )فترتي الحج والعمرة(، ف�إنَّ معّدلت الإ�سغ�ل والأ�سع�ر ومتو�سط دخل  � ة المكرَّ بغ�س النظر عن التذبذب الكبير في اإيرادات فن�دق مكَّ
الغرف قد ارتفعت ب�سكل ملحوظ خالل الأعوام من 2006 م وحتى 2008 م.

خالل الع�م 2008 م، بلغ ُمتو�سط الدخل اليومي للغرفة الفندقّية فئة “5” نجوم للفن�دق المحيطة ب�لحرم 750 ري�ل �سعودي في حين حّققت الغرف الفندقّية البعيدة عن  �
منطقة الحرم متو�ّسط دخل يومّي منخف�س للغرفة بلغ 185 ري�ل �سعودي.

حّققت ال�سقق الفندقّية المحيطة بمنطقة الحرم بمّكة المكّرمة اأ�سع�رًا اأقّل بن�سبة 10% من الأ�سع�ر التي حّققته� فن�دق فئة “5” نجوم، اإلَّ اأنَّ ن�سب اإ�سغ�له� ك�نت اأعلى بـ %5  �
من ن�سب اإ�سغ�ل الغرف الفندقّية مع معّدل اأ�سع�ر اأقلَّ لل�سقق الفندقية بـ %15.
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يعطي الجدول الت�لي نبذة عن م�س�ح�ت ووحدات الم�سروع�ت الم�ستقبلية في المنطقة المركزية حول الحرم:

�الإجماليرو�بي ��بر�ج �لبيتجبل خندمةدرب �لخليل�ل�سامية��بر�ج �لبيت 

116.3411.524.672177.578378.184578.0212.774.796م�س�حة البن�ء )م2(

151151182157151154معدل م�س�حة الوحدة )م2(

77010.0919752.4093.82618.071عدد الوحدات

الم�سدر: ديلويت اآند تو�س  

المراكز التجارّية

تلك  � وبلغت  المكّرمة %19  مّكة  )الأ�سواق( في  التج�رّية  المراكز  في  للت�أجير  المت�حة  الم�س�ح�ت  للمعرو�س من  المتراكم  الّنمو  ل  ُمعدَّ بلغ  و 2008م،  الع�مين 2000  بين 
الم�س�ح�ت 143.000 مترًا مرّبعً�.

يوجد مركزان تج�رّي�ن رئي�س�ن للت�سّوق في المنطقة المركزّية المحيطة ب�لم�سجد الحرام.  يتراوح متو�سط اأ�سع�ر ت�أجير المراكز التج�رّية في مّكة المكّرمة من 1.000 ري�ل  �
�سعودي للمتر المرّبع لي�سل اإلى 45.000 ري�ل �سعودي للمتر المرّبع للمراكز التج�رّية المج�ورة للحرم المّكي.  تراوحت ن�سبة ال�س�غر لبع�س تلك المراكز من 0% لت�سل 

في بع�س المراكز لـ %50.

ن المراكز التج�رّية في مّكة المكّرمة  � ُيعتبر الت�سوُّق اأحد اأهمَّ ُمكّون�ت دخل ال�سي�حة �سواًء اأك�ن ذلك على م�ستوى ال�ُسّي�ح من المواطنين اأو المقيمين اأو الزّوار.  وحتى تتمكَّ
من الحف�ظ على معّدلت اإ�سغ�له� واأ�سع�ر ت�أجيره� الح�لّية، ف�إنَّ زي�دًة كبيرًة في اأعداد زّواره� من المواطنين والأج�نب يجب اأْن تتحّقق. 

الوحدات ال�شكنّية 

ُيعتبر عدد الوحدات ال�سكنّية في المن�طق المحيطة ب�لحرم ح�لّيً� منخف�سً� للغ�ية، اإّل اأّنه ُيتوّقع اأْن يتج�وز ذلك العدد 5.000 وحدة �سكنّية في الع�م 2020م.  �ست�ستهدف الوحدات 
ال�سكنّية الجديدة والتي تحيط ب�لحرم الأفراد من مي�سوري الح�ل ومن ذوي الدخول المرتفعة نظرًا لالرتف�ع الكبير في اأ�سع�ر ت�أجيره� والذي يعدُّ من بين الأعلى ع�لمّيً� وذلك 

مق�رنة مع الوحدات ال�سكنّية التي تقع في من�طق بعيدة عن الحرم المّكي. 
الم�سدر: ديلويت اآند تو�س  

ة - االأداء الت�شغيلي الُمتوّقع للم�شروع بافترا�س اكتماله تقييم الم�شروع واعتبارات اأُخرى هامَّ

 عند اإعداد درا�سة الم�سروع وتقيم مدى اإمك�نية نج�ح الم�سروع، ف�إّنه تمَّ افترا�س الت�لي: �

ز للم�سروع بجوار الم�سجد الحرام. الموقع المتميِّ  .1

�سرك�ت الفندقة الع�لمّية والتي �ستقوم على اإدارة وت�سغيل الغرف وال�سقق الفندقّية للم�سروع.  .2

اأنَّ م�سروع جبل عمر �سيكتِمل قبل الم�سروع�ت العق�رّية التطويرّية الُكبرى في المنطقة وذلك فيم� عدا م�سروع اأبراج البيت والذي انتهى ب�لفعل تقريبً� مع الأخذ بعين   .3
العتب�ر اأنَّ حجم الم�سروع اأ�سغر من م�سروع جبل عمر.

اأنَّ الحكومة ق�مت ب�عتم�د تنفيذ م�سروع�ت ُبنى تحتّية عّدة منه� على �سبيل المث�ل �ِسّكة الحديد التي تربط مّكة المكّرمة بمدينة جّدة.  .4

ة المكّرمة. ار مكَّ ق الرقم المتوّقع لعدد زوَّ تحقُّ  .5

اأْن تتحّقق التوقع�ت الإيج�بّية لموؤ�سرات القت�س�د الُكّلي ال�سعودي ومنه� نمو في اإجم�لي الن�تج المحّلي والنمّو ال�سّك�ني.  .6
الم�سدر: ديلويت اآند تو�س 

تحليل�نقاط�القّوة�– ال�شعف – الفر�س – التهديدات 

اأّواًل: الفنادق وال�شقق الفندقّية

نقاط�القّوة- 1

الموقع الُمتمّيز للم�سروع بجوار الم�سجد الحرام. �

�  Equinox ت�سغيل فن�دق ووحدات الم�سروع من قبل �سرك�ت فندقة ع�لمّية كبيرة ومعروفة، فقد ق�مت ال�سركة وفي مرحلة التخطيط والت�أ�سي�س بتعيين �سركة ا�ست�س�رية
المث�ل  �سبيل  على  لة،  الُم�سغِّ الع�لمّية  ال�سرك�ت  تلك  متطلب�ت  مع  يتواءم  بم�  الت�س�ميم  وتن�سيق  الع�لمّية  الفندقة  �سرك�ت  مع  التف�و�س  في  مهّمته�  تمّثلت  )اأكوينوك�س( 

مجموعتي هيلتون و�ست�روود.

الت�سميم الفريد للم�سروع والذي �سُيتيح لكثير من غرفه و وحداته ال�سكنّية اإطاللة على الحرم. �

التنّوع الكبير لوحدات الم�سروع من حيث احتوائه على ت�سكيلة وا�سعة من الغرف وال�سقق الفندقّية الفخمة حيث تتوّفر في الم�سروع غرف فندقّية فئ�ت  “5” و “4” و “3”  �
نجوم اإ�س�فة اإلى �سقق فندقّية فئة “5” نجوم وهذا �سُيمّكن الم�سروع من ا�ستهداف وتلبية متطّلب�ت �سرائح مختلفة ووا�سعة من العمالء.

التنفيذ الُمتقن للم�سروع من حيث النوعّية والجودة ب�سبب قي�م ال�سركة ب�لتع�قد مع مجموعة من اأف�سل �سرك�ت المق�ولت. �

ن نزلء ومرت�دي وحدات الم�سروع من الو�سول اإليه بي�سر و�سهولة.  � العدد الكبير من مواقف ال�سي�رات والتي �سُتمكِّ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

نقاط�ال�شعف- 2

المو�سمّية الملحوظة ل�سوق مّكة المكّرمة وترّكز الإيرادات في فترات ُمحّددة من ال�سنة الهجرّية وب�لأخ�س �سهري رم�س�ن وذي الحّجة.  �س�هم في تخفيف اأثر مو�سمّية �سوق  �
مّكة قي�م الحكومة ال�سعودّية بفتح منح ت�أ�سيرات زي�رات العمرة على مدى 10 اأ�سهر خالل الع�م تقريبً� الأمر الذي اأّدى اإلى اإ�ستقرار ن�سبي في الطلب خالل ُمعظم اأ�سهر 

الع�م.  

العدد المحدود ن�سبّيً� من �سرك�ت الفندقة الع�لمّية والتي تقوم ب�إدارة ال�سقق الفندقّية. �

الفر�س- 3

توفير خدم�ت وغرف و�سقق فندقّية متمّيزة وفخمة ل تتوّفر في ال�سوق ح�لّيً�. �

اإيرادات كبيرة كونه �سيحّقق  � اأّول الم�سروع�ت الكبيرة والتي ت�سمُّ عددًا كبيرًا من الغرف الفندقّية بجوار الم�سجد الحرام مّم� �سيمّكنه من تحقيق  �سيكون الم�سروع من 
معّدلت اإ�سغ�ل واأ�سع�ر ت�أجير مرتفعة ن�سبّيً�.

النمّو الم�ستمر والمّطرد في اأعداد الم�سلمين حول الع�لم مّم� �سيزيد من اأعداد زوار مّكة المكّرمة م�ستقباًل وب�لت�لي الطلب على الغرف وال�سقق الفندقّية. �

الخطط الطموحة التي و�سعته� الدولة للنهو�س بقط�ع ال�سي�حة عمومً�.    �

التهديدات- 4

ن من جذب العدد المطلوب من الزوار لالإق�مة في غرف ووحدات الم�سروع. � عدم التمكُّ

المن�ف�سة الم�ستقبلّية المحتملة من قبل الم�سروع�ت الكبيرة الأخرى التي �سيتمُّ تنفيذه� بجوار الحرم المّكي. �

الف�ئ�س المحتمل في المعرو�س من الغرف الفندقّية والذي قد ُيوؤّثر �سلبً� على معدلت الإ�سغ�ل واأ�سع�ر الت�أجير. �

عدم تنفيذ المب�درات التطويرّية التي اأعلنت عنه� الحكومة ب�ل�سكل المطلوب على �سبيل المث�ل )�سهولة منح ت�أ�سيرات الزي�رة للمملكة وعدم ترخي�س العدد الك�في من  �
الم�سّغلين ال�سي�حيين(.

� قد ُيوؤّثر �سلبً� على اأداء واإيرادات الم�سروع. � المن�ف�سة المحتملة فيم� بين وحدات م�سروع جبل عمر نف�سه� من غرف و�سقق فندقّية ممَّ

ع�دة م� يكون قط�ع ال�سي�حة والفندقة �سديد الح�س��سّية تج�ه المخ�طر ال�سي��سّية والمخ�طر التي تتعلَّق ب�ل�سّحة.  �

ثانيا: الوحدات ال�شكنّية )الفلل(

نقاط�القّوة- 1

الموقع الُمتميز للم�سروع بجوار الم�سجد الحرام. �

اأحد الم�سروع�ت ال�سبعة الرئي�سة بجوار الم�سجد الحرام. �

�ت( وقريبة من مراكز الت�سّوق. � التنوُّع في مكّون�ت الم�سروع المختلفة حيث ي�سمُّ الم�سروع 167 فيال و�سّقة �سكنية تقع على اأ�سطح البوديوم )المن�سّ

ُيتوقع اأن ُيفتتح الم�سروع قبل الم�سروع�ت الأخرى حول الحرم ب��ستثن�ء اأبراج البيت والتي تمَّ ت�سغيله� فعلّيً�.  اإنَّ ذلك �سيمنح الم�سروع ميزة تن�ف�سّية اإ�س�فّية. �

نقاط�ال�شعف- 2

بغر�س التعجيل في عملّية تحقيق تدّفق�ت نقدّية جّيدة في البداية وذلك لدعم المكّون�ت والقط�ع�ت الأخرى للم�سروع، فقد تمَّ تخ�سي�س جميع الفلل والوحدات ال�سكنّية  �
ن�ت اأُخرى ُمخت�رة في الم�سروع لبيع حّق المنفعة عن طريق الت�أجير طويل الأجل، في حين اأنَّ ُمعظم ب�قي مكّون�ت  في الم�سروع والب�لغ عدده� 167 وحدًة اإ�س�فة اإلى ُمكوَّ
اإلى تخفي�س  اأخرى �سيوؤدي  اأنَّه من ن�حية  اإّل  الم�سروع،  النقدّية في بداية عمر  التدّفق�ت  اإلى تعظيم  �سُيوؤّدي  اأنَّ ذلك  غم من  الرُّ ت�سغيله�، وعلى  الم�سروع الأخرى �سيتمُّ 
قه �سركة جبل عمر بعد ت�أجير تلك الوحدات لأمد طويل وعند ت�سغيله� ني�بة عْن  التدفق�ت النقدّية التي �سُيحّققه� الم�سروع م�ستقباًل ذلك اأنَّ  الدخل الدوري الذي �ستحقِّ

ُماّلكه� من قبل ال�سركة �سيتمّثل في ر�سوم اإدارة لتلك الوحدات ال�سكنّية ب�لتن�سيق مع �سرك�ت الفندقة الع�لمّية.  

ت�سمح الأنظمة للمواطنين والأ�سخ��س العتب�ريين ال�سعودّيين فقط تملُّك العق�رات في مّكة المكّرمة.  �

الفر�س- 3

ع�ت الجديدة قد ُيوؤّدي اإلى زي�دة الطلب على الوحدات ال�سكنّية للم�سروع  � اإنَّ النق�س المتوّقع في المعرو�س من الوحدات ال�سكنّية في منطقة الحرم ب�سبب اأعم�ل الهدم والتو�سُّ
وب�لت�لي تمكين ال�سركة من بيع وحداته� ال�سكنية ب�أ�سع�ٍر اأعلى.

ت�ريخّيً�، بلغت ن�سبة ال�س�غر من الوحدات ال�سكنّية في مّكة المكّرمة فقط 4.1% مّم� ي�سير اإلى ارتف�ع الطلب على الوحدات ال�سكنّية فيه�. �

ت�ريخّيً�، ومق�رنة بب�قي من�طق المملكة، حّققت الوحدات ال�سكنّية في مّكة المكّرمة اأعلى زي�دة �سنوّية مّطردة في اأ�سع�ره� وب�لت�لي عوائده�. �

اإنَّ التركيبة ال�سّك�نّية للمملكة عمومً� والتي يغلب عليه� جيل ال�سب�ب وقلَّة الم�س�ح�ت المت�حة للت�أجير �سُيوّفر طلبً� اإ�س�فّيً� على الوحدات ال�سكنّية في مّكة المكّرمة. �
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التهديدات- 4

ة اأكثر تنوعً� ومتعّددة ال�ستخدام�ت  � ر وحدات �سكنيَّ المن�ف�سة الم�ستقبلّية الُمحتملة من قبل الم�سروع�ت الكبيرة الأخرى التي �سيتّم تنفيذه� بجوار الحرم المّكي والتي قد ُتوفِّ
قد توؤثر �سلبً� على اأ�سع�ر بيع وحدات م�سروع جبل عمر.

على الرغم من الموقع المتمّيز للم�سروع بجوار الم�سجد الحرام، اإّل اأنَّ ذلك قد يفر�س قيودًا على الم�سروع مثل عدم ال�سم�ح لم�ستثمرين غير �سعوديين من �سراء وحدات  �
في الم�سروع.

ا�ستمرار الأزمة الم�لّية الع�لمّية والتب�طوؤ المتوّقع في اأداء اقت�س�دات الدول. �

ة �ل�شوقّية 222 �لمناف�شة و�لح�شّ
ُيمكن تق�سيم الم�سروع�ت الق�ئمة والمن�ف�سة لم�سروع جبل عمر كم� يلي:

حها الجدول التالي: ل مناف�شًا رئي�شًا لم�شروع جبل عمر, ت�شمل تلك الم�شروعات الفنادق المجاورة للحرم المّكي ويو�شّ م�شروعات ُت�شكِّ

بع�س �لفنادق �لممتازة �لقريبة من �لحرم �لمكِّي

�ل�سكن�لو�سف�لموقع�لفندق

ة  ي والكعبةهليتون واأبراج �سركة مكَّ ة والمطلَّة على الحرماإطالله مب��سرة على الحرم المكِّ 599 غرفة وجن�حمن  الم�س�ريع الكبيرة  في مكَّ

ي والكعبة اإنتركونتينت�ل دار التوحيد  ي ي�سمح ل�سيوفه اإطالله مب��سرة على الحرم المكِّ موقع الفندق الفريد والمطل على الحرم المكِّ
بروؤية الحرم مب��سرة

600 غرفة وجن�ح

ة يمريدي�ن مكَّ 255 غرفة وجن�حيوفر الفندق اأجواء البن�ء العربي القديم في ردهة الفندق100 متر من الحرم المكِّ

ي والكعبة اأبراج زمزم ع اأبراج البيت الخم�سة وتطل على اإطالله مب��سرة على الحرم المكِّ برج زمزم هو اأحد اأبراج مجمَّ
الحرم وقريبة من ب�ب الملك عبدالعزيز

431 غرفة وجن�ح

الم�سدر: ديلويت اآند تو�س  

ُيعتبر جبل عمر واحدًا من اأهمِّ �سبعة م�سروع�ت تق�م بجوار الحرم المّكي والم�سروع�ت ال�سّتة الأخرى هي:

اأوًل: م�سروع�ت في مراحله� النه�ئّية

اأبراج البيت �

جبل الكعبة �

ث�نيً�: م�سروع�ت في مرحلة الدرا�س�ت الأولّية

ال�س�مّية  �

درب الخليل  �

جبل خندمة  �

روابي اأبراج البيت  �

  H13Aو  H12 البرجين الفندقيين   S3ة تج�رّية م�ستركة ُيق�م عليه� اأربعة اأبراج فندقّية.  �سُي�سم الموقع تنق�سم المرحلة الث�نية اإلى منطقتين هم� S3 و S4 وت�سم المرحلة من�سّ
في حين �سي�سم الموقع S4 �سمن نف�س المرحلة البرجين الفندقيين H13B و H13C و�ستحتوي المرحلة الث�نية بعد اكتم�له�  على593  غرفة وجن�حً� )549 غرفة فندقية و 44 

جن�حً�( اإ�س�فة اإلى 72 فيال و�سقة �سكنيَّة.

�ت تج�رّية وتحتوي على 2.914 غرفة وجن�حً� )2.256 غرفة فندقية و 658 جن�حً�( اإ�س�فة اإلى 86  �ست�سمُّ المرحلة الأولى للم�سروع ت�سعة اأبراج فندقّية تق�م على اأربعة من�سّ
فيال و�سقة �سكنيَّة.  



�شركة جبل عمر للتطوير 16

ن�شرة �لإ�شد�ر

�، اإ�س�فة اإلى 167  مُّ 11.457 غرفة وجن�حً� )9.831 غرفة فندقية و 1.626 جن�حً�( تتوّزع على �ستة وثالثين برجً� فندقيٍّ وعند ا�ستكم�ل م�سروع جبل عمر ب�سكل نه�ئي، ف�إّنه �سي�سُ
فيال و�سقة �سكنّية وُينّفذ على اأر�س م�س�حته� 230.000 مترًا مربعً� ويبلغ اإجم�لي ُم�سّطح�ته البن�ئّية حوالي 2 مليون مترًا مرّبعً�. وفيم� يلي مق�رنة بعدد الغرف ومتو�سط م�س�حة 

الغرف لبع�س الفن�دق الممت�زة القريبة من الحرم المّكي:

معلومات عن بع�س �لفنادق �لممتازة �لقريبة من �لحرم �لمكِّي

�إجمالي �لفندق
عدد �لغرف

�لغرف �لقيا�سية 
و�لديلوك�س )ن�سبة �إلى 

�إجمالي �لغرف(

�ال�جنحة )ن�سبة �إلى 
�إجمالي �لغرف(

ل م�ساحة �لغرف  ُمعدَّ
�لقيا�سيَّة و�لديلوك�س

ل م�ساحة  ُمعدَّ
�ال�جنحة

ط  �لمتو�سِّ
ح م�ساحة  �لمرجَّ

�لغرف

ة  هليتون واأبراج �سركة مكَّ
لالإن�س�ء والتعمير

37 م1282 م282 م562 )%9(543 )%91(599

65 م1482 م402 م1432 )24%(457 )76%(600اإنتركونتينت�ل دار التوحيد 

ة 32 م702 م252 م342 )13%(221 )87%(255مريدي�ن مكَّ

41 م552 م2  - 76 م332 م1032 )24%(328 )76%(431اأبراج زمزم

ل 45 م1022 م312 م1372 )20%(551 )81%(472ُمعدَّ

الم�سدر: ديلويت اآند تو�س 

جبل عمر )المرحلة الث�نية(
S3
S4

593
672

)%93( 549
)%79( 528

)%7( 44
)%21( 144

73.7 م2غير متوفرغير متوفر

73.7  م2غير متوفرغير متوفر658 )23%(2.256 )77%(2.914جبل عمر )المرحلة الأولى(

جبل عمر
)الم�سروع ب�لك�مل(

73.7  م2غير متوفرغير متوفر1.626 )%14(9.831  )%86(11.457

الم�سدر:  اإدارة ال�سركة 

حها الجدول التالي: ل ُمناف�شًا ثانوّيًا لم�شروع جبل عمر, ت�شمل تلك الم�شروعات الفنادق البعيدة عن الحرم المّكي ويو�شّ  م�شروعات ُت�شكِّ

بع�س �لفنادق �لثانوية �لبعيدة عن �لحرم �لمكِّي

�ل�سكن�لو�سف�لموقع�لفندق

ة ة القديماإنتركونتنت�ل مكَّ يطريق جدَّ 166 غرفة وجن�حفندق 5 نجوم وبه مطعمين ويبعد 10 دق�ئق من الحرم المكِّ

395 غرفة وجن�حفندق 4 نجوم وبه مطعمين ومواقف  وخدم�ت الغرف�س�رع الحرم قرب ج�سر الحجونميركور اأُّم القرى

ة يرام�دا �سبيكة مكَّ 142 غرفه وجن�حفندق 4 نجوم وبه مطعم وغرف ديلوك�س مفرو�سة  وخدم�ت الغرف190 م من الحرم المكِّ

ة 200 غرف وجن�حيوجد به 4 مط�عم وخدم�ت الغرفاأُم القرىجراند كورال مكَّ

الم�سدر: ديلويت اآند تو�س  
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معلومات عن بع�س �لفنادق �لثانوية �لبعيدة عن �لحرم �لمكِّي

عدد �لفندق
�لغرف

�لغرف �لقيا�سيَّة 
و�لديلوك�س )ن�سبة �إلى 

�إجمالي �لغرف(

�ال�جنحة )ن�سبة �إلى 
�إجمالي �لغرف(

ل م�ساحة  ُمعدَّ
�لغرف �لقيا�سيَّة و 

�لديلوك�س

ل م�ساحة  ُمعدَّ
�ال�جنحة

ح  ط �لمرجَّ �لمتو�سِّ
م�ساحة �لغرف

ة 36 م512 - 139 م292 م252 )11%(141 )89%(166اإنتركونتنت�ل مكَّ

25 م592 م152 م882 )22%(307 )78%(395ميركور اأُّم القرى

ة 16 م2-16م2-142 )100%(142رام�دا �سبيكة مكَّ

ة 27 م402 م252 م402 )13%(160 )87%(200جراند كورال مكَّ

ل 28 م652 م212 م392 )17%(187 )83%(226ُمعدَّ

الم�سدر: ديلويت اآند تو�س 

جبل عمر )المرحلة الث�نية( 
S3
S4

593
672

)%93( 549
)%79( 528

)%7( 44  
)%21( 144 

73.7 م2غير متوفرغير متوفر

73.7 م2غير متوفرغير متوفر658 )23%(2.256 )77%(2.914جبل عمر ) المرحلة الأولى(

جبل عمر
) الم�سروع ب�لك�مل(

73.7 م2غير متوفرغير متوفر1.626 )%14(9.831 )%86(11.457

الم�سدر:  اإدارة ال�سركة 
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�ل�شـركة 4

لمحة عامة 421
�سركة جبل عمر للتطوير هي �سركة م�س�همة �سعودّية بموجب �سجل تج�رى رقم 4031051838 وت�ريخ 1428/11/15هـ الموافق 2007/11/25م.  يقع مقّر ال�سركة الرئي�س في مّكة 
ة تبلغ 10 ري�ل �سعودي لل�سهم الواحد. م اإلى 671.400.000 �سهمً� ع�دّيً� بقيمة ا�سميَّ المكّرمة ب�لمملكة العربّية ال�سعودّية ويبلغ راأ�س م�له� 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�سَّ

بداأت فكرة اإن�س�ء �سركة جبل عمر للتطوير قبل اأكثر من 23 ع�مً� حيث بداأت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير في التفكير في تطوير منطقة جبل عمر منذ ع�م 1408هـ نظرًا لكونه� 
ة  منطقة ع�سوائّية غير مخّططة وتفتقد الكثير من الخدم�ت ال�سرورّية على الرغم من كونه� منطقًة مج�ورًة للم�سجد الحرام و�سمن المنطقة المركزّية.  ُعر�ست الأفك�ر الخ��سّ
بتطوير هذه المنطقة الحيوّية بت�ريخ 1416/2/10هـ على مق�م خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه اهلل - وقد ب�رك رحمه اهلل قي�م ال�سركة بتطوير 

هذه المنطقة الع�سوائّية.

ُحّدد راأ�س م�ل ال�سركة بمبلغ )6.714.000.000( �ستة ملي�رات و�سبعم�ئة واأربعة ع�سر مليون ري�ل ُمق�ّسم اإلى )671.400.000( �ستم�ئة وواحد و�سبعون مليونً� واأربعم�ئة األف 
�سهم مت�س�وية القيمة، تبلغ القيمة ال�سمَية لكل منه� )10( ع�سرة ري�لت، وجميعه� اأ�سهم عينّية ونقدّية ع�دّية كم� يلي:

�سون في )470.000.000( اأربعم�ئة و�سبعون مليون �سهمً� على النحو الت�لي: اأوًل:  اكتتب الموؤ�سِّ

 )411.843.514( اأربعم�ئة واأحد ع�سر مليونً� وثم�نم�ئة وثالثة واأربعون األف وخم�سم�ئة واأربعة ع�سر �سهمً� عينّيً� قيمته� )4.118.435.140( اأربعة ملي�رات وم�ئة وثم�نية 1. 
ع�سر مليونً� واأربعم�ئة وخم�سة وثالثون األفً� وم�ئة واأربعون ري�ل )اأْي م� ن�سبته 87.62% من اكتت�ب الموؤ�س�سين و 61.34% من اإجم�لي راأ�س م�ل ال�سركة( ُمق�بل اأرا�ٍس 
وعق�رات تمَّ تقويمه� بمعرفة اللجنة الحكومّية لتقدير العق�رات الُموّقعة والمعتمدة من الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة برقم )1102/هـ( وت�ريخ 1425/12/27هـ.

مليونً� 2.  وثم�نون  وواحد  قيمته� )581.564.860( خم�سم�ئة  نقدّيً�  �سهمً�  وثم�نون  و�ستة  واأربعم�ئة  األفً�  وخم�سون  و�ستة  وم�ئة  مليونً�  وخم�سون  ثم�نية   )58.156.486( 
وخم�سم�ئة واأربعة و�ستون األفً� وثم�نم�ئة و�سّتون ري�ل )اأْي م� ن�سبته 12.37% من اكتت�ب الموؤ�س�سين و 8.66% من اإجم�لي راأ�س م�ل ال�سركة( ب��سم �سركة مّكة لالإن�س�ء 
ل هذه الأ�سهم ب�أ�سم�ئهم بعد  والتعمير، وُيمّثل هذا المبلغ ُم�س�همة ُماّلك عق�رات في الموقع تمَّ تقويمه� طبقً� لتقدير اللجنة الُم�س�ر اإليه� في الفقرة )1( اأعاله، و�سوف ُت�سجَّ
ة ثالث �سنوات، ويلتزم مجل�س اإدارة ال�سركة بعر�س المتبقي من الأ�سهم النقدّية الم�س�ر اإليه�  ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية بحيث ل يتج�وز ا�ستكم�ل تلك الوث�ئق ُمدَّ
على الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ل�سركة جبل عمر للتطوير وتو�سي�ته في �س�أنه�، بم� ل يتع�ر�س مع اأحك�م ال�سريعة والأنظمة ذات العالقة.  وتلتزم �سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير 

�س النظ�م الأ�س��سي«(.   بم� ُتقّره الجمعية الع�ّمة الع�دّية لل�سركة حي�ل المتبقي من الأ�سهم النقدية4 )راجع الق�سم 18 »ُملخَّ

ث�نيً�:  ب�قي اأ�سهم راأ�س الم�ل النقدّية )201.400.000( م�ئت�ن وواحد مليونً� واأربعم�ئة األف �سهم قيمته� )2.014.000.000( ملي�ران واأربعة ع�سر مليون ري�ل )اأْي م� ن�سبته 
30% من راأ�س م�ل ال�سركة(، دفع المكتتبون قيمة تلك الأ�سهم ك�ملة نقدًا وتمَّ  اإيداع ح�سيلة الكتت�ب ب��سم ال�سركة لدى اأحد البنوك الُمعيَّنة لهذا الغر�س.  وقد اقت�سر الكتت�ب 
لي لأ�سهم ال�سركة للفترة من يوم ال�سبت 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م  وتمّلك الأ�سهم  على الأ�سخ��س الطبيعيين والعتب�ريين ال�سعوديين فقط خالل الطرح الع�م الأوَّ

اإلى يوم الثنين 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م.

الم�سدر: النظ�م الأ�س��سي ل�سركة جبل عمر للتطوير

نسب ملكّية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر كما في  1432/2/21هـ  الموافق 2011/1/25م 

�لم�ساهمون �لذين يملكون 5% ��و ��كثر من ���سهم �ل�سركة

ن�سبة �لملكّيةعدد �ال��سهم�ال�سم

�سو  جبل عمر )�سكوك اأرا�سي لم ُتفرغ بعد(  32.9%220.910.600ُموؤ�سِّ

9.2% 61.768.800�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير*

9.5% 63.783.000الموؤ�س�سة الع�ّمة للت�أمين�ت الجتم�عَية

51.6%346.462.400�الإجمالي

الم�سدر: ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية »تداول« 

ة لالإن�س�ء والتعمير والم�س�ر اإليه� اأعاله، تملك ال�سركة كذلك عق�رًا لْم يتمَّ اإفراغه بعد ل�سركة جبل عمر وي�س�وي عددًا من الأ�سهم مقداره 13.717.950 �سهمً� )2.04% من راأ�س م�ل �سركة جبل عمر للتطوير( *  ب�لإ�س�فة اإلى الأ�سهم التي تملكه� �سركة مكَّ

4  ُعقدت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الث�نية لل�سركة يوم الثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م و�سّوتت ب�لتمديد لُماّلك العق�رات في الموقع والذين لْم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية والذين اكتتبت ني�بة عنهم �سركة مّكة لالإن�س�ء 
وانتهت في  لل�سركة في 1428/9/17هـ  الت�أ�سي�سية  الجمعية  انعق�د  ت�ريخ  بداأت من  اأعاله  اإليه�  الم�س�ر  �سنوات  الثالث  ف�إن فترة  الق�نوني،  الم�ست�س�ر  تقرير  اأو�س�عهم.  وبح�سب  ت�سوية  اأخرى لحين  اإ�س�فّية  �سّنة  لُمّدة  ة نقدية وذلك  والتعمير بح�سّ

1431/9/16هـ.
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ينقسم ُمؤسسو شركة جبل عمر للتطوير من ذوي الحصص العينيَّة ) صكوك لم تفرغ بعد ( كما يلي:

كما في 1432/2/21هـ  �لمو�فق 2011/1/25م 

ن�سبة �لملكّية من �إجمالي ر���س �لمالعدد �ال��سهم�ال�سم

ك العينّيين الجزئّيين( كوك ملكيتهم بعد لل�سركة )�سمن فئة الُمالَّ موا �سُ 17.858%119.898.621ُم�س�همون لم ُيقدِّ

كوكهم تحت الإفراغ لدى كت�بة العدل )�سمن فئة الُمالك العينّيين الجزئّيين( 6.323%42.453.908ُمالَّك ل تزال �سُ

كوكهم وتحت التنفيذ لدى »تداول« ل�ستبداله� ب�أ�سهم )�سمن فئة الُماّلك العينّيين الجزئّيين( ك اأُفرغت �سُ 2.726%18.306.287ُمالَّ

ُمالَّك غ�ئبون لم ي�ستكملوا الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّيتهم لتلك العق�رات واكتتبت  ني�بة عنهم 
ك العينّيين الغ�ئبين( نقدًا �سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير )�سمن فئة الُمالَّ

40.251.784%5.995

32.902%220.910.600�الإجمالي

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير 

أكبر المساهمين في شركة مكة لإلنشاء والتعمير وحصصهم المباشرة و غير المباشرة في شركة جبل عمر للتطوير كما في1432/3/23هـ الموافق 
2011/2/26م 

ة �لمبا�سرة وغير  �لح�سَّ
�لمبا�سرة للم�ساهم

ة غير مبا�سرة في ر���س مال �سركة  ح�سّ
ة  جبل عمر للتطوير عن طريق ح�سّ

�سركة مكة لالإن�ساء

و�لتعمير و�لتي لْم ُتفرغ بعد )ح�سة 
�سركة مّكة لالإن�ساء و�لتعمير في ر���س 

مال �سركة جبل عمر للتطوير و�لتي 
لم ُتفرغ بعد %2.04(

ة غير �لمبا�سرة في  �لح�سّ
ر���س مال �سركة جبل عمر 
ة  للتطوير عن طريق ح�سّ

�سركة مّكة لالإن�ساء و�لتعمير 
كما في تد�ول )تبلغ ح�سة 

�سركة مّكة لالإن�ساء و�لتعمير 
�لمبا�سرة في ر���س مال �سركة 

جبل عمر للتطوير %9.2(

ة �لمبا�سرة  �لح�سَّ
في ر���س مال 

�سركة مّكة 
لالإن�ساء و�لتعمير

�لم�ساهم 

%1.22 %0.22 %1.00 % 10.9 مجموعة بن لدن ال�سعودية 
المحدودة

%0.96 %0.17 %0.79 %8.6 د �س�لح حمزة �سيرفي ُمحمَّ

�إ�شتر�تيجية �ل�شركة ومر�حل تنفيذ �لم�شروع وم�شادر �لتمويل  422
تكليف  وتمَّ  ين�ير 2011م،  وتنتهي في  ين�ير 2008م  تبداأ من  ب�سكل ك�مل و�سمن مرحلة واحدة  تنفيذ م�سروع جبل عمر  اإ�ستراتيجيته� على  ال�سركة، اعتمدت  ت�أ�سي�س  1- عند 
ع�  بين ال�سركة والمق�ِوَلْين وذلك لتنفيذ  الُمق�ِوَلْين الرئي�سْين )مجموعة بن لدن ال�سعودّية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة(،  عليه بداأ تنفيذ الم�سروع بن�ًء على خط�َبْي عزم  ُوقِّ
ع�ن عند بداية الم�سروع بين ال�سركة وكالًّ من مجموعة بن  ة خط�بي العزم الموقَّ اأعم�ل ت�سميم وتنفيذ الم�سروع خالل ُمّدة تبلغ 36 �سهرًا اعتب�رًا من 1429/1/1هـ انتهت ُمدَّ
رت اإدارة ال�سركة عدم تمديد خط�بي العزم وا�ستبدال ِكال الُمق�وَلْين )�سركة  لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، وقد قرَّ
وكذلك  الم�سروع  بداية  له عند  ك�ن مخّطط�  كم�  واحدة  ولي�س كمرحلة  الم�سروع على مراحل  بتنفيذ  لتقوم  ال�سركة  اإ�ستراتيجية  لتغيير  نظرًا  اأوجيه(  �سعودي  و�سركة  بن لدن 
لرغبة ال�سركة في الح�سول على عرو�س اأكثر مالئمة وبم� يحّقق م�س�لح م�س�هميه� وُيعّظم من�فعهم.  وقعت ال�سركة بت�ريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتف�قية ت�سوية 
ومخ�ل�سة نه�ئية مع �سركة �سعودي اأوجيه تق�سي بقي�م �سركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحق�ت �سركة �سعودي اأوجيه عن الأعم�ل التي ق�موا بتنفيذه� في الم�سروع وقدره� 
588.827.891 ري�ل �سعودي منه� مبلغ 352.427.891 ري�ل �سعودي تّم ال�ستحق�ق له وت�سجيله �سمن البي�ن�ت الم�لية ك�إلتزام على ال�سركة، في حين �ستقوم ال�سركة ب�إثب�ت 
مبلغ  المخ�ل�سة المتبقي وقدره 236.400.000 ري�ل �سعودي في القوائم الم�لية لل�سركة ك�لتزام عليه� �سمن بند دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع، في مق�بل قي�م �سركة �سعودي 
اأوجيه بت�سليم منطقة عمله� بم�سروع جبل عمر )الجزء ال�سم�لي( ب�لك�مل ل�سركة جبل عمر للتطوير.  تتف�و�س ال�سركة ح�لّيً� مع مجموعة بن لدن ال�سعودية على ت�سوية نه�ئية 
�س ب�أهّم  ر اإدارة ال�سركة القيمة الإجم�لّية لاللتزام�ت المحتملة التي �ستن�س�أ مق�بل تلك الت�سوية مع المجموعة بـ 396 مليون ري�ل �سعودي )راجع الق�سم 16 »ُملخَّ مم�ثلة وُتقدِّ

العقود وخط�ب�ت العزم«(.

مة، ففي الع�م 2007م )عند بداية الم�سروع( ك�ن عدد الأبراج المقترح )39( برجً�، تمَّ  ة المكرَّ 2- مّر م�سروع تطوير جبل عمر بمراحل عّدة وب�لتن�سيق مع الهيئة العلي� لتطوير مكَّ
بعد ذلك حذف برجين ب�سبب وقوعهم� خ�رج حدود ملكية م�سروع جبل عمر واأ�سبح عدد الأبراج )37( ُبرجً� وذلك خالل منت�سف ع�م 2008م، ُثّم انتهت عملية التطوير ب�لو�سول 

مة. ة المكرَّ اإلى )36( برجً� وذلك بعد مراجعة التطوير والم�س�ح�ت البن�ئّية الم�سموح به� مع الرخ�سة الُمعتمدة من الهيئة العلي� لتطوير مكَّ

3- في منت�سف ع�م 2008م، وب�سبب الأزمة القت�س�دَية الع�لميَّة، واجهت ال�سركة �سعوبة في توفير التمويل الاّلزم للم�سروع وا�ستمرَّ الأمر للع�مين 2009 م و 2010م.

ة مراحل بهدف توفير  رت ال�سركة تغيير اإ�ستراتيجيته� في تنفيذ الم�سروع على مرحلة واحدة على اأْن ُينّفذ على عدَّ 4- بعد ذلك، واأخذًا في العتب�ر الم�ستجدات اأعاله، فقد قرَّ
التمويل المطلوب للم�سروع والُممكن دعمه من قبل الم�س�رف الُممّولة وقنوات التمويل الأخرى المت�حة.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

5- عليه تّم تق�سيم الم�سروع اإلى مرحلتين اأّولّيتين تتبعهم� مراحل لحقة كم� يلي:

�لمرحلة �لثانية�لمرحلة �ال�ُولى�ل�سرح

من الحدود الغرب  اإلى  وتقع  الخليل  اإبراهيم  �س�رع  على  ال�سرقّية  جهته�  من  ُتطلُّ 
�س�ح�ت الحرم المّكي ال�سريف وتطل على �س�رع اأم القرى من جهته� ال�سم�لّية

اأعاله ومال�سقة له� وُتطلُّ من  اإلى الجنوب من المرحلة الأولى  تقع 
جهته� ال�سرقّية على �س�رع اإبراهيم الخليل

الُمن�سئ�ت + الغرف 
والأجنحة الفندقّية 

+ ال�سقق ال�سكنّية

: ت�سمُّ
�ت تج�رّية )4( من�سّ

)9( اأبراج فندقّية ت�سّم:
- 2.256 غرفة فندقّية

- 658 جن�حً�
- )86( فيال و�سّقة �سكنّية

: ت�سمُّ
ة تج�رّية م�ستركة من�سّ

)4( اأبراج فندقّية ت�سّم:
- 549 غرفة فندقّية

- 44 جن�حً�
- )72( فيال و�سّقة �سكنّية

ة والبرجين H4. H3منطقة الم�سروع - منطقة N2 وت�سم  المن�سّ
H5 ة والبرج - منطقة N3 وت�سم المن�سّ

H9. H8. H7 H6 ة والأبراج - منطقة S1 وت�سم المن�سّ
H11 و H10 ة والبرجين - منطقة S2 وت�سم المن�سّ

ينق�سم الموقع اإلى ُجزئين:
)H13A و H12( والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين S3

)H13C و H13B ( والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين S4

- تبلغ التكلفة الإجم�لية للمرحلة الأولى حوالي 5.122 مليون ري�ل �سعودي التكلفة  الإجم�لية
ري�ل  مليون   1.239 الأولى  المرحلة  على  تنفيذه  تّم  م�  قيمة  اإجم�لي  بلغ   -

�سعودي  

ة  تق�م جميعه� على من�سّ اأبراج  اأربعة  اإن�س�ء  الث�نية  المرحلة  ت�سمل 
تج�رية م�ستركة وتبلغ تكلفته� الإجم�لية 1.920 مليون ري�ل �سعودي 

ت�سمل تك�ليف الإن�س�ء والت�أثيث وتتوّزع كم� يلي:   
 H12( والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين S3 تبلغ تكلفة الموقع -

و H13A( 792 مليون ري�ل �سعودي
البرجين  من  مكّونً�  فندقً�  ي�سمُّ  والذي   S4 الموقع  تكلفة  تبلغ   -

)H13B و H13C( 628 مليون ري�ل �سعودي
ة التج�رية الم�ستركة )البوديوم( والتي �سيق�م  - تبلغ تكلفة المن�سّ

عليه� الأبراج الأربعة 500 مليون ري�ل �سعودي
- بلغ اإجم�لي قيمة م� تمَّ تنفيذه على المرحلة الث�نية 291 مليون ري�ل 

�سعودي  

ع من عّدة م�س�رف محلّية التمويل ُمجمَّ تمويل  ترتيب  تمويله� عن طريق  �سيتمُّ   -
التف�قية  توقيع  يتّم  اأْن  )ُيتوّقع  �سعودي  ري�ل  ملي�ر   5 اإلى  ي�سل  بمبلغ 

خالل الأ�سهر القليلة الق�دمة(
- �سيدعم م�س�همو ال�سركة المرحلة الأولى بمبلغ 862 مليون ري�ل �سعودي 

الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل من ُمتح�سّ

- �سيتمُّ تمويل الفندق الذي ي�سمُّ البرجين )H12 و H13A( �سمن 
الموقع S3 والمن�سة التج�رية الم�ستركة )البوديوم( عن طريق 
اإجم�لي  الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل وذلك بمبلغ  ُمتح�سِّ
و  للبرجين  قدره 1.292 مليون ري�ل �سعودي )792 مليون ري�ل 
الفندق  ت�أجير  يتّم  اأْن  التج�رّية( على  للمن�سة  500 مليون ري�ل 
ال�ستقب�ل  و�س�لت  الرئي�سة  والمداخل  الخدم�ت  من  بملحق�ته 
طويل  ت�أجيرًا  والغرف  وال�س�لت  والمط�عم  الفندقّية  والغرف 

الأجل لُمّدة 20 ع�م�
و   H13B( الآخرين  البرجين  ي�سمُّ  الذي  الفندق  تمويل  �سيتمُّ   -
الت التي �ستتحقق  H13C( �سمن الموقع S4 عن طريق المتح�سّ

من ت�أجير الفندق المق�م في الموقع S3 والم�س�ر اإليه اأعاله 

- وّقعت ال�سركة اتف�قية مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة كمق�ول المق�ول
 3.407.400.000 بقيمة  المرحلة  لهذه  المب�ني  اإن�س�ءات  اأعم�ل  لتنفيذ 

ري�ل في 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م. 
ِقَبل  من  المرحلة  هذه  من  �ت  والمن�سّ التحتية  البنية  من  جزء  تنفيذ  تمَّ   -
اأوجيه  �سعودي  و�سركة  ال�سعودية  لدن  بن  )مجموعة  ال�س�بقين  الُمق�ولْين 
المحدودة( وذلك كجزء من اإ�ستراتيجية المرحلة الواحدة التي ك�نت تتبعه� 

حة اأعاله ال�سركة في ال�س�بق والمو�سّ

- �ستبداأ ال�سركة ب�لتف�و�س مع المق�ول لتنفيذ برجي الموقع S3 مع 
ة التج�رية الم�ستركة )البوديوم( من المرحلة الث�نية ح�لم�  المن�سّ

ر مبلغ زي�دة راأ�س الم�ل يتوفَّ
- �ستبداأ ال�سركة ب�لتف�و�س مع المق�ول لتنفيذ برجي الموقع S4 من 
والتي  الأجل  الطويل  الت�أجير  دفع�ت  ر  تتوفَّ ح�لم�  الث�نية  المرحلة 

S3 ستتحقق من الموقع�

عة  ة المتوقَّ الُمدَّ
للتنفيذ

- ُيتوقع اأْن ينتهي الموقع S3 من المرحلة الث�نية خالل 24 �سهرًا من ُيتوقع اأْن تنتهي المرحلة الأولى خالل 24 �سهرًا من ت�ريخ ت�سليم الموقع
ر مبلغ زي�دة راأ�س الم�ل. ت�ريخ توفُّ

- مدة التنفيذ للموقع S4 تعتمد على التف�قية التي �سوف توقع مع 
مق�ول بن�ء الموقع
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6- ب�قي مراحل الم�سروع: 

دة(.   اأ.  �سيتمُّ تنفيذ ب�قي الم�سروع على مراحل وبنظ�م المقطوعيَّة )عقود اإن�س�ء ذات اأ�سع�ر ُمحدَّ

ة اآلي�ت لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ ب�قي مراحل الم�سروع منه�: ب.  �سُت�ستخدم ال�سركة عدَّ

الت�أجير طويل الأجل: �ستقوم ال�سركة بت�أجير بع�س ُمكّون�ت م�سروعه� ت�أجيرًا طويل الأجل بهدف توفير التمويل الالزم لتنفيذ بع�س اأجزاء الم�سروع.  .1

التمويل عن طريق اإ�سدار �سكوك: تتف�و�س ال�سركة ح�لّيً� لترتيب اإ�سدار �سكوك بقيمة 3 ملي�ر ري�ل وذلك لال�ستخدام في الأغرا�س الع�ّمة لل�سركة.  .2

تنفيذ بع�س اأجزاء الم�سروع بنظ�م BOT )اإن�س�ء – ت�سغيل – ا�ستع�دة(.  .3

ت�أجير الأ�سواق التج�ريَّة.   .4

�لر�شالة و�لروؤية 422
ر�شالة ال�شركة:

تقديم اأعلى ُم�ستوي�ت الإبداع العمراني المتمّيز ل�سيوف الّرحمن وق�طني مّكة المكّرمة، ُم�س�همة في تطوير منطقة جبل عمر ب�إخال�س و�سف�فّية وتف�ن من خالل العمل الجم�عي 
�سة التي يتمُّ تنميته� ب��ستمرار وب��ستخدام ك�ّفة الو�س�ئل المتطّورة اإدارّيً� وتقنّيً� لتحقيق ر�س�ء العمالء.   للكوادر المتخ�سِّ

روؤية ال�شركة:

�سة يتمُّ تنميته�  اأْن تكون �سركة متمّيزة في مج�ل التطوير العمراني لمنطقة جبل عمر في مّكة المكّرمة ُتحّقق خدم�ٍت تفوق توّقع�ت الم�ستفيدين والم�س�همين بكوادر ُمتخ�سِّ
ب��ستمرار مع اللتزام الك�مل بدوره� في تنمية المجتمع.

قيم �ل�شركة 424
خدمة �شيوفها:

عند اكتم�ل م�سروع ال�سركة وبدء عملي�ته� الت�سغيلّية، �ستقوم ال�سركة على تقديم اأف�سل خدمٍة ُممكنٍة لنزلء ورّواد فن�دقه� و�سققه� الفندقّية.  لدى اإدارة ال�سركة �سواًء على م�ستوى 
نه� من اإدارة اأن�سطته� وخدم�ته� بتمّيز وحرفّية.   مجل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذّية خبرة في ت�سغيل م�سروع�ت اأُخرى متميزة في مّكة المكّرمة مّم� �سُيمكِّ

ر�شاء النزالء:

ف ب�سكل مب��سر على  ن ال�سركة من التعرُّ �ستعمل ال�سركة على تحقيق رغب�ت نزلئه� وذلك من خالل الّتف�ق مع ُم�سّغلين ع�لمّيين لإدارة فن�دق و�سقق م�سروعه�.  بذلك �ستتمكَّ
رغب�ت ومتطّلب�ت واحتي�ج�ت نزلء م�سروعه� و�ستلتزم بتقديم خدم�ت فندقّية ذات جودة ع�لية كفيلة بتلبية احتي�ج�تهم وتحقيق رغب�تهم وك�سب ولئهم.

خدمة المجتمع:

ُتوؤمن ال�سركة بم�سئوليته� تج�ه المجتمع الذي تعمل فيه، لذا �ستلتزم ب�أْن ت�س�هم ب�سكل ف�عل في خدمته.  �ستعمل ال�سركة على تدريب عم�لة �سعودّية وخلق 15.000 فر�سة عمل 
وظيفّية في الم�ستقبل. 

كفاءة االأداء:

ُتدرك ال�سركة اأهمّية تح�سين كف�ءة الأداء لتتمّكن من تحقيق اأهدافه� ب�أقّل تكلفٍة ُممكنة، لذا �ستعمل ال�سركة على تطبيق اأعلى المع�يير في تطوير م�سروع�ته� الفندقّية والعق�رّية.  
نهم ال�سالة ب�لتوا�سل مع الحرم المّكي ال�سريف.  اإ�س�فة اإلى ذلك ق�مت ال�سركة  �ست�سعى ال�سركة لتخفيف الزدح�م من خالل بن�ء ُم�سّلًى كبير ي�ستوعب 65.000 ُم�سلٍّ ُيمكِّ

بف�سل الم�س�ة عن ال�سي�رات ب�إدخ�ل �س�رع اإبراهيم الخليل تحت الأر�س مّم� �سيحدُّ من الزدح�م والتلّوث.    

تطوير اأداء العاملين:

ال تزال ال�شركة في مرحلة ا�شتكمال اإن�شاء م�شروعها الوحيد )جبل عمر(، وبالتالي فاإنَّ جميع المنا�شب والوظائف التي تتعّلق بالت�شغيل ال تزال �شاغرًة لحين بدء الن�شاط الت�شغيلي 
لل�سركة.  ومع ذلك، ف�إنَّ خطط ال�سركة �سوف ُترّكز على تطوير اأداء موّظفيه� ومن�سوبيه� من الع�ملين بغر�س تحقيق اأهداف ال�سركة بكف�ءة وف�علّية. 

التح�شين الم�شتمر لجودة خدماتها:

ُتوؤمن ال�سركة بم�سئوليته� تج�ه نزلئه� وتج�ه المجتمع الذي تعمل فيه، لذا �ستعمل على تطبيق اأف�سل المع�يير ل�سم�ن تح�سين خدم�ته�.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

العمل بروح الفريق الواحد:

ة العمل الجم�عي لنمّوه� ونج�حه� في تحقيق اأهدافه�، لذا �ستعمل ال�سركة على ت�سجيع العمل الجم�عي لتطوير الأداء ب�سكل ُم�ستمر. ُتدرك ال�سركة اأهميَّ

خدمة الم�شاهمين:

ر ثقتهم به�، لذا �ستعمل على توفير العوائد المن��سبة ل�ستثم�رهم في ال�سركة. ُتوؤمن ال�سركة بم�سئوليته� تج�ه م�س�هميه� وُتقدِّ

�لميز�ت �لتناف�شية 424
ز لم�سروع ال�سركة في اأقد�س بق�ع الأر�س )مّكة المكّرمة( اإلى الغرب من الحرم المّكي ال�سريف والم�س�حة الكبيرة لأر�س الم�سروع والتي تبلغ  230.000 مترًا  � الموقع المتميِّ

مرّبعً� والم�سّطح�ت البن�ئّية الكبيرة والتي تبلغ حوالي 2 مليون مترًا مرّبعً�.

الطلب المتن�مي الُمتوّقع على م�سروع�ت ال�سركة من غرف و�سقق فندقّية ووحدات �سكنّية ب�سبب الطبيعة الدينّية لل�سي�حة في مّكة المكّرمة ب�سبب مو�سم الحج وفتح ب�ب منح  �
ت�أ�سيرات زي�رات العمرة على مدى ع�سرة اأ�سهر من الع�م تقريبً�.

اأع�س�ء مجل�س اإدارة ومدراء تنفيذيون متمّيزون وذوو خبرة طويلة في ك�ّفة قط�ع�ت الأعم�ل ومعظمهم لديه خبرٌة ودرايٌة كبيرٌة في مج�ل الفندقة والتطوير العق�ري.  ُمعظم  �
ي ال�سريف  ة – الواقع اإلى الجنوب من الحرم المكِّ اأع�س�ء مجل�س الإدارة والإدارة التنفيذّية ك�ن لهم دوٌر في ت�أ�سي�س �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير والتي تملك فندق هيلتون مكَّ

مب��سرة - وب�لت�لي ف�إنَّ لديهم من الفهم العميق لل�سوق والخبرات م� �سُيمّكنهم ب�إذن اهلل تع�لى من النهو�س ب�سركة جبل عمر للتطوير وتحقيق نت�ئج ُمتمّيزة م�ستقباًل.     

ُمق�ولون على م�ستوًى ع�ٍل من الخبرة والدراية والمعرفة مثل �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة. �

�لتطّور�ت �لُمهّمة في تاريخ �ل�شركة 424
منذ م� يزيد عن 23 ع�مً� وفي الع�م 1408 هـ، تبنَّت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير – �سركة م�س�همة �سعودية - م�سروع جبل عمر حيث بداأ الهتم�م وعمل الدرا�س�ت الاّلزمة للتطوير 
مو الملكي اأمير منطقة مّكة المكّرمة والح�سول على موافقة خ�دم الحرمين ال�سريفين وولّي العهد في  م�ت والت�س�ميم الأّوليَّة ومن ثمَّ دعوة ح�سرة �س�حب ال�سُّ وتجهيز الُمج�سَّ

الع�م 1424 هـ وبعد ذلك مّر الم�سروع ب�لمراحل الرئي�سة الت�لية:

بت�ريخ 1424/9/17ه: ن�سرت الهيئة العلي� ب�ل�سحف الأ�س�س الع�ّمة لتطوير منطقة جبل عمر على اأْن يتّم ت�أ�سي�س �سراكة بين ُماّلك منطقة جبل عمر في هيئة �سركة م�س�همة . 1
ع�ّمة ُت�سّمى �سركة جبل عمر.

 بت�ريخ 1425/1/23ه: اأر�سلت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير برقّية ل�س�حب ال�سمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز اأمير منطقة مّكة المكّرمة رئي�س الهيئة العلي� . 2
لتطوير منطقة مّكة المكّرمة )يرحمه اهلل( ب�س�أن طلب قي�م ال�سركة بتكوين المجل�س الت�أ�سي�سي ل�سركة جبل عمر من ُماّلك العق�رات ب�سفته� اأكبر م�لك في الجبل و�س�حبة 

الفكرة الأ�س��سّية وب�سفته� اأم�ست 14 ع�مً� في الدرا�س�ت واأنفقت ع�سرات الماليين من الري�لت في تلك الدرا�س�ت.

بت�ريخ 1425/2/23ه: ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير بدعوة اأ�سح�ب العق�رات بمنطقة جبل عمر لعقد الجتم�ع الأول للموؤ�ّس�سين ل�سركة جبل عمر للتطوير )�سركة . 3
م�س�همة تحت الت�أ�سي�س( بمقّر معر�س وت�س�ميم م�سروع�ت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير.

وعلى ذلك ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عن اللجنة الت�أ�سي�سّية ل�سركة جبل عمر للتطوير بحملة اإعالنّية في ال�سحف المحلّية تمَّ فيه� توجيه الدعوة لأ�سح�ب . 4
العق�رات في منطقة جبل عمر للم�س�همة اأو البيع، ب�لإ�س�فة لتوجيه خط�ب�ت لأ�سح�ب العق�رات ب�لمنطقة ب�سرح فوائد الم�سروع، ودعوتهم للم�س�همة في ال�سركة بعق�راتهم 
اأو بيع عق�راتهم على �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير )ق�مت �سركة مّكة ب�سراء ُكلِّ م� ُيعر�س عليه� من عق�رات ب�لمنطقة طبقً� لأ�سع�ر لجنة تقدير العق�ر الر�سمّية والتي �سّكلته� 

الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة(.

وقد وّقع �س�حب ال�ُسمّو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز اأمير منطقة مّكة المكّرمة ورئي�س الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة )يرحمه اهلل( على الخط�ب . 5
ب�عتم�د نزع ملكّي�ت العق�رات الواقعة ب�ل�سوارع ح�سب المخّطط�ت التي اعتمدته� هيئة تطوير مّكة المكّرمة.

ه لمع�لي . 6 بت�ريخ 1427/1/7 هـ: اأ�سدر خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل، اأمرًا برقم 174/م ب ب�لموافقة على ت�أ�سي�س �سركة جبل عمر ُموجَّ
رئي�س هيئة ال�سوق الم�لّية، ون�سخة منه ل�س�حب ال�سمو الملكي اأمير منطقة مّكة المكّرمة ورئي�س الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة، ون�سخة لمع�لي وزير التج�رة 

وال�سن�عة، ون�سخة لمع�لي وزير الم�لّية، ب�لموافقة على طرح ن�سبة 30 % من راأ�س م�ل ال�سركة لالكتت�ب الع�م واأن يتّم ال�ستعج�ل بخطوات الت�سجيل وا�ستكم�ل م� يلزم.

بت�ريخ 1427/7/4ه: انتهت كت�بة العدل الث�نية بمّكة المكّرمة من توثيق عقد الت�أ�سي�س ورفعته لفرع وزارة التج�رة وال�سن�عة بمّكة المكّرمة التي رفعته لمدير ع�م ال�سرك�ت . 7
بوزارة التج�رة وال�سن�عة ب�لري��س بت�ريخ 1427/7/5هـ.

بت�ريخ 1427/9/25ه: اأ�سدر خ�دم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل، الأمر ال�س�مي الكريم رقم م/63 ب�لموافقة على الترخي�س بت�أ�سي�س . 8
�سركة جبل عمر للتطوير )�سركة م�س�همة( المبني على قرار مجل�س الوزراء رقم 239 وت�ريخ 1427/9/23ه  ون�سر مع النظ�م الأ�س��سي لل�سركة بجريدة اأُّم القرى )الجريدة 

الر�سمّية( ال�سنة 83 العدد 4123 ال�س�درة يوم الجمعة 1427/10/26ه الموافق 2006/11/17م.

بت�ريخ 1428/4/22ه: �سدرت موافقة مجل�س هيئة ال�سوق الم�لّية على طرح اأ�سهم 30 % من اأ�سهم ال�سركة لالكتت�ب الع�م.. 9
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وقد بدء الكتت�ب الع�م اعتب�رًا من 1428/5/23ه لمّدة 10 اأي�م، وقد بلغت ن�سبة تغطية الكتت�ب 309 % من المبلغ المطروح لالكتت�ب الع�م وقدره 2.014 مليون ري�ل . 10
�سعودي، وتج�وز عدد المكتتبين الـ 5 ماليين مواطن.

الت�أ�سي�سّية . 11 الجمعّية  اتخذت  وقد  الم�ل،  راأ�س  الن�س�ب 56.41 % من مجموع  ن�سبة  بلغت  وقد  الث�ني،  اجتم�عه�  الت�أ�سي�سّية في  الجمعّية  انعقدت  بت�ريخ 1428/9/17ه: 
القرارات الت�لية:

ق من الكتت�ب بك�مل راأ�س الم�ل ومن الوف�ء به واعتم�د الم�س�همة العينّية. 1( التحقُّ

2( الموافقة على الن�ّس النه�ئي للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة.

اأ - تعديل الم�دة الع��سرة من النظ�م الأ�س��سي، بخ�سو�س فترات الحظر على اأ�سهم الموؤ�ّس�سين طبقً� لتعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية.  )3
ب - تعديل الم�دة 14 من النظ�م الأ�س��سي، وذلك بتخفي�س عدد اأع�س�ء مجل�س الإدارة من 15 ع�سوًا لي�سبح 11 ع�سوًا.  

4( الموافقة على تقرير الموؤ�س�سين عن الأعم�ل والنفق�ت التي تطلبته� عملّية ت�أ�سي�س ال�سركة.

5( تعيين اأّول مراقب ح�س�ب�ت لل�سركة، لمراجعة ح�س�ب�ت ال�سركة لل�سنة الم�لّيـة الأولى وتحديد اأتع�به.

6( تعيين مجل�س اإدارة ال�سركة لمّدة خم�س �سنوات.

بت�ريخ 1428/10/16ه: �سدر قرار مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة رقم 253/ق ب�إعالن ت�أ�سي�س �سركة جبل عمر للتطوير )�سركة م�س�همة ع�ّمة(.. 12

بت�ريخ 1428/11/10ه: تمَّ ن�سر القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة وعقد الت�أ�سي�س والنظ�م الأ�س��سي لل�سركة التي اأقّرته الجمعّية الت�أ�سي�سّية لل�سركة وكذلك ح�س�س . 13
الت�أ�سي�س العينّية والنقدّية التي اأقّرته� الجمعّية الت�أ�سي�سّية لل�سركة ب�لجريدة الر�سمّية )اأُم القرى( بملحق )العدد رقم 4175( ال�س�در يوم الثالث�ء 1428/11/10ه الموافق 

2007/11/20م.

بت�ريخ 1428/11/15ه: تمَّ قيد ال�سركة في �سجل ال�سرك�ت بوزارة التج�رة وال�سن�عة برقم )4031051838(.. 14

بت�ريخ 1428/11/16ه: تمَّ اإدراج �سهم ال�سركة في ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية )تداول( �سمن قط�ع الخدم�ت ب�لرمز )4250(.. 15

بت�ريخ 1428/11/21ه: تمَّ بدء تداول �سهم ال�سركة ب�ل�سوق الم�لّية ال�سعودّية )تداول(.. 16

بت�ريخ 1429/1/3 هـ: تمَّ ت�سجيل ال�سركة في الغرفة التج�رّية ال�سن�عّية بمّكة المكّرمة ب�لدرجة الممت�زة برقم )27648(.. 17

بعد ذلك ب��سرت ال�سركة التف�ق مع الُمق�ولين لبدء الأعم�ل الإن�س�ئَية ب�لم�سروع والتي و�سلت اإلى م� و�سلت عليه الآن.  . 18

ر�أ�س �لمال 424
ة تبلغ 10 ري�ل �سعودي لل�سهم الواحد. يبلغ راأ�س م�ل �سركة جبل عمر للتطوير 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�ّسم اإلى 671.400.000 �سهم ع�دي بقيمة ا�سميَّ

�لت�شنيف �لتف�شيلي للم�شاهمين و �لمالَّك من ذوي �لح�ش�س �لعينّية (�لعقار�ت) 424
ينق�سم ُم�س�همو جبل عمر من ذوي الح�س�س العينّية )العق�رات( اإلى ثالثة اأ�سن�ف رئي�سة كم� يلي:

موا وث�ئق ملكّيتهم مق�بل ح�س�سهم العينّية اإلى ال�سركة وتمَّ نقل ملكّية عق�راتهم ب�لك�مل له� وح�سلوا مق�بل ذلك على اأ�سهم . 1 ون ُمكتملون:م�س�همون قدَّ ُم�ساهمون عينيُّ
ة لدى  ون لديهم اأ�سهم ُمودعة في مح�فظهم ال�ستثم�رية الخ��سّ ة لدى »تداول«.وهم ُم�س�همون ُم�ستحقُّ في ال�سركة وتمَّ اإيداع اأ�سهمهم في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سَّ

»تداول« ومتداولة.

ُمالَّك عينيون ُجزئيُّون:. 2

موا وث�ئق ملكّيتهم مق�بل ح�س�سهم العينّية لل�سركة وانتهت اإجراءات نقل ملكّية عق�راتهم وح�لّيً�  ُمالَّك ��ُفرغت �سكوكهم وتحت �لتنفيذ لدى تد�ول: ُمالَّك قدَّ  .��
ون. ة لدى »تداول« وهم ُماّلك  عينيُّون جزئيُّون ُم�ستحقُّ في مرحلة نقل اأ�سهمهم مْن »محفظة موؤ�س�سي جبل« لإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سَّ

نقل ملكّية  اإجراءات  ا�ستكم�ل  يزالون في مرحلة  ال�سركة ول  اإلى  العينّية  وث�ئق ملكّيتهم مق�بل ح�س�سهم  موا  ُمالَّك قدَّ �الإفر�غ:  كوكهم تحت  ُمالَّك ال تز�ل �سُ ب. 
ون واأ�سهمهم ُمودعة �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل  عق�راتهم لدى ك�تب العدل ول ُيمكن تقدير الُمّدة الزمنية لإنه�ء تلك الإجراءات وهم ُماّلك عينيُّون جزئيُّون ُم�ستحقُّ

عمر«. 

موا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية لل�سركة عند الت�أ�سي�س وتمَّ اعتم�دهم كموؤ�ّس�سين ل�سركة جبل عمر للتطوير ولم ي�سلِّموا �سكوك  ُمالَّك لم ُيقّدمو� �سكوكهم: ُمالَّك قدَّ ج. 
ون واأ�سهمهم مودعة �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر«. ملكيتهم لل�سركة وهم ُماّلك عينيُّون جزئيُّون ُم�ستحقُّ
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ُمالَّك غائبون: مالك لْم ُيقّدموا وث�ئقهم ال�سرعية والنظ�مّية التي تثبت ملكّيتهم لعق�راتهم في الم�سروع عند الت�أ�سي�س واكتتبت - نقدًا - ني�بة عنهم �سركة مّكة لالإن�س�ء . 3
والتعمير اإلى اأْن يتمَّ تقديم الوث�ئق الالزمة لإثب�ت ملكّي�تهم ونقله� اإلى �سركة جبل عمر للتطوير وذلك خالل 3 �سنوات من ت�ريخ انعق�د الجمعّية الت�أ�سي�سّية لل�سركة والذي 
ون واأ�سهمهم ُمودعة �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر«. ع�دة م� ت�ستغرق  تمَّ في 1428/9/17هـ وانتهت تلك الُمّدة في 1431/9/16هـ5 وهم ُمالَّك غ�ئبون غير ُم�ستحقُّ
ن حوالي %31  تلك العملّية وقتً� طوياًل ب�سبب الإجراءات الطويلة التي تتطّلبه� عملّية ا�ستكم�ل الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّية العق�رات لدى ك�تب العدل.  تمكَّ
من اأولئك الم�س�همين من تقديم وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية لل�سركة حتَّى ت�ريخ 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م في حين ل تزال الـ 69% المتبّقية ت�سعى ل�ستكم�ل 

الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّية العق�رات لدى ك�تب العدل )راجع الق�سم 4-1 لمعرفة عدد وملكّية الم�س�همين(

بخالف الم�س�همين العينيين المكتملين رقم )1( اأعاله والذين ُيعتبرون م�س�همين ُم�سّجلين ولديهم اأ�سهم ُمودعة لدى »تداول«، ُي�سّنف الم�س�همون العينيُّون في الرقم )2( اأعاله 
ب�أّنهم ُماّلك عينيُّون ُجزئيُّون، في حين ُي�سّنف الم�س�همون العينيُّون في الرقم )3( ب�أّنهم ُماّلك عينيُّون غ�ئبون وهم مْن ق�مت �سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير ب�سداد قيمة اأ�سهمهم 
ني�بة عنهم نقدًا عند ت�أ�سي�س ال�سركة.  ُيظهر نظ�م »تداول« الم�س�همين العينيين رقم )2( و )3( اأعاله �سمن محفظٍة ا�ستثم�رية تجميعَيّة تمَّ فتحه� لدى ال�سوق الم�لّية ال�سعودية 

»تداول« عند ت�أ�سي�س ال�سركة تحت م�سّمى »محفظة ُموؤ�ّس�سي جبل عمر« )لمزيد من التف��سيل، راجع الق�سم 1-4(.  

�أن�شطة �ل�شركة 424
يتمّثل الهدف الرئي�س لل�سركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المج�ورة ل�س�ح�ت الم�سجد الحرام من ن�حيته الغربّية وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمّية 
اأرا�سي لتطويره� عمرانّيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الاّلزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح.  ل زالت  واإداراته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع 
ال�سركة في مرحلة تطوير م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( حيث ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخّلف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع ال�سخري للم�سروع وتقوم ال�سركة ح�لّيً� 
ب��ستكم�ل تجهيز البنية التحتّية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممّرات الم�س�ة واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء وبداأت في اإن�س�ء مب�ني الم�سروع  والذي ُيطّل الج�نب ال�سرقي منه من جهة 
�س�رع اإبراهيم الخليل على �س�ح�ت الحرم المّكي مب��سرة في حين ُتطّل جهته ال�سم�لّية على �س�رع اأُّم القرى مّم� يجعل منه واحدًا من اأهّم الم�سروع�ت التي ُتق�م ح�لّيً� في المنطقة 
المركزّية المحيطة ب�لحرم  المّكي ال�سريف.  ي�ستمل الم�سروع على )36( برجً� فندقّيً� معظمه� فن�دق فئة »5« و »4« و »3« نجوم، محالت ومع�ر�س، ُم�سّلى اإ�س�فة اإلى خدم�ت 

اأخرى م�س�ندة.

اإنَّ م�سروع ال�سركة الوحيد ح�لّي� هو جبل عمر ولي�س لدى ال�سركة اأيَّة م�سروع�ت اأو فروع اأو اأن�سطة تج�رّية خ�رج المملكة. 

�لإير�د�ت  -421
�ستتكّون اإيرادات ال�سركة - عند ا�ستكم�ل م�سروعه� - مّم� يلي:

العوائد الُمتحّققة من ت�سغيل فن�دق الم�سروع والتي �سيتّم ت�سغيله� من قبل �سرك�ت فندقة ع�لمّية. �

العوائد الُمتحّققة من الت�أجير الطويل الأجل لبع�س الأبراج الفندقّية في الم�سروع. �

العوائد الُمتحّققة من ت�أجير  الوحدات ال�سكنّية )الفلل( في الم�سروع ت�أجيرًا طويل الأجل. �

العوائد الُمتحّققة من ت�أجير المحاّلت والمع�ر�س. �

�لبحث و�لتطوير 4211
ت�أ�ّس�ست �سركة جبل عمر بهدف اأ�س��سي تمّثل في تطوير منطقة جبل عمر، وب�سبب ِكبر حجم الم�سروع وتعقيداته، ف�إّنه لي�س لدى ال�سركة ح�لّيً� ق�سم لالأبح�ث والتطوير واإنم� اكتفت 

ب�لدرا�س�ت العديدة التي اأعدته� لم�سروعه� الوحيد ح�لّيً� )جبل عمر(.

�إ�شتر�تجيات �لمبيعات و�لت�شويق 4212
ا�ستن�دًا اإلى الخبرة الكبيرة التي يتمّتع به� رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة واأع�س�ء مجل�س الإدارة ومديره� الع�م وم�ست�س�ريه� في ت�سغيل م�سروع�ت مم�ثلة وفهمهم العميق لقط�ع 
اأف�سل العوائد لم�س�هميه� بعد اكتم�ل م�سروعه� وبدء العملي�ت  نه� من تحقيق  اإ�ستراتيجي�ت ف�علة ُتمكِّ الفندقة والتطوير العق�ري في مّكة المكّرمة، ف�إنَّ ال�سركة �ستعتمد على 

ة لل�سركة. الت�سغيليَّ

5  ُعقدت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الث�نية لل�سركة يوم الثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م  وتمَّ فيه� الت�سويت على التمديد لُماّلك العق�رات في الموقع والذين لْم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية والذين اكتتبت ني�بة عنهم �سركة 
ة ال�سنة الإ�س�فية، ُتعقد جمعّية ع�ّمة ع�دّية للنظر في اقتراح مجل�س الإدارة ب�س�أن و�سع هوؤلء الماّلك والت�سويت مع الإجراء المقترح. وبح�سب  ة نقدية وذلك لُمّدة �سّنة اإ�س�فّية اأخرى لحين ت�سوية اأو�س�عهم وعند انته�ء ُمدَّ مّكة لالإن�س�ء والتعمير بح�سّ

تقرير الم�ست�س�ر الق�نوني، ف�إن فترة الثالث �سنوات الم�س�ر اإليه� اأعاله بداأت من ت�ريخ انعق�د الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة في 1428/9/17هـ وانتهت في 1431/9/16هـ.
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�ست�سمل اأهداف ال�سركة م� يلي:

الّريادة في ال�شوق:

�ستكون �سركة جبل عمر عند ا�ستكم�ل تنفيذ م�سروع جبل عمر واحدًة من اأكبر �سرك�ت ال�سي�فة والفندقة والتطوير العق�ري الع�ملة في المملكة العربّية ال�سعودّية وفي مّكة المكّرمة 
على وجه الخ�سو�س ب�سبب العدد الكبير من الغرف وال�سقق الفندقّية التي �ستمتلكه� وتقوم بت�سغيله� والتي تبلغ 11.457 غرفة فندقية وجن�ًح�.  �ست�سعى ال�سركة ج�هدًة للمح�فظة 

على مركزه� وتن�ف�سّيته� من خالل التركيز على الجودة والمح�فظة على م�ستوى الخدم�ت الُمقّدمة.

التح�شين الم�شتمر لخدماتها:

تقييم وتحليل نقاط القّوة وال�شعف لل�شركة وتحديد طرق لالهتمام بالنواحي الموؤّدية للتح�ّشن. �

المراقبة والتقييم الم�ستمر للعملّي�ت الداخلّية لتح�سين اأداء وتن�سيق المبيع�ت والت�سويق. �

ب�لإنج�ز  � والحتف�ء  والثقة  والحم��س  الإلح�حّية  وروح  الم�ستمر  والتعليم  والم�سئولّية  الجم�عي  والعمل  والبتك�ر  والتنّوع  الإبداع  ُت�سّجع  التي  العمل  بيئة  على  الُمح�فظة 
والم�ستوي�ت الأخالقّية العلي�.

تح�سين الموارد الم�لّية والب�سرّية لتخفي�س التكلفة الت�سغيلّية وتح�سين الم�س�همة الت�سويقّية. �

ر�شاء النزالء:

�سيتمُّ الهتم�م بر�س�ء النزلء والذين هم عم�د الم�سروع والم�سدر الرئي�س لإيرادات ال�سركة عبر ت�سغيل غرف و�سقق الم�سروع بوا�سطة �سرك�ت فندقة ع�لمّية ُمتمّيزة �ستقوم 
على تطبيق برامج واأ�س�ليب ت�سمل:

تعزيز ر�س�ء النزلء. �

تح�سين جودة الخدم�ت المقّدمة. �

تلّقي ال�سك�وى والتحّقق من اأ�سب�به� ومع�لجته�. �

مت�بعة ر�س�ء النزلء والت�أّكد من ا�ستمراريته. �

�شيا�شة جودة �لخدمات �لمقّدمة 4212
ن من اأداءه� في ال�سوق، ي�سمل ذلك م� يلي:   �ستلتزم ال�سركة بنظ�م ُمتك�مل لجودة خدم�ته� الفندقّية المقّدمة لنزلء وُرّواد م�سروعه� مّم� �سيح�سِّ

تعيين �شركات فندقة عالمّية الإدارة الم�شروع:

�سة في  لدى اإدارة ال�سركة خبرة ودراية كبيرة وعالق�ت متمّيزة مع �سرك�ت فندقة ع�لمّية متمّيزة.  ق�مت ال�سركة في مراحل التخطيط والت�أ�سي�س بتعيين �سركة ا�ست�س�رية ُمتخ�سّ
قط�ع الفندقة Equinox )اأكوينوك�س( تمّثلت مهّمته� في التف�و�س مع �سرك�ت الفندقة الع�لمّية وتن�سيق الت�س�ميم بم� يتواءم مع متطلب�ت تلك ال�سرك�ت الع�لمّية الُم�سّغلة على 

�سبيل المث�ل مجموعتي هيلتون و�ست�روود. �سيتّم التف�ق مع تلك ال�سرك�ت على ت�سغيل الغرف وال�سقق الفندقّية للم�سروع مّم� �سي�سمن م�ستوًى ع�ٍل من جودة الخدم�ت المقّدمة.

التركيز على خدمة النزالء:

�ست�سع ال�سركة وب�لتن�سيق مع �سرك�ت الفندقة الع�لمّية التي �ستقوم بت�سغيل الم�سروع منهجّية بحيث يتّم تحديد متطلب�ت النزلء وا�ستق�س�ء درجة الر�س� لديهم، و�ستقوم ال�سركة 
بتلّقي ال�سك�وى والتحّقق من اأ�سب�به� ومع�لجته� والّرد عليه� بهدف التح�سين الم�ستمر لر�س�ء النزلء.

التح�شين الُم�شتمر لجودة الخدمة: 

�ستعمل ال�سركة ب�سكٍل م�ستمر وب�لتن�سيق مع �سرك�ت الفندقة الع�لمّية الّتي �ستقوم بت�سغيل الم�سروع على و�سع خّطة لتح�سين اأداءه� وخدم�ته�.

ُنزلء م�شروع �ل�شركة  4214
�ست�ستقبل ال�سركة ُزّواره� من الحّج�ج والمعتمرين من جميع اأنح�ء الع�لم مّم� �سُي�سّكل تحّديً� لتلبية طلب�ت ورغب�ت اأولئك النزلء.  اإنَّ الفهم العميق لدى رئي�س مجل�س الإدارة 
وبقية الأع�س�ء والإدارة التنفيذّية ل�سوق ال�سي�فة والتطوير العق�ري في مّكة المكّرمة وكْون معظم اأع�س�ء مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير هم اأنف�سهم الذين اأ�ّس�سوا �سركة 
مّكة لالإن�س�ء والتعمير والتي تملك فندق هليتون مّكة والذي يقع اإلى الجنوب من الحرم المّكي ال�سريف وُيعّد واحدًا من اأف�سل فن�دق فئة الخم�سة نجوم حول الحرم المّكي، كلُّ ذلك 

ن �سركة جبل عمر من اإدارة م�سروعه� بكف�ءة ع�لية ب�إذن اهلل تع�لى.   �سُيمكِّ
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�لهيكل �لتنظيمي 4

�لإد�رة �لتنفيذّية 421
غم من الفترة الق�سيرة ن�سبّيً� منذ ت�أ�سي�س �سركة جبل عمر للتطوير، وب�لّرغم من اأنَّ م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( ل يزال تحت التنفيذ ولم يبداأ مرحلة الت�سغيل، اإلَّ  على الرُّ
ده� تك�ليف مرتفعة  اأنَّ ال�سركة قد و�سعت الهيكل التنظيمي والإداري المن��سب، ويتمُّ �سغل الوظ�ئف في الهيكل الُمعتمد ب�سكل تدريجّي وبم� يتن��سب مع احتي�ج�ت ال�سركة ول يكبِّ

�سة لهم. في البداية. اإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إنَّ تنفيذ الم�سروع يتمُّ من قبل الُمق�ِوِلين الُمنّفذين والذين يقع على ع�تقهم اإدارة ك�ّفة �سوؤون الم�سروع في المراحل والمواقع الُمخ�سّ

ل يزال من�سب المدير الع�م �س�غرًا بت�ريخ هذه الن�سرة بعد اأن انتهت مدة اإع�رة المدير الع�م ال�س�بق لل�سركة الدكتور/ عبداهلل محمد ي�ر �سراج الدين المع�ر من قبل ج�معة 
الملك عبدالعزيز بجدة بت�ريخ 1432/6/1هـ وج�ري البحث عن مدير ع�م جديد لل�سركة. �ست�سمل مه�م المدير الع�م المت�بعة والإ�سراف على الأعم�ل اليومّية لل�سركة وتن�سيقه� 
مع اأع�س�ء مجل�س الإدارة الذين يجتمعون ب�سكل دورّي لمت�بعة مراحل تطّور الم�سروع. اإ�س�فة اإلى من�سب المدير الع�م، تمَّ تعيين م�ست�س�ر م�لي لل�سركة هو يحي ال�سّراج وهو 
م�سرفّي متمر�س ويقوم بتقديم الم�سورة لل�سركة في الم�س�ئل التي تتعّلق بتوفير التمويل الاّلزم ل�ستكم�ل تنفيذ م�سروع جبل عمر. كذلك تمَّ الحتف�ظ بمدير ع�م �س�بق لل�سركة 

هو المهند�س ممدوح ط��سكندي كم�ست�س�ٍر ع�ٍم لل�سركة. تمَّ كذلك تعيين مدير ع�م  لل�سوؤون الم�لّية هو ُم�سطفى ال�سعد لمت�بعة والإ�سراف على الأمور الم�لّية اليومّية لل�سركة.  

ل يملك اأيٌّ من اأع�س�ء الإدارة التنفيذّية اأّية اأ�سهٍم في ال�سركة.

في م� يلي موجزًا لل�سير الذاتّية لأع�س�ء الإدارة التنفيذّية:

م. / ممدوح بن قاري عبد�هلل طا�سكندي: �سغل المهند�س ممدوح من�سب المدير الع�م لل�سركة منذ الع�م 1429هـ وحتى 1431/6/1هـ واإ�ستمرَّ كم�ست�س�ٍر ع�م لل�سركة وهو 
�سعودي الجن�سّية من مواليد مّكة المكّرمة ويبلغ من العمر 58 ع�مً� ولديه 34 �سنة من الخبرات المختلفة. ح�سل المهند�س ممدوح على درجة البك�لوريو�س في الهند�سة المدنّية 
من ج�معة البترول والمع�دن ع�م 1397هـ. بداأ عمله في اأم�نة الع��سمة المقّد�سة في مّكة المكّرمة في الع�م 1398هـ وا�ستمرَّ فيه� حّتى الع�م 1423هـ وذلك في اإدارة الم�س�ريع 
والم�س�حة واإدارة الأرا�سي والممتلك�ت ومندوب الأم�نة بلجنة تطوير ال�س�ح�ت والخدم�ت المحيطة ب�لحرم المّكي ال�ّسريف. انتقل بعد ذلك للعمل لدى �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير 

منذ الع�م 1423هـ وحّتى الع�م 1429هـ كمدير لال�ستمالك�ت ومدير ع�م وا�ست�س�ري غير ُمتفّرغ ل�سركة جبل عمر للتطوير.

�ج: يعمل يحي ال�سّراج م�ست�س�رًا م�لّيً� لل�سركة منذ �سهر م�ر�س من ع�م 2009م وهو �سعودي الجن�سّية من مواليد مدينة عّم�ن ب�لأردن ويبلغ من العمر 56 ع�مً�. ح�سل  يحيى �ل�سرَّ
يحي على درجة البك�لوريو�س في الإدارة من كلية هيريتيج بولية وا�سنطن في الولي�ت المّتحدة الأمريكّية ع�م 1984هـ. عمل لدى العديد من البنوك المحلّية وتدّرج فيه� في 
من��سب اإدارّية علي� وهي مجموعة �س�مب� الم�لّية للفترة من 1984م وحتى 1987م، البنك ال�سعودي الهولندي للفترة من 1987م وحتى 1993م، ثّم ع�د للعمل لدى مجموعة �س�مب� 
الم�لّية للفترة من 1993م وحتى 2000م ثّم في بنك في�سل الإ�سالمي لع�م 2001م كرئي�س لم�سرفّية ال�سرك�ت. انتقل للعمل لدى مجموعة فقيه للفترة من ع�م 2001م وحتى 
2003م ثّم انتقل للعمل لدى البنك الأهلي التج�ري للفترة من ع�م 2003م وحتى 2009م واأ�سبح كبير م�سرفيي ال�سرك�ت.  يتمّثل دور  يحي ب�سكل رئي�س في الم�س�عدة في توفير 

التمويل الالزم ل�ستكم�ل تنفيذ م�سروع جبل عمر وبن�ء الإدارة الم�لّية لل�سركة.

د. / �سهل �سدقة ��حمد قّز�ز: ي�سغل دكتور �سهل من�سب ُمدير ع�م التطوير الإداري والنظم في ال�سركة منذ �سهر جم�د الأول 1431هـ وهو �سعودي الجن�سية من مواليد مّكة 
المكّرمة ويبلغ من العمر 51 ع�مً�. ح�سل دكتور �سهل على درجة الدكتوراه والم�ج�ستير في علوم وتقنية الغذاء من ج�معة وا�سنطن في �سي�تل ب�لولي�ت المتحدة الأمريكية في 
ع�م 1992م. بداأ حي�ته العملّية في مختبرات الجودة والنوعية بجدة ك�أخ�س�ئي مختبرات ب�إدارة حم�ية الم�ستهلك لدى وزارة التج�رة للفترة من 1982م وحتى 1985م، ُثم اأُبتعث 
لتح�سير الم�ج�ستير والدكتوراة للفترة من 1985م وحّتى 1992م. عمل بعد ذلك لدى مجموعة �س�فول كُم�س�عد مدير ع�م التطوير والأبح�ث منذ الع�م 1992م، ثمَّ ن�ئبً� للرئي�س 
التنفيذي لمجموعة اأّم�ت الدواجن ومجموعة البحري منذ الع�م 2000م واأ�سبح ُع�سوًا منتدبً� للمجموعة في ع�م 2002م. عمل كمدير لمركز جّدة لتنمية المن�س�آت ال�سغيرة لدى 
ً� تنفيذّيً� للتطوير الإداري والموارد الب�سرية لدى �سركة كن�ن الدولّية للتطوير العق�ري – والتي  الغرفة التج�رية ال�سن�عية بجدة للفترة من 2003م وحتى 2006م، ثّم ُمديرًا ع�مَّ

ك�نت تحت اإدارة مجموعة �س�فول �س�بقً� - للفترة من 2006م وحتى 2010م عندم� انتقل للعمل لدى �سركة جبل عمر للتطوير.  

م. �سامح وجيه: ي�سغل م. �س�مح من�سب ُمدير الم�س�ريع في ال�سركة منذ 1431/9/1هـ وهو م�سري الجن�سية من مواليد الق�هرة ويبلغ من العمر 46 ع�مً�.  ح�سل م. �س�مح 
على درجة البك�لوريو�س في الهند�سة من ج�معة المن�سورة بجمهورية م�سر العربية في ع�م 1986م. لدى المهند�س �س�مح خبرة تتج�وز الـ 24 ع�ًم� في اإدارة وتنفيذ الم�سروع�ت 
العمالقة.  عمل بعد تخرجه ل�سنتين في م�سر كمهند�س من قبل الم�لك وكمق�ول من الب�طن، ثم اإنتقل اإلى المملكة العربية ال�سعودية وعمل فيه� لمّدة 4 �سنوات في مج�ل المق�ولت 
وذلك في مّكة المكّرمة والمدينة المنورة، ثمَّ انتقل اإلى دولة قطر وعمل فيه� لُمّدة 4 �سنوات كمدير تنفيذي ل�سركة مق�ولت من الت�سنيف المتو�سط. مع نه�ي�ت الع�م 2007م انتقل 
اإلى مج�ل ا�ست�س�رات اإدارة الم�سروع�ت.  عمل خالل الـ 8 �سنوات الم��سية مع اأكبر الكي�ن�ت ال�ست�س�رية في مج�ل اإدارة الم�سروع�ت مثل �سركة هيل الع�لمية وفلور داني�ل الع�لمية 
وتيرنير الع�لمية لإدارة الم�سروع�ت وذلك في م�سر والمملكة وقطر والإم�رات. عمل كمدير لم�سروع جبل عمر منذ بداية الع�م 2009م من خالل مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 

الهند�سية، ومنه انتقل للعمل لدى �سركة جبل عمر ك��ستمرار لدوره كمدير للم�س�ريع.

م. ر�سيدي حازرين بن هارون: ي�سغل م. ر�سيدي مدير اإدارة العقود منذ ع�م 2009م و هو م�ليزي الجن�سية من مواليد م�ليزي� ويبلغ من العمر 43 ع�مً�. ح�سل ر�سيدي على 
بك�لوريو�س في العلوم مع مرتبة ال�سرف من ج�معة �س�لفورد ببريط�ني� في ع�م 1992م وعلى �سه�دة الم�ج�ستير في العلوم من ج�معة تكنولوجي م�را بم�ليزي� في ع�م 2004م. 
كم� ح�سل على �سه�دة اإدارة الم�س�ريع )PMP( في ع�م 2005م.  بداأ حي�ته العمليه في العمل في عّدة �سرك�ت بريط�نية و م�ليزية في الم�سح الكّمي بين ع�مي 1990م و 1996م، 
ومن ثّم عمل كمدير م�سروع في عّدة �سرك�ت م�ليزية من ع�م 1996م اإلى ع�م 2006م، وفي ع�م 2006 انتقل للعمل مع �سركة KLCC  Projeks Sdn. Bhd.  )مدير اإدارة 
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م�سروع جبل عمر �س�بقً�( في مكتب عملي�ت ال�سركة في جبل عمر اإلى ع�م 2008م، ثّم انتقل لإدارة م�سروع اآخر في م�ليزي�، وفي ع�م 2009م انتقل للعمل في �سركة جبل عمر 
كمدير اإدارة العقود.

اأردنّي الجن�سّية من مواليد مدينة عّم�ن ب�لأردن ويبلغ من العمر  الم�لّية منذ �سهر رم�س�ن 1430هـ وهو  ال�سوؤون  ال�سعد من�سب مدير ع�م  �ل�سعد: ي�سغل ُم�سطفى  ُم�سطفى 
44 ع�مً�. ح�سل م�سطفى على درجة البك�لوريو�س في الإدارة الم�لّية من ج�معة مي�سور في الهند ولديه خبرة 17 ع�مً�. عمل في ال�سركة العربّية للم�ستلزم�ت الطبّية والغذائّية 
الم�س�همة ب�لأردن كرئي�س ق�سم التك�ليف للفترة من 1993 م وحتى 1997م، انتقل بعده� للعمل لدى ال�سركة الوطنّية للدواجن في كلٍّ من المملكة العربّية ال�سعودّية والأردن للفترة 

من 1998 م وحتى 2006 م ثّم ب�ل�سركة الأردنّية للتعمير الم�س�همة الق�ب�سة ب�لأردن كمدير م�لي للفترة من 2006م وحتى 2009م.

ة لالإن�س�ء والتعمير ت�سرف على م�سروع جبل عمر  اإدارة تقنية المعلوم�ت في ال�سركة منذ 1426/9/14هـ عندم� ك�نت �سركة مكَّ اإي�د عثم�ن من�سب مدير  �إياد عثمان: ي�سغل 
قبل ت�أ�سي�س �سركة جبل عمر للتطوير وهو فل�سطيني الجن�سّية من مواليد مدينة جّدة ويبلغ من العمر 40 ع�مً�.  ح�سل اإي�د على درجة البك�لوريو�س من ج�معة الملك عبدالعزيز 
بك�لوريو�س كلّية العلوم/ تخ�س�س ح��سب اآلي في ع�م 1993م ولديه خبرة 17 ع�مً�.  عمل اإي�د في �سركة �سريك العق�رّية في اإدارة تقنية المعلوم�ت لمّدة 3 �سنوات، ثمَّ عمل في 
مجموعة ب�جري الع�لمّية لُمّدة ع�مين، ثمَّ مدير التحليل والنظم في �سركة حمزة للبرمجّي�ت لُمّدة ع�مين، ثمَّ انتقل للعمل في م�سروع تطوير جبل خندمة م� بين ع�مي 2002م و 

2005م كمدير اإدارة تقنية المعلوم�ت، ثّم انتقل للعمل لدى �سركة جبل عمر للتطوير كمدير لإدارة تقنية المعلوم�ت.

نا�سف طه يو�سف: ي�سغل ن��سف طه من�سب مدير اإدارة الموارد الب�سرية منذ 1429/9/5هـ وهو م�سري الجن�سّية من مواليد جمهورية م�سر العربية ويبلغ من العمر 56 ع�مً�.  
ح�سل ن��سف على درجة البك�لوريو�س في اإدارة الموارد الب�سرية من ج�معة الملك عبدالعزيز بجّدة )كلّية القت�س�د والإدارة( في الع�م 1400هـ.  قبل ذلك �سغل ن��سف من�سب 

ن�ئب مدير ع�م  �سوؤون الموظفين في مزارع فقيه للفترة من ع�م 1397هـ وحتى 1429هـ.

عبد�لحكيم جودة �إ�سماعيل: ي�سغل عبدالحكيم جودة ُمدير اإدارة الإ�ستمالك�ت منذ 1430/1/1هـ وهو م�سري الجن�سية من مواليد جمهورية م�سر العربية ويبلغ من العمر 65 
ع�مً�.  ح�سل عبدالحكيم على درجة البك�لوريو�س في الهند�سة المدنّية من ج�معة عين �سم�س بم�سر في الع�م 1968م. عمل في بداية حي�ته العملّية لُمّدة 6 �سنوات كمهند�س 
اإن�س�ئي ب�لإدارة الع�ّمة للت�سميم�ت بوزارة الأوق�ف بجمهورية م�سر العربية.  انتقل بعد ذلك للعمل كمتع�قد مع وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ب�أم�نة الع��سمة المقد�سة لُمّدة 31 
ة بجميع م�شاريع  عامًا حيث ُكلِّف بالعمل على االإ�شراف على تنفيذ م�شاريع االأمانة واالإ�شراف على نزع الملكيات وتطبيق ال�شكوك ومراجعة وتدقيق ال�شروط والموا�شفات الخا�شّ
الأم�نة، ُثّم انتقل بعد ذلك للعمل لدى �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير لمّدة 3 اأعوام وُكلِّف بمراجعة وتدقيق العق�رات الواقعة �سمن م�سروع جبل عمر وتحديد القيمة العينية لكّل عق�ر 

قبل اأن ينتقل للعمل لدى �سركة جبل عمر في اإدارة الإ�ستمالك�ت.

ُملّخ�س عقود خدمات كبار �لتنفيذيين 42121

ُيوّضح الجدول التالي تفاصيل ُعقود الموّظفين التنفيذيين في الشركة والذين يبلغ إجمالي قيمة عقودهم السنوية 5.724.576 ريال سعودي:   

ُملّخ�س عقود �لموظفين �لتنفيذيين

تاريخ �لعقد�لمن�سبُمّدة �لعقد�الإ�سم

1429/11/1هـم�ست�س�ر ع�م لل�سركةغير محّدد المّدةم. ممدوح بن ق�ري ط��سكندي 

1430/2/15هـم�ست�س�ر م�لي�سنتينيحي ال�سّراج

1430/9/17هـمدير ع�م ال�سوؤون الم�لّيةغير محّدد المّدةم�سطفى ال�سعد 

1431/5/17هـمدير ع�م التطوير الإداري والنظمثالثة �سنواتد. �سهل �سدقة اأحمد قزاز

1431/10/1هـمدير اإدارة الم�س�ريع�سنةم. �س�مح وجيه

1430/7/28هـمدير اإدارة العقود�سنة ويجدد تلق�ئيً�م. ر�سيدي ح�زرين بن ه�رون

1426/9/14هـمدير اإدارة تقنية المعلوم�تغير ُمحّدد الُمّدةاإي�د عثم�ن 

1429/9/5هـمدير اإدارة الموارد الب�سرية غير ُمحّدد الُمّدةن��سف طــه يو�سف

1430/1/1هـمدير اإدارة ال�ستمالك�ت غير ُمحّدد الُمّدةم/عبدالحكيم جودة 

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير



�شركة جبل عمر للتطوير 28

ن�شرة �لإ�شد�ر

ين خالل الثالث �سنوات ال�س�بقة: رفت لكب�ر التنفيذيِّ ح الجدول الت�لي مب�لغ الرواتب والتعوي�س�ت والبدلت والمك�ف�آت التي �سُ ُيو�سِّ

�لفترة �لمالّية �لطويلة �ال�ولى �لُممتّدة من 
�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 1431/12/30هـ�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 1430/12/30هـ 1428/10/16هـ وحّتى 1429/12/30هـ

2.916.747 ري�ل �سعودي1.533.249 ري�ل �سعودي3.743.000 ري�ل �سعودي

ة وال�سكنيَّة وكذلك  تقت�سر المن��سب التنفيذّية في ال�سركة ح�لّيً� على التنفيذيين اأعاله وذلك ب�سبب عدم بدء ال�سركة ن�س�طه� الت�سغيلي والذي �سيتمّثل في ت�سغيل وحداته� الفندقيَّ
الم�س�ح�ت التج�ريَّة. 

�لهيكل �لتنظيمي لل�شركة  422
ح الهيكل كيفّية الترابط التنظيمي بين اإداريي  ح الر�سم البي�ني الت�لي الهيكل التنظيمي لل�سركة والُمعتمد من قبل مجل�س الإدارة خالل الربع الرابع من ع�م 1431هـ. ُيو�سّ ُيو�سِّ

وُموظفي ال�سركة ُكلٌّ بح�سب دوره وم�سوؤولي�ته واأهّميته في تفعيل التوا�سل الُم�ستمر لأعم�ل ال�سركة:

(≥«°ùæàdGh á©HÉàŸG) IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ Öàµe
Oƒªfi ËôµdG óÑY PÉà°SC’G

ΩÉY QÉ°ûà°ùe
…óæµ°TÉW ìhó‡

ΩÉ©dG ôjóŸG
(¬æ«©J …QÉL)

…QGOE’G QÉ°ûà°ùŸG
π«Ñf óªfi /CG

‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG
êGô°ùdG ≈«ëj

ÊƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùŸG
≈«ëj óªMCG PÉà°SC’G

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
¬«≤a øªMôdG óÑY ï«°ûdG

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S

º¶ædGh …QGOE’G ôjƒ£àdG ΩÉY ôjóe
RGõb ábó°U øH π¡°S /O

…ò«ØæàdG ôjóŸG Öàµe
»ÁôdG ΩÉ°ûg PÉà°SC’G

á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
ó©°ùdG ≈Ø£°üe

πjƒªàdG
äGOGôjE’Gh

äGQÉªãà°S’G
á«dÉŸG

äGóæà°ùŸG
áØ°TQC’Gh

äGóæà°ùŸG ≥«°ùæJ

∫ƒ°UCG äÉHÉ°ùM
ácô°ûdG äÉµ∏à‡h

º«eÉ°üàdG
á«°Sóæ¡dG
äÉ°SGQódG

äGQÉ°ûà°S’Gh
á«°Sóæ¡dG

ò«ØæJ á©HÉàe
™jQÉ°ûŸG

äÉHÉ°ùM
ÚªgÉ°ùŸG

óYGƒb
äÉfÉ«ÑdG

äÉ≤«Ñ£àdG
èeGÈdGh

äÉµÑ°ûdG

Ö°SÉ◊G áfÉ«°U
‹B’G

ájô°ûÑdG OQGƒŸG
¬W ∞°UÉf

ájQGOE’G ä’É°üJ’G
IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh

äÉbÓ©dG
áeÉ©dGh á«eƒµ◊G

¿RÉîŸG) OQGƒŸG
(äÉYOƒà°ùŸGh

äÉcÓªà°S’G
IOƒL º«µ◊GóÑY/Ω

ÚªgÉ°ùŸG ¿hDƒ°T

≥jƒ°ùàdG

AÓª©dG äÉeóN

äÉHÉ°ù◊G
áeÉ©dG

äÉjÎ°ûŸG

™jQÉ°ûŸG IQGOEG
¬«Lh íeÉ°S /Ω

IófÉ°ùŸG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG
(ôZÉ°T)

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
¿ÉªãY OÉjEG

ájô°ûÑdG OQGƒŸG
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdGh

¿hDƒ°Th ∑Óªà°S’G
ÚªgÉ°ùŸGäÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG

Oƒ≤©dG IQGOEG
¿hQÉg øH …ó«°TQ

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

�لأق�شام و�لإد�ر�ت �لرئي�شة 422
َبْعد وب�لأخ�س  اأنَّ ال�سركة ل تزال في مرحلة ا�ستكم�ل م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( ولم تبداأ ن�س�طه� الت�سغيّلي، ف�إنَّ بع�س الإدارات لم يتمَّ تفعيله� ب�سكٍل ك�مل  اإلى  ب�لنظر 
ة ت�سويق منتج�ت ال�سركة من غرٍف و�سقق فندقّية ووحداٍت �سكنّية �ستقع على ع�تق �سرك�ت الفندقة  الإدارات ذات ال�سلة ب�لمبيع�ت والت�سويق والت�سغيل.  وعلى اأيَّة ح�ل، ف�إنَّ مهمَّ
دة يتمُّ التف�ق  الع�لمّية التي �ستقوم بت�سغيل الفن�دق وال�سقق المملوكة لل�سركة اأو التي ُي�سّلمه� ُم�ستروه� اأو ُم�ست�أجروه� ل�سركة جبل عمر لالإ�سراف على ت�سغيله� ُمق�بل ُعمولة ُمحدَّ
� ب�لن�سبة لالأق�س�م الأخرى الظ�هرة في الهيكل التنظيمي اأعاله، يتعيَّن على كلِّ ق�سم تنفيذ الواجب�ت والمه�م التي تقع تحت م�سوؤولّيته لتفعيل الأداء الكّلي لل�سركة وتحقيق  عليه�.  اأمَّ

روؤية ور�س�لة واأهداف واإ�ستراتيجي�ت ال�سركة على المديين الق�سير والطويل.
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�ل�شوؤون �لمالّية 42221
اإدارة وتنفيذ العملي�ت الم�لّية والمح��سبّية ب�ل�سركة واإعداد القوائم الم�لّية بح�سب المع�يير المح��سبّية ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودّية للمح��سبين الق�نونيين. �

و�سع ال�سي��س�ت الم�لّية وال�سوابط الرق�بّية الداخلّية والإجراءات المالئمة والت�أّكد من تطبيقه� للمح�فظة على موجودات ال�سركة من المخ�طر الداخلّية اأو الخ�رجّية. �

اإدارة تمويل ال�سركة بم� يتن��سب مع احتي�ج�ت ال�سركة واأهدافه� واإدارة �سي��س�ت الئتم�ن وراأ�س الم�ل الع�مل ب�سكل فّع�ل من اأجل تحقيق ال�ستخدام الأمثل للموارد الم�لّية  �
المت�حة.

درا�سة التك�ليف ومراقبة الم�سروف�ت وو�سع الميزاني�ت الفّع�لة التي ت�س�عد على ال�سيطرة على م�سروف�ت ال�سركة في مرحلة البن�ء الح�لّية وتحقيق ال�سركة نموًا مّطردًا  �
في اإيراداته� م�ستقباًل.

و�سع الموازن�ت وتخطيط التدفق�ت النقدّية. �

�إد�رة �لم�شاريع 42222
ُمت�بعة تنفيذ اأعم�ل الم�سروع. �

التن�سيق مع �سركة اإدارة الم�سروع ومع �سركة الإ�سراف الفني على التنفيذ فيم� يخ�ّس الم�سروع من الن�حية الفنّية والجداول الزمنّية للتنفيذ.  �

ُمت�بعة اأعم�ل الت�س�ميم الهند�سّية مع المك�تب الهند�سّية. �

ُمت�بعة التق�رير اليومّية وال�سهرّية للم�سروع. �

ة الدورّية مع المق�ولين و�سركة اإدارة الم�سروع وال�سركة الم�سرفة. � الم�س�ركة في الجتم�ع�ت التن�سيقيَّ

ُمت�بعة التن�سيق مع الجه�ت الحكومّية الم�سرفة )اأم�نة الع��سمة المقّد�سة وهيئة تطوير مّكة المكّرمة والم�س�عر المقّد�سة(.  �

تقنية �لمعلومات 42222
اإن�س�ء ومت�بعة وتحديث البنية التحتّية لنظم المعلوم�ت ح�سب ح�ج�ت ال�سركة ولتتوافق مع متطلب�ت العمل. �

ت�سميم وتطوير التطبيق�ت لُتالءم ح�ج�ت العمل وترتقي بطريقة تنفيذ العملّي�ت في ك�ّفة قط�ع�ت واأق�س�م ال�سركة. �

تقديم الحلول المعلوم�تّية الأمنّية لت�سمن �سّرية ودّقة المعلوم�ت طول الوقت متى م� تمَّ الحتي�ج اإليه�. �

تدريب الع�ملين على الأنظمة لال�ستف�دة من قدرة النظ�م على اإدارة اأعم�ل ال�سركة ب�سورة تلق�ئّية. �

التع�ون مع اأق�س�م ال�سركة الأخرى لتحديد احتي�ج�ت العمل من برامج ومعّدات و�سبك�ت ح��سوبّية. �

تقديم الدعم لتركيب واإعداد البرمجي�ت والأجهزة لجميع اأق�س�م ال�سركة. �

التحّقق من مدى م�س�دقة البرمجي�ت والمعّدات للمتطلب�ت والمع�يير الع�لمّية المعتمدة المعمول به� في ال�سركة. �

�لمو�رد �لب�شرّية و�ل�شوؤون �لإد�رّية 42224
ُم�س�ركة الإدارة العلي� في تطوير الهيكل التنظيمي لل�سركة. �

الم�س�همة في توفير الموارد الب�سرّية الموؤهلة لل�سركة واختي�ر وتعيين وتحفيز ودعم الع�ملين فيه�. �

حفظ �سجالت الموّظفين والبي�ن�ت المتعّلقة بهم ومع�لجة الأجور والحوافز والبدلت. �

م�س�ركة الإدارة الق�نونّية في اإعداد اللوائح وال�سي��س�ت والإجراءات الداخلّية ذات العالقة وتقليل م�س�كل العمل وحّل النزاع�ت عند حدوثه�. �

اإعداد برامج التدريب المتنوعة وتنظيمه� لتطوير قدرة ومه�رة الع�ملين في ال�سركة.  �

اللتزام ببرن�مج ال�سعودة بح�سب القوانين والأنظمة. �

تر�سيخ روؤية ور�س�لة واأهداف واإ�ستراتيجّي�ت ال�سركة لك�ّفة الع�ملين فيه�. �

ت�أمين خدم�ت ممّيزة لالإدارات والع�ملين في ال�سركة بم� يكفل ح�سن اأداء الإدارات لمه�ّمه� والمح�فظة على اأ�سول ال�سركة وُح�ْسن ا�ستخدامه�. �

ة به�. � اإدارة عملّية ت�سديد فواتير الخدم�ت الأ�س��سّية )الكهرب�ء، الم�ء، اله�تف،...اإلخ( ب�لتع�ون مع اإدارة ال�سوؤون الم�لّية وحفظ جميع الوث�ئق الخ��سّ

ال�ستج�بة لطلب�ت ال�سي�نة من قبل الموظفين داخل مرافق ال�سركة وتقديم اأف�سل م�س�نده لط�لب خدمة ال�سي�نة. �
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�ل�شتمالكات  42224
اأّوًل : مه�م الإجراءات الفنية وال�سرعّية بتجهيز الم�س�همة:

ة - مملوكة بنظ�م الحكر ح�سب نوع الملكّية( والت�أّكد من وقوعه� �سمن الم�سروع. � ة - اأوق�ف ع�ّمة - اأوق�ف خ��سّ كوك العق�رات )اأمالك خ��سّ فح�س ومراجعة وتدقيق �سُ

ُمط�بقة الحدود والذرع الوارد بهذه ال�سكوك مع الرفع الم�س�حي الُمعّد لهذه العق�رات من قبل الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة وتحديث الكروكي الم�س�حي بموجب  �
ة ب�سكوك الملكّية. الأنظمة والتعليم�ت الخ��سّ

دة من قبل اللجنة الحكومّية الُم�سّكلة لهذا الغر�س وب�لت�لي تحديد عدد الأ�سهم الم�س�وية لقيمة العق�ر  � تحديد قيمة العق�ر )اأر�سً� وبن�ءًا( بموجب التقديرات الإفرادية الُمحدَّ
والتي �سيتمُّ الم�س�همة العينّية به� ب�ل�سركة.

اإعداد وتحديث ق�عدة بي�ن�ت �س�ملة لجميع الم�س�همين تحتوي على ك�ّفة البي�ن�ت اله�ّمة والفردّية )الفنّية - ال�سخ�سّية( لكلِّ م�س�هم والالزمة للتع�مل به� مع الجه�ت  �
الحكومّية.

ث�نيً� : مه�م تكميلّية لالإجراءات الفنية وال�سرعّية لتجهيز الم�س�همة:

في ح�لة م� اإذا ك�ن العق�ر مملوكً� بنظ�م الوقف )خ��س - ع�م( اأو بنظ�م الحكر، فيتّم اإعداد خط�ب اإلى المحكمة الع�ّمة بطلب الإذن ب�لم�س�همة بقيمة العق�ر في ال�سركة،  �
ر( وتحديد عدد الأ�سهم التي  وفي ح�لة التمّلك بنظ�م الحكر فيتّم طلب ق�سمة قيمة العق�ر من المحكمة الع�ّمة بين م�لك الأنق��س )الم�ستحكر( وم�لك الأر�س )الُمحكِّ

�سيتّم الم�س�همة به� لكلٍّ منهم.

ة )الق��سر – الو�سّية(. � في ح�لة وجود ق��سر اأو و�سّية، يتمُّ الكت�بة اإلى المحكمة الع�ّمة بطلب �سدور اإذن �سرعي ب�لم�س�همة بح�سّ

ث�لثً� : المه�م الفنية المطلوبة ل�ستكم�ل ال�سكوك )ملكّية – وقفّية – ِحْكر( وت�سمل الآتي: 

عدم وجود ذرع ب�ل�سك. �

تداخل بع�س الملكّي�ت مع البع�س ووجود دع�وى مق�مة بين بع�س الماّلك. �

نزع ملكّية جزء من العق�ر من قبل الجه�ت الحكومّية اأو بيع جزء من العق�ر ولم يتمَّ اإ�س�فة الذرع للجزء الب�قي وفي هذه الح�لة يتمُّ اإعداد الم�ستندات الفنّية والنظ�مّية  �
– الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة( لمع�لجة تلك  – اأم�نة الع��سمة المقّد�سة  – كت�بة العدل  اإلى الجه�ت الحكومّية المتمّثلة في )المحكمة الع�ّمة  وال�سرعّية 

الح�لت كالًّ على حدة.

اإعداد الإف�دة عن الح�لت التي ترد من )المحكمة الع�ّمة – اأم�نة الع��سمة – كت�بة العدل – الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة( عن الأمالك الواقعة �سمن نط�ق  �
الم�سروع ُمدّعم ب�لم�ستندات الالزمة وال�سور الفوتوغرافّية.

ة ب�لم�س�همين: رابعً� : الملّف�ت الخ��سّ

ح به القيمة العينّية الم�س�هم به�  ة( ي�ستمل على الأوراق الثبوتّية وال�سرعّية وال�سخ�سّية ومو�سَّ يتمُّ اإعداد ملف خ��س لكلِّ م�س�هم )اأفراد – �سرك�ت – اأوق�ف ع�ّمة – اأوق�ف خ��سّ
وعدد الأ�سهم المق�بلة لقيمة الم�س�همة �سواء ك�ن لعق�ر اأو اأكثر اأو جزء من عق�ر.

خ�م�سً� : مه�م الإجراءات الفنّية وال�سرعّية لإفراغ ال�سكوك:

ح به قيمة العق�ر والم�ستحقين في هذا العق�ر ويتّم اإعداد  � ة مو�سّ يتمُّ اإعداد وتجهيز ملف اإفراغ لكّل �سّك على حدة بعد ا�ستكم�ل الإجراءات ال�سرعّية ب�لن�سبة للملكّي�ت الخ��سّ
خط�ب اإلى ف�سيلة رئي�س كت�بة العدل الث�نية لإفراغ الملكّية ل�س�لح �سركة جبل عمر للتطوير.

ة ال�سرعّية والفنّية والكت�بة اإلى ف�سيلة رئي�س  � في ح�لة م� اإذا ك�نت الملكّية بنظ�م الوقف )خ��س – ع�م( اأو مملوك بنظ�م الحكر يتمُّ اإعداد ملف ي�سمل الم�ستندات الثبوتيَّ
ة – الح�س�س( الم�ستحّقة من ال�سك.  المحكمة الع�ّمة لإفراغ ال�سك ل�س�لح ال�سركة بموجب )الح�سّ

�شوؤون �لم�شاهمين 42224
د على ا�ستف�س�راتهم واإنه�ء متطلب�تهم. � ا�ستقب�ل الم�س�همين والرَّ

اأر�سفة ك�ملة ل�سجالت الموؤ�ّس�سين العينيّين. �

مت�بعة تغيير وتحديث الح�س�س العينّية للموؤ�س�ّسين.  �

كوك تمّلك عق�راتهم لتتمّكن ال�سركة من اإفراغه� واإيداع م� يق�بله� من اأ�سهم في مح�فظهم ال�ستثم�رّية.  � تكثيف الت�س�لت على الموؤ�س�ّسين بطلب اأ�سول �سُ

تجهيز وت�سدير خط�ب�ت الإفراغ�ت لكت�بة العدل واإلى المحكمة بعد ا�ستالمه� من ال�ستمالك�ت.  �

كوك الُم�سلَّمة للوكيل والتي لم ُتفرغ بعد. � ين واأر�سفته� وتجهيزه� لالإفراغ ومت�بعة اإفراغ ال�سُّ ا�ستالم اأُ�سول ال�سكوك من الموؤ�س�سِّ

ا�ستالم ال�سكوك من الوكيل ال�سرعي بعد الإفراغ.  �

ين والتي �سيتّم اإيداع اأ�سهمهم به�.  � طلب اأرق�م المح�فظ ال�ستثم�رية من الموؤ�س�سِّ

ة. � تجهيز دفع الموؤ�س�سين الذين تمَّ اإفراغ عق�راتهم لإيداعه� بمح�فظهم ال�ستثم�ريَّ
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ة للتحّقق من ح�س�س الموؤ�س�ّسين ومديوني�تهم. � ُمراجعة وتدقيق �سجّل الإيداع�ت الج�هزة للموؤ�س�سين واإر�س�له� اإلى الأق�س�م المخت�سّ

عمل ك�سوف�ت الإيداع النه�ئّية والخط�ب�ت لإر�س�له� اإلى ال�سوق الم�لّية “تداول” بعد ا�ستكم�ل جميع بي�ن�ت الُموؤ�ّس�س. �

�سة لهم بعد اإيداعه�.  � اإبالغ ال�س�دة الموؤ�س�ّسين ب�إيداع الأ�سهم المخ�سَّ

القي�م ب�إدراج اإعالن�ت ال�سركة في ال�سوق الم�لّية واإعالن�ت الميزاني�ت والأرب�ح.  �

ُمت�بعة واإنه�ء متطلب�ت هيئة ال�سوق الم�لّية وال�سوق الم�لّية “تداول” من بي�ن�ت اإف�س�ح وبي�ن�ت م�س�همين وغيره�. �

ة ب�سوؤون الم�س�همين.  � القي�م بجميع الأعم�ل المخت�سَّ

�ل�شوؤون �لقانونيَّة 42224
هن�ك ُم�ست�س�ر ق�نوني لل�سركة يقوم بمراجعة ك�ّفة الوث�ئق والتع�مالت لل�سركة مثل العقود والتف�قي�ت التي تبرمه� ال�سركة مع المق�ولين والمنّفذين لم�سروع�ته� والت�أّكد من 
توافقه� مع الأنظمة ال�س�رية والتنبيه للمخ�طر الُمحتملة اإ�س�فة اإلى تقديم الدعم والإ�سن�د الق�نوني لمجل�س اإدارة ال�سركة والإدارة العلي� والإدارات المختلفة وذلك من خالل 

تقديم الراأي الق�نوني والم�سورة الك�فية لتخ�ذ القرارات المتعّلقة ب�أعم�ل ال�سركة وتع�مالته� مع الجه�ت الأخرى.

�لُقوى �لعاملة 424
ح الجدول الت�لي اأعداد الموظفين في �سركة جبل عمر للتطوير بح�سب الإدارات الرئي�سة في ال�سركة كم� في 1431/10/30هـ  وذلك ح�سب الهيكل التنظيمي لل�سركة:  ُيو�سّ

�لبيان
1431/10/30هـ1430/12/30هـ1429/12/30هـ

غير �سعودي
غير �سعودي�لمجموع�سعودي

غير �سعودي�لمجموع�سعودي
�لمجموع�سعودي

2-12-11-1المدير الع�م والم�ست�س�ر1
2132792810ال�سوؤون الفنّية2
11112-11-ال�سوؤون الإدارّية والموّظفين3
123145167الإدارة الم�لّية4
4538-54-5�سوؤون الم�س�همين وال�ستمالك�ت5
1213314-1العالق�ت الع�ّمة6
11123112-تقنية المعلوم�ت7
22167-11-ال�سكرت�رية8
1-11-01--الم�ست�س�ر الم�لي9

11-0--0--الم�ست�س�ر الق�نوني10
11112-0--الت�سويق وخدمة العمالء11

10616121830182846�لمجموع

100%61%39%100%60%40%100%37.50%62.50%الن�سبة المئوّية
الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

�لتدريب و�لتعليم 42421
ت�سعى ال�سركة لتعيين الموّظفين الأْكف�ء والعمل على تطوير قدراتهم لم� فيه م�سلحة العمل وال�سركة.

�شيا�شة �ل�شعودة 42422
تلتزم ال�سركة ب�لمتطلب�ت النظ�مّية لن�سبة ال�سعودة فيم� يتعلق ب�لتوظيف والتي يجب اأْن ل تقّل عن 30% حيث بلغت ن�سبة ال�سعودة في ال�سركة 39%  كم� في 1431/10/30هـ، وعلى 
الرغم من ذلك وكم� ُيالحظ من الجدول اأعاله، فقد انخف�ست ن�سبة ال�سعودة من 62.5% بنه�ية الع�م 1429هـ لت�سل اإلى حوالي 40% بنه�ية الع�م 1430هـ و 39% كم� في 10/30/ 
1431هـ.  يعود ال�سبب في ذلك ب�سكل رئي�س اإلى اأنَّ عدد الموظفين ك�ن منخف�سً� ب�سكل ملحوظ ب�سبب العمر الق�سير لل�سركة اآنذاك وبلغ 16 موّظفً� بنه�ية الع�م 1429هـ، ثّم ارتفع 
العدد اإلى 30 موّظفً� بنه�ية الع�م 1430هـ  لي�سل اإلى 46 موظفً� كم� في 1431/10/30هـ، وقد ك�نت الزي�دة في اأعداد الموظفين في عّدة اإدارات وب�لأخ�س ال�سوؤون الفنية، الإدارة 
الم�لّية، �سوؤون الم�س�همين وال�ستمالك�ت وال�سكرت�رية و�سّكل غير ال�سعوديون ن�سبة كبيرة من تلك الزي�دة.  ُتدرك ال�سركة اأنَّ توظيف وتدريب وت�أهيل وتطوير الكوادر ال�سعودّية 
ُيعدُّ ال�ستثم�ر الأهّم في هذا المج�ل وله المردود الإيج�بي على ال�سركة والوطن.  وعلى الّرغم من اأّن الم�سروع  الوحيد لل�سركة )جبل عمر( لم يبداأ ن�س�طه الت�سغيلي بعد، اإلَّ اأنَّ 
ال�سركة تعي تم�مً� ب�أّنه يجب عليه� الإ�سه�م في تحقيق اأهداف الخّطة الوطنية لل�سعودة بخلق فر�س ت�أهيل وتدريب وت�سغيل للمواطن تتيح له فر�سة الم�س�ركة الفّع�لة بتنمية وتطوير 
اأعم�ل ال�سركة.  اإنَّ طبيعة عمل ال�سركة في قط�ع الفندقة والإ�سك�ن والتطوير العق�ري في مّكة المكّرمة وب�لت�لي اعتم�د ال�سركة وب�سكل كبير على مع�رف وخبرات الع�ملين لديه� 

ة لفن�دقه�. لة الع�لميَّ �سُيحتِّم عليه� اإعداد كوادر وطنّية ق�درة على ت�سيير  �سوؤون ال�سركة في الم�ستقبل وذلك ب�لتن�سيق مع ال�سرك�ت الم�سغِّ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

مجل�س �إد�رة �ل�شركة 4

�أع�شاء مجل�س �لإد�رة 421
�س واجب�ت وم�سوؤولي�ت المجل�س في اإدارة ال�سركة  ن مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير من )11( ع�سوًا  ويراأ�س المجل�س ال�سيخ/ عبدالّرحمن بن عبدالق�در فقيه.  تتلخَّ يتكوَّ
والإ�سراف على �سي��س�ته� وا�ستثم�راته� واعتم�د توجه�ته� الإ�ستراتيجية واأهدافه� الرئي�سة وُمت�بعة اأنظمة واآلّي�ت الرق�بة الداخلية والإ�سراف الع�م عليه�، وُيعتبر المجل�س وكياًل 

عن ال�سركة والم�س�همين في تنفيذ ذلك.

يتوّلى اإدارة ال�سركة مجل�س الإدارة لمّدة ل تزيد عن )3( �سنوات، ويتمُّ الت�سويت على جميع المر�ّسحين من جميع اأع�س�ء الجمعّية الع�ّمة الع�دّية.

ة كلٍّ منهم في اأ�سهم ال�سركة كم� في 1431/12/30هـ الموافق 2010/12/8م : ح الجدول الت�لي اأع�س�ء مجل�س الإدارة وح�سّ ُيو�سّ

��ع�ساء مجل�س �إد�رة �سركة جبل عمر للتطوير 

عدد �ال��سهمتنفيذيم�ستقل�لمن�سب�ال�سم
ن�سبة 

�لملكية 
�لمبا�سرة

ن�سبة �لملكية غير 
�لمبا�سرة عن طريق 
�سركة مّكة لالإن�ساء 

و�لتعمير 

�الإجمالي

0.7678%0.3069%0.4609%3.094.400نعملرئي�س مجل�س الإدارةعبدالّرحمن بن عبدالق�در فقيه
ع�سو مجل�س الإدارة عبدالغني محمود عبدالغني �سّب�غ6

المنتدب
0.0083% -0.0083%56.000نعمل

0.0686%0.0004%0.0686%460.274ل  نعم ع�سو مجل�س الإدارةاإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي

د الح�سين * حمن عبدالعزيز محمَّ  - - - -لل ع�سو مجل�س الإدارةعبدالرَّ

0.0001%-0.0001%1.000لنعمع�سو مجل�س الإدارةمحي الدين �س�لح عبداهلل ك�مل

 - - - -لنعمع�سو مجل�س الإدارةبكر بن ح�مد بن عبدالغفور مير **

0.01887%0.018770.0001%126.035 للع�سو مجل�س الإدارةاأحمد بن عبدالعزيز �سليم�ن الحمدان 

0.0001% -0.0001%1.000ل  نعم ع�سو مجل�س الإدارةزي�د ب�ّس�م محّمد الب�ّس�م

0.1433%0.0001%0.01432%961.262لنعمع�سو مجل�س الإدارةمن�سور بن عبداهلل �سليم�ن بن �سعيد

0.0025% -0.0025%16.629للع�سو مجل�س الإدارةط�رق عبدالّرحمن عبدالق�در فقيه

0.0137% -0.0137%91.812نعملع�سو مجل�س الإدارةاأن�س محّمد �س�لح حمزة �سيرفي

د الح�سين الموؤ�ّس�سة الع�ّمة للت�أمين�ت الجتم�عية والتي تملك 62.440.200  �سهمً� في ال�سركة وُتمثِّل ن�سبة 9.3% من اأ�سهم ال�سركة. * ُيمثِّل الأ�ست�ذ عبدالرحمن عبدالعزيز محمَّ

** ُيمثِّل الأ�ست�ذ بكر بن ح�مد بن عبدالغفور مير وزارة ال�سوؤون الإ�سالمّية والأوق�ف والدعوة والإر�س�د والتي تملك 31.484.318 �سهمً� في ال�سركة  وُتمثِّل ن�سبة 4.689% من اأ�سهم ال�سركة 7.

الم�سدر: ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية “تداول” - اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

وفي ما يلي ُموجزًا لل�ّشير الذاتية الأع�شاء مجل�س االإدارة:

عبد �لّرحمن بن عبد�لقادر فقيه: رئي�س مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 88 ع�مً�، م�ر�س ال�ستيراد وتج�رة المواد الغذائّية مع والده - يرحمه اهلل - في بداية 
اأكبر الموؤ�س�س�ت الفردّية لإنت�ج الدواجن  ُتعدُّ واحدًة من  اأ�ّس�س مزارع دواجن »فقيه« والتي  حي�ته العملّية والتي تمّثلت في تج�رة ال�سمن النب�تي وال�سب�غ والق�سب والحرير.  
والبي�س والأعالف على م�ستوى الع�لم، وهو اأّول من اأدخل �سن�عة الدواجن على الم�ستوى الحديث ب�لمملكة العربّية ال�سعودّية ع�م 1383هـ.  ي�سغل ح�لّيً� من�سب رئي�س مجل�س 
اإدارة والع�سو المنتدب ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير، ُموؤ�ّس�س ورئي�س موؤ�ّس�سة مزارع فقيه للدواجن، ُموؤ�ّس�س ورئي�س �سل�سلة مط�عم الط�زج، ُموؤ�ّس�س ورئي�س مجل�س اإدارة فقيه 
لالأبح�ث والتطوير، ُموؤ�ّس�س ورئي�س مجموعة فقيه للم�س�ريع ال�سي�حّية، ُموؤ�ّس�س مركز اآ�سي� لغ�سيل الكلى، ُموؤ�ّس�س مدار�س عبدالّرحمن فقيه النموذجّية بمّكة المكّرمة، ع�سو مجل�س 
الأمن�ء في موؤ�ّس�سة الملك عبدالعزيز ورج�له لرع�ية الموهوبين، ع�سو ُموؤ�ّس�س ون�ئب رئي�س مجل�س الإدارة في مركز الملك عبداهلل للتنمية الب�سرّية، رئي�س مجل�س اأوق�ف مّكة 
المكّرمة، رئي�س مجل�س المديرين ب�سركة عج�ئب البح�ر، رئي�س مجل�س المديرين ل�سركة ع�سر البذور لإنت�ج الأعالف اإ�س�فة اإلى ع�سوّية مجل�س اإدارة جريدة الندوة ال�سعودّية.

قرر مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير في جل�سته الت��سعة والع�سرون والمنعقدة م�س�ء يوم ال�سبت 1432/5/5هـ الموافق 2011/4/9م تعيين ع�سو مجل�س الإدارة الأ�ست�ذ عبدالغني محمود �سب�غ ع�سوًا منتدبً� لل�سركة  6
اأعلنت ال�سركة بت�ريخ 1431/8/22هـ الموافق 2010/8/3م عن ان�سم�م الدكتور / عبدالرحمن بن �سعيد الح�زمي، مدير ع�م فرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق�ف والدعوة والإر�س�د بمنطقة مّكة المكّرمة، ممّثاًل عن المجل�س الأعلى لالأوق�ف كع�سو   7
في مجل�س اإدارة ال�سركة حّتى انته�ء الدورة الح�لّية لمجل�س الإدارة، خلفً� لف�سيلة الدكتور / عبدالرحمن بن �سليم�ن المطرودي، وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوق�ف والذي انتقل اإلى رحمة اهلل تع�لى وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ 1431/8/22هـ.  وفي 1432/1/6هـ 
الموافق 2010/12/12م، اأعلنت ال�سركة عن ان�سم�م �سع�دة المدير الع�م لفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوق�ف والدعوة والإر�س�د بمنطقة مّكة المكرمة المكّلف الأ�ست�ذ / بكر بن ح�مد بن عبد الغفور مير ُممثاُل لالأوق�ف في ع�سوّية مجل�س الإدارة 

لحين انته�ء الدورة الح�لّية، خلفً� ل�سع�دة الدكتور/عبدالرحمن بن �سعيد الح�زمي الذي انتقل عمله اإلى جهة اأخرى خ�رج الفرع. وذلك بن�ًء على خط�ب �سع�دة وكيل الوزارة ل�سوؤون الأوق�ف المكلَّف رقم 165/4/5 وت�ريخ 1432/01/06هـ
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عبد�لغني محمود عبد�لغني �سّباغ: ُع�سو مجل�س الإدارة المنتدب، �سعودي الجن�سية يبلغ من العمر 64 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س اإت�س�لت اإعالمّية من كلّية ويتر بلو�س 
اأنجيل�س ب�لولي�ت المّتحدة الأمريكّية.  �سغل من�سب ُع�سو مجل�س اإدارة في عدد من ال�سرك�ت وع�سو الغرفة التج�رّية ال�سن�عّية بجدة ورئي�س مجل�س اإدارة �سركة �ُسبرا للفن�دق 

بمّكة المكّرمة.

�إبر�هيم بن عبد�هلل �ل�سبيعي: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 68 ع�مً�، ح��سل على ال�سه�دة الث�نوّية الع�ّمة من مدر�سة الفالح بجّدة كم� ح�سل على 
العديد من الدورات البنكّية في كلٍّ من البحرين والمملكة المّتحدة وقد ان�سمَّ اإلى ال�سركة في ع�م 2007 م.  ُيعدُّ واحدًا من رج�ل الأعم�ل الب�رزين وهو ع�سو مجل�س اإدارة في كلٍّ 
من �سركة محّمد وعبداهلل ال�سبيعي، �سركة الإ�سمنت العربّية، بنك البالد اإ�س�فة اإلى �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير.  له العديد من الم�س�رك�ت في م�س�ريع عق�رّية وا�ستثم�رّية وهو 

ع�سو مجل�س اإدارة في �سركة جبل عمر للتطوير منذ اإن�س�ئه�.

ُمحي �لّدين �سالح عبد�هلل كامل: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 31 ع�مً�، ح��سل على درجة البك�لوريو�س في الإقت�س�د من ج�معة �س�ن فران�سي�سكو 
ع�م 2002م وقد ان�سَم لل�سركة في ع�م 2007م،  وهو ع�سو مجل�س اإدارة الغرفة التج�رّية ال�سن�عّية بجّدة وم�س�عد الرئي�س التنفيذي ل�سركة دلَّة البركة الق�ب�سة ورئي�س مجل�س 
المديرين الُمكّلف ل�سركة الربيع ال�سعودّية لأغذية المحدودة.  كم� اأّنه ُع�سو مجل�س اإدارة في العديد من ال�سرك�ت منه� �سركة دلَّة لال�ستثم�رات العق�رّية في م�سر، اإدارة �سبكة 

راديو وتلفزيون العرب، ال�سركة العربّية لال�ستثم�ر العق�ري وال�سي�حي، ال�سركة العربّية للتوزيع الرقمي ب�لإ�س�فة اإلى من�سب ن�ئب الرئي�س التنفيذي لل�سركة الإعالمّية العربّية.

عبد�لّرحمن بن عبد�لعزيز محّمد �لح�سين: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 55 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س في العلوم الجتم�عّية وقد ان�سَم اإلى 
اأكثر من 26 ع�مً� من الخبرة في مج�ل درا�س�ت الجدوى القت�س�دّية للم�س�ريع ال�ستثم�رّية وتقييم الأرا�سي والم�س�ريع  اإدارة ال�سركة في الع�م 2009م. لديه  ع�سوّية مجل�س 
ال�ستثم�رّية من خالل عمله في الموؤ�ّس�سة الع�ّمة للت�أمين�ت الجتم�عّية في الإدارة الع�ّمة لال�ستثم�ر العق�ري.  �س�رك في العديد من اللج�ن وب�ل�سرك�ت العق�رّية التي ت�س�هم به� 

�سة في مج�ل ال�ستثم�ر والإدارة. الموؤ�ّس�سة و�س�رك في العديد من الندوات والموؤتمرات المتخ�سّ

بكر بن حامد بن عبد �لغفور مير: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سية يبلغ من العمر 49 ع�مً�، ح��سل على �سه�دة  بك�لوريو�س في الق�س�ء من ج�معة اأُّم القرى في ع�م 
1404هـ.  عمل كمح�مي بوزارة الحج بمدينة جّدة فرع الأوق�ف من ع�م 1405هـ وحتى ع�م 1422هـ ثمَّ عمل مديرًا ع�مً� لفرع وزارة ال�سوؤون الإ�سالمّية والأوق�ف بمّكة المكّرمة من 

ع�م 1422هـ وحّتى ع�م 1431هـ ُثّم مدير ع�م وزارة الأوق�ف وال�سوؤون الإ�سالمية بمنطقة مّكة المكّرمة منذ 1432/1/1هـ وحتى ت�ريخه.

��حمد بن عبد�لعزيز �سليمان �لحمد�ن: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 70 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س في المح��سبة واإدارة الأعم�ل من ج�معة الملك 
عبد العزيز بجّدة ع�م 1384هـ وقد ان�سمَّ اإلى مجل�س اإدارة ال�سركة في ع�م 2007م. لديه اأكثر من 48 ع�مً� من الخبرة في مج�ل الم�لّية وال�ست�س�رات حيث �سغل عّدة من��سب 
في وزارة الم�لّية وهو ع�سو في العديد من اللج�ن والهيئ�ت. ي�سغل ح�لّيً� من�سب ع�سو مجل�س اإدارة �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وال�سركة المّتحدة للت�أمين التع�وني ويعمُل ح�لّيً� 

كم�ست�س�ر م�لّي واإدارّي في مكتبه »الحمدان لال�ست�س�رات الم�لّية والإدارّية«.

زياد ب�ّسام محّمد �لب�ّسام: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سية يبلغ من العمر 46 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س في اإدارة الأعم�ل من ج�معة الملك عبدالعزيز في جّدة، وقد 
تقّلد من�سب ن�ئب رئي�س اإدارة الغرفة التج�رّية ال�سن�عّية بجدة وع�سو مجل�س منطقة مّكة المكّرمة، وهو ُع�سو في مجل�س اإدارة �سركة بروج للت�أمين التع�وني ويعمل ح�لّيً� في 

مجموعة الب�ّس�م بجّدة.

من�سور بن عبد�هلل �سليمان بن �سعيد: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 53 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س المح��سبة من ج�معة الملك عبدالعزيز بجّدة 
وقد ان�سَم اإلى ع�سوية مجل�س الإدارة في ع�م 2007م. �سغل من�سب المدير الع�م ب�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ومن�سب الم�سرف الع�م لمجموعة بن لدن ال�سعودّية في مّكة 
ة ب�أعم�ل تو�سعة الم�سجد الحرام وتطوير المنطقة المحيطة ب�لحرم.  ي�سغل ح�لّيً� من�سب ع�سو مجل�س اإدارة �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وهو اأي�سً� �س�حب  المكّرمة الخ��سّ

موؤ�س�سة من�سور بن �سعيد للمق�ولت.

طارق عبد�لّرحمن عبد�لقادر فقيه: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 49 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س في اإدارة الأعم�ل من ج�معة الملك عبدالعزيز بجّدة 
وقد ان�سَم لع�سوّية مجل�س الإدارة في ع�م 2007م وهو الُم�سرف على تطوير جبل خندمة بمّكة المكّرمة والذي يقع اإلى ال�سرق من الم�سجد الحرام.  هو كذلك مدير ع�م محاّلت 

الط�زج وم�سرف على اإن�س�ء المحاّلت داخل المملكة وخ�رجه� واإدارته� وت�سغيله�.

��ن�س محّمد �سالح حمزة �سيرفي: ُع�سو مجل�س الإدارة، �سعودي الجن�سّية يبلغ من العمر 52 ع�مً�، ح��سل على بك�لوريو�س في العم�رة من ج�معة الملك عبدالعزيز بجّدة في 
ع�م 1406هـ وقد ان�سمَّ لع�سوية مجل�س الإدارة في ع�م 2007م وهو ُموؤ�ّس�س ورئي�س مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية ون�ئب رئي�س مجل�س الإدارة والمدير التنفيذي ل�سركة 

ال�س�لح�ت الق�ب�سة )اإحدى �سرك�ت مجموعة �س�لح حمزة �سيرفي للتج�رة والأعم�ل( وع�سو للجنة الت�أ�سي�سّية لبنك البالد وع�سو في ِعّدة هيئ�ت ومج�ل�س.

�شكرتير مجل�س االإدارة

�سي�سغل المدير الع�م الذي �سيتم تعينه من�سب �سكرتير مجل�س الإدارة.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

ُمكافاآت مجل�س �لإد�رة    422
ة المنتهية في 1431/12/30هـ، وبن�ًء على موافقة الجمعّية الع�ّمة الع�دّية الث�نية والتي ُعقدت بت�ريخ 1431/7/4 هـ الموافق 2010/6/16م،  تمَّ �سرف جميع  خالل ال�سنة الم�ليَّ
المك�ف�آت الم�ستحّقة لأع�س�ء مجل�س الإدارة عن الفترة منذ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة في 1428/10/16هـ وحّتى ت�ريخ انعق�د الجمعّية الم�س�ر اإليه� اأعاله وتمَّ �سداد 
مبلغ اإجم�لي قدره 420.000 ري�ل �سعودي ُدفعة واحدة عن ح�سور الجل�س�ت  بواقع )ثالثة اآلآف ري�ل �سعودي( لكلِّ ع�سو عن الجل�سة الواحدة طبقً� لقرار مع�لي وزير التج�رة رقم 

ع تلك المك�ف�آت على الفترة منذ ت�أ�سي�س ال�سركة وحتَّى نه�ية الع�م 1431هـ كم� يلي: 1071 وت�ريخ 1413/11/2هـ.  تتوزَّ

ة من  �لفترة �لمالّية �لطويلة �ال�ولى �لُممتدَّ
�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 1431/12/30 هـ�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 1430/12/30 هـ1428/10/16هـ وحتى 1429/12/30 هـ

78.000 ري�ل �سعودي120.000 ري�ل �سعودي222.000 ري�ل �سعودي

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

حوكمة �ل�شركة 422
ُتدير �سركة جبل عمر للتطوير اأعم�له� في المملكة العربّية ال�سعودّية وفقً� لأنظمة وقوانين لئحة حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن هيئة ال�سوق الم�لّية وتلتزم ال�سركة بجميع المواد 
الإلزامّية من حوكمة ال�سرك�ت وي�سمل ذلك الم�ّدة )9( والفقرتين )ج( و )هـ( من الم�دة )12( والم�دة )14( من تلك الاّلئحة كمواد اإلزامّية لل�سرك�ت المدرجة في �سوق الم�ل، 
وذلك ل�سم�ن الحم�ية الالزمة لحقوق حملة الأ�سهم واأ�سح�ب الم�س�لح المختلفة ولتعظيم قيمة حقوق الم�س�همين على المدى الطويل، وهي تحر�س على اللتزام الت�م بمق�يي�س 

ومع�يير الحوكمة، وعلى المراجعة الم�ستمّرة لأنظمته� الداخلّية لإدارة ال�سركة ك�سركة م�س�همة مدرجة في ال�سوق الم�لّية.

وافقت الجمعّية الع�ّمة الع�دّية الث�نية والتي ُعقدت بت�ريخ 1431/7/4 هـ الموافق 2010/6/16م على الأعم�ل والعقود التي تّمت بين �سركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية 
لال�ست�س�رات الهند�سّية والذي يملكه ع�سو مجل�س الإدارة المهند�س/ اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي طبقً� للم�دة )69( من نظ�م ال�سرك�ت.  تمَّ التع�قد مع مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 
الهند�سّية خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث اأّن العر�س المقّدم من مكتب الأبنية والب�لغ قيمته 27.5 مليون ري�ل �سعودي ك�ن اأقّل العرو�س المطروحة على ال�سركة 

اآنذاك، وقد تمَّ دفع حوالي مبلغ 23 مليون ري�ل حّتى ت�ريخه لمكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية.

ر اأّنه وبن�ًء على طلب البنوك الم�س�ركة  اجتمع مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير في جل�سته الت��سعة ع�سر م�س�ء يوم الأربع�ء 1431/06/12هـ الموافق 2010/05/26م وقرَّ
ع الُمقّرر للمرحلة الأولى بمبلغ ي�سل اإلى 5 ملي�رات ري�ل �سعودي والذي يقوم به الم�ست�س�ر الم�لي )الراجحي الم�لية( وهو اأْن تكون �سركة اإدارة الم�سروع �سركة  في التمويل الُمجمَّ
اإدارة ع�لمّية معروفة، فقد قّرر المجل�س تعيين »�سركة ديوي الع�لمّية لال�ست�س�رات الهند�سّية« وهي �سركة األم�نية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة الم�سروع بدًل من مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 

الهند�سّية، مع ا�ستمرار المهند�س / اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي ع�سو مجل�س الإدارة ُمن�ّسقً� لأعم�ل الت�سميم الداخلي للفن�دق ب�لم�سروع وذلك اعتب�رًا من 1431/07/01هـ.

بعد مراجعة البنوك الم�س�ركة في التمويل التجميعّي الُمقّرر لقط�ع المرحلة الأولى من م�سروع جبل عمر بخ�سو�س القرار ع�ليه، فقد اأف�دت البنوك بوجود تع�ر�س في الم�س�لح 
في ح�ل اإ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى ا�ست�س�ري اأعم�ل الإ�سراف على التنفيذ وهو �سركة ديوي الع�لمّية، وعليه فقد ق�مت ال�سركة وبعد التن�سيق مع البنوك الُممّولة ب�إ�سن�د 
اأن تبداأ  لُمّدة ثالث �سنوات على  التعيين ال�س�در بت�ريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م  الع�لمّية وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ خط�ب  اإلى �سركة هيل  اإدارة الم�سروع  اأعم�ل 
اإدارة  ب�أعم�ل  للقي�م  الع�لمّية  ال�سركة عن تعيين �سركة هيل  اأعلنت  الموافق 2010/8/23م،  التعيين وعليه وبت�ريخ 1431/9/13هـ  الأعم�ل خالل 14 يوم من خط�ب  مب��سرة 
الم�سروع وذلك بعد الرجوع اإلى قرار مجل�س اإدارة ال�سركة بتعيين �سركة ديوي الع�لمّية لال�ست�س�رات الهند�سّية للقي�م ب�إعم�ل اإدارة الم�سروع بدًل من مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 

الهند�سّية في جل�سته� الت��سعة ع�سرة والم�س�ر اإليه� اأعاله.

وفي يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م، اأعلنت ال�سركة توقيعه� اتف�قية مع �سركة الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( لتقوم ب�لإ�سراف الفني على تنفيذ 
ة تبلغ �سنتين اعتب�رًا من ت�ريخ توقيع العقد وذلك بدًل من ال�ست�س�ري ال�س�بق للم�سروع  اأعم�ل المرحلة الأولى بم�سروعه� بمكة المكرمة بعقد قيمته )85.632.000 ري�ل( وُمدَّ
�سركة ديوي الع�لمّية، ويعتبر هذا ال�ست�س�ري م�سئوًل عن الإ�سراف عن اأعم�ل المق�ول �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة والذي تمَّ التع�قد معه لتنفيذ اأعم�ل اإن�س�ءات 
المب�ني للمرحلة الأولى من الم�سروع حيث اأعلنت ال�سركة يوم 1432/1/22هـ الموافق 2010/12/28م عن توقيع عقٍد بقيمة 3.407.400.000 ري�ل �سعودي مع �سركة ن�سم� 
و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة لتنفيذ اأعم�ل اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة الأولى من م�سروع تطوير جبل عمر الُمطّلة على �س�رع اإبراهيم الخليل و�ستكون ُمّدة العقد 24 �سهرًا ابتداًء 

من ت�ريخ ت�سليم الموقع وذلك ا�ستن�دًا على اإ�ستراتيجية الم�سروع المعلنة على موقع ال�سوق الم�لية ال�سعودية »تداول« يوم 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م. 

وفيم� عدا عقد مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية المذكور �س�لفً� والمملوك لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة، ُيقرُّ اأع�س�ء مجل�س الإدارة ب�للتزام الّت�م ب�أحك�م الم�ّدة )18( من 
�ن على اأنه »ل يجوز اأن يكون لع�سو مجل�س الإدارة اأّية م�سلحة مب��سرة اأو غير مب��سرة في الأعم�ل والعقود  لئحة حوكمة ال�سرك�ت والم�ّدة )69( من نظ�م ال�سرك�ت الّلت�ن تن�سّ
التي تتّم لح�س�ب ال�سركة اإّل بترخي�س من الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ُيجّدد كّل �سنة، وعلى ع�سو مجل�س الإدارة اأن ُيبّلغ المجل�س بم� له من م�سلحة �سخ�سّية في الأعم�ل والعقود 
التي تتمُّ لح�س�ب ال�سركة، ويثبت هذا التبليغ في مح�سر الجتم�ع، ول يجوز للع�سو ذو الم�سلحة ال�ستراك في الت�سويت على القرار الذي ي�سدر في هذا ال�س�أن، ويبلغ رئي�س 
مجل�س الإدارة الجمعّية الع�ّمة الع�دّية عند انعق�ده� ب�لأعم�ل والعقود التي يكون لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سّية فيه�، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خ��س من مراقب 

الح�س�ب�ت«.

كم� ُيقرُّ المجل�س ب�للتزام ب�لم�ّدة )70( من نظ�م ال�سرك�ت التي تن�سُّ على اأّنه »ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة، بغير ترخي�س من الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ُيجّدد كّل �سنة، اأن ي�سترك 
في اأّي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يّتجر في اأحد فروع الن�شاط الذي تزاوله واإاّل كان لل�شركة اأن تطالبه بالتعوي�ض اأو اأن تعتبر العمليات التي با�شرها لح�شابه الخا�ض قد 

اأُجريت لح�س�به�«، وكم� تن�ّس الم�ّدة )18( من لئحة حوكمة ال�سرك�ت على اأّنه ل يجوز لل�سركة اأْن ُتقّدم قرو�سً� نقدّية من اأّي نوع لأع�س�ء مجل�س الإدارة. 
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لجان مجل�س �لإد�رة 424
 ُيوجد لدى ال�سركة لجنة مراجعة ولجنة مك�ف�آت وتر�سيح�ت 

لجنة �لمر�جعة  42421
ة ع�سويته في مجل�س الإدارة. ة ع�سو اللجنة ُمدَّ نة من ثالثة اأع�س�ء م�ستقلِّين وغير تنفيذّيين و�سكرتير.  يجب األَّ تتج�وز ُمدَّ ق�مت ال�سركة بتعيين لجنة مراجعة ُمكوَّ

ُيوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة ومناصبهم وعدد األسهم التي يملكونها ونسب ملكّيتهم في الشركة كما في 1431/12/30هـ  الموافق 
2010/12/6م:

لجنة �لمر�جعة

ن�سبة �لملكيةعدد �ال��سهم �لمن�سب�ال�سم

0.0686%460.274رئي�س اللجنة – ع�سو  مجل�س الإدارةاإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي

0.0083%56.000ع�سو اللجنة - ع�سو  مجل�س الإدارة المنتدبعبدالغني محمود عبدالغني �سّب�غ

0.0001%1.000ع�سو اللجنة - ع�سو مجل�س الإدارةزي�د ب�ّس�م محّمد الب�ّس�م

الم�سدر: ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية »تداول« / اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

وردت ال�سير الذاتّية لكلٍّ من اإبراهيم بن عبداهلل ال�سبيعي وعبدالغني محمود عبدالغني �سّب�غ و زي�د ب�ّس�م محّمد الب�ّس�م �سمن اأع�س�ء مجل�س الإدارة.

مهام لجنة المراجعة وم�شوؤولياتها:

ة ا�ستمرارَية اأع�س�ءه� في مجل�س الإدارة وتنتهي ب�نته�ئه�.  تعقد اللجنة اجتم�ع�ته� ُكلَّ �سنة تقريبً� حيث اأّنه تّم عقد اجتم�عين  حّتى ت�ريخ هذه  ترتبط ُمّدة هذه اللجنة بُمدَّ
الن�سرة، وتتمّثل مه�مه� الّرئي�سة بح�سب لئحة حوكمة ال�سرك�ت فيم� يلي:

درا�سة مدى كف�ية وف�علّية اإجراءات الرق�بة الداخلّية لل�سركة وا�ستخال�س اأيَّ تو�سي�ت لتح�سينه� ورفعه� لمجل�س اإدارة ال�سركة.. 1

التو�سية لمجل�س الإدارة بتعيين المح��سبين الق�نونيين وف�سلهم وتحديد اأتع�بهم.. 2

درا�سة ُخّطة المراجعة مع المح��سب الق�نوني واإبداء ملحوظ�ته� عليه�.. 3

درا�سة ملحوظ�ت المح��سب الق�نوني على القوائم الم�لّية ومت�بعة م� تّم في �س�أنه�.. 4

درا�سة القوائم الم�لية الأولّية وال�سنوية واإبداء الّراأي والتو�سية في �س�أنه�.. 5

الإ�سراف على اإدارة المراجعة الداخلّية في ال�سركة ودرا�سة تق�ريره� ومت�بعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحّية للملحوظ�ت الواردة فيه�.. 6

ُمت�بعة اأعم�ل المح��سبين الق�نونيين واعتم�د اأّي عمل خ�رج نط�ق اأعم�ل المراجعة التي ُيكّلفون به� اأثن�ء قي�مهم ب�أعم�ل المراجعة.. 7

ُمت�بعة اأّي تغيير في ال�سي��س�ت المح��سبّية المّتبعة واإبداء الّراأي والتو�سية ب�س�أنه�.. 8

لجنة �لمكافاآت و�لتر�شيحات 42422
ر  مجل�س اإدارة ال�سركة في جل�سته المنعقدة بت�ريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م  اختي�ر  لجنة المك�آف�ت والتر�سيح�ت، وقد وافقت الجمعية الع�مة الع�دية الث�لثة  قرَّ

والتي عقدت يوم الأربع�ء 1432/05/23هـ الموافق 2011/04/27م على قواعد اختي�ر اأع�س�ء لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آت وُمّدة ع�سويتهم واأ�سلوب عمل اللجنة.

ح الجدول الت�لي اأع�س�ء لجنة المك�ف�آت والتر�سيح�ت ومن��سبهم وعدد الأ�سهم التي يملكونه� ون�سب ملكّيتهم في ال�سركة كم� في 1431/12/30هـ  الموافق 2010/12/6م ُيو�سِّ

لجنة �لمكافاآت و�لتر�سيحات 

ن�سبة �لملكيةعدد �ال��سهم �لمن�سب�ال�سم

0.0188%126.035رئي�س اللجنة – ع�سو  مجل�س الإدارةاأحمد بن عبدالعزيز �سليم�ن الحمدان

0.0083%56.000ع�سو اللجنة - ع�سو  مجل�س الإدارة المنتدبعبدالغني محمود عبدالغني �سّب�غ

0.0001%1.000ع�سو اللجنة - ع�سو مجل�س الإدارةزي�د ب�ّس�م محّمد الب�ّس�م

الم�سدر: ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية »تداول« / اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير
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مهام لجنة المكافاآت والتر�شيحات وم�شوؤولياتها:

�سوف ُتعقد لجنة المك�ف�آت والتر�سيح�ت اجتم�ع�ته� مّرتين على الأقل في ال�سنة، وتتمّثل مه�مه� الرئي�سة بح�سب لئحة حوكمة ال�سرك�ت فيم� يلي:

التو�سية لمجل�س الإدارة ب�لتر�سيح لع�سوية المجل�س وفًق� لل�سي��س�ت والمع�يير المعتمدة مع مراع�ة عدم تر�سيح اأّي �سخ�س �سبق اإدانته بم� ُيخلُّ ب�ل�سرف والأم�نة.. 1

المراجعة ال�سنوية لالحتي�ج�ت المطلوبة من المه�رات المن��سبة لع�سوية مجل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات والموؤهالت المطلوبة لع�سوية مجل�س الإدارة بم� في ذلك . 2
تحديد الوقت الذي يلزم اأن ُيخ�س�سه الع�سو لأعم�ل مجل�س الإدارة.

ُمراجعة هيكل مجل�س الإدارة ورفع التو�سي�ت في �س�أن التغييرات التي ُيمكن اإجراوؤه�.. 3

تحديد جوانب ال�سعف والقّوة في مجل�س الإدارة، واقتراح مع�لجته� بم� يّتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4

الت�أّكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللّية الأع�س�ء الم�ستقلين، وعدم وجود اأّي تع�ر�س م�س�لح اإذا ك�ن الع�سو ي�سغل ع�سوية مجل�س اإدارة �سركة اأُخرى.. 5

و�سع �سي��س�ت وا�سحة لتعوي�س�ت ومك�ف�آت اأع�س�ء مجل�س الإدارة وكب�ر التنفيذيين، وُيراعى عند و�سع تلك ال�سي��س�ت ا�ستخدام مع�يير ترتبط ب�لأداء.. 6

ة والمك�ف�آت الت�سجيعيَّة، واإعداد تقرير . 7 مة له�، بم� في ذلك خطط مك�ف�آت الإدارة التنفيذيَّ الإ�سراف على خطط مك�ف�آت وحوافز ال�سركة والإجراءات والُمم�ر�س�ت الُمنظِّ
ح م� تق��سته الإدارة التنفيذية خالل الع�م وت�سمين ذلك في التقرير ال�سنوي الذي يتمُّ ن�سره في ال�سحف المحلّية بم� يّتفق مع القوانين واللوائح المعمول به�. �سنوي يو�سِّ
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تقرير �لمحا�شب �لقانوني 4
لل�سنتين  المراجعة  الم�لّية  البي�ن�ت  والمنتهية في 1429/12/30هـ،  الممتدة من 1428/10/16هـ  الأولى  الطويلة  الم�لّية  للفترة  المراجعة  الم�لّية  البي�ن�ت  ت مراجعة  تمَّ لقد 
الم�ليتين المنتهيتين  في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ،  والإي�س�ح�ت الُمرفقة به� والتي تمَّ اإدراجه� في الن�سرة وفقً� لمع�يير المح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودّية 
ت مراجعة البي�ن�ت الم�لّية للفترة الم�س�ر اإليه� اأعاله من قبل مكتب اإرن�ست ويونغ، وتقوم ال�سركة ب�إ�سدار بي�ن�ته� الم�لّية ب�لّري�ل ال�سعودي.  اأنظر  للمح��سبين الق�نونيين، وتمَّ

المالحق )1 و 2 و 3(.

اإنَّ التق�رير الُمعّدة من قبل مكتب اإرن�ست ويونغ والمرفقة بن�سرة الإ�سدار هذه تتعّلق ب�لمعلوم�ت الم�لّية الت�ريخّية لل�سركة فقط.  وتجدر الإ�س�رة اإلى اأّن مكتب اإرن�ست ويونغ لم يقم 
بفح�س اأو جمع المعلوم�ت الم�لّية الُمتوّقعة وتقييمه�، وبن�ًء عليه، لم ُيبد المكتب الّراأي اأو اأّي نوٍع من الت�أكيد فيم� يتعّلق ب�لمعلوم�ت الُم�س�ر اإليه�، كم� اأّن تق�ريره المرفقة بن�سرة 
الإ�سدار هذه تتعّلق ب�لمعلوم�ت الم�لّية الت�ريخّية لل�سركة ول تتعّلق ب�لبي�ن�ت الم�لّية المتوّقعة وتقييم ال�سركة ويجب األ ُتقراأ على اأّنه� ُتحّقق هذا الغر�س.  هذا ول يملك مكتب 
اإرن�ست ويونغ اأ�سهمً� اأو م�سلحًة مهم� ك�ن نوعه� في ال�سركة، وقد اأعطى موافقته الخطّية على ن�سر ا�سمه و�سع�ره وتق�ريره في ن�سرة الإ�سدار هذه، كم� اأعطى الموافقة الخطّية 

على ا�ستخراج المعلوم�ت الم�لّية الت�ريخّية من تلك التق�رير وا�ستخدامه� في هذه الن�سرة.
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مناق�شة �لإد�رة وتحليل �لأو�شاع �لمالّية ونتائج �لعمليات 4
من  الممتّدة  الأولى  الطويلة  الم�لّية  للفترة  المراجعة  الم�لّية  القوائم   – مع  ُيقراأ  اأْن  ويجب   - على  مبنيٌّ  ال�سركة  عملي�ت  ونت�ئج  الم�لي  للمركز  الإدارة  وتحليل  من�ق�سة  اإنَّ 
1428/10/16هـ وحتى 1429/12/30هـ، ال�سنتين الم�لّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ، بم� في ذلك الإي�س�ح�ت المرفقة به� والتي تمَّ اعتم�ده� من قبل 

الإدارة. لقد تّمت مراجعة القوائم الم�لّية الُم�س�ر اإليه� اأعاله من قبل اإرن�ست ويونغ.

ت�سمل من�ق�سة الإدارة وتحليله� للمركز الم�لي ونت�ئج العملي�ت بي�ن�ت ذات طبيعة م�ستقبلّية تحتوي على مخ�طر وت�سّورات غير ُموؤّكدة، وقد تختلف النت�ئج الفعلّية ب�سكل جوهرّي 
عن هذه البي�ن�ت ب�سبب ِعّدة عوامل قد تمَّ تن�وله� في الق�سم 2 “عوامل المخ�طرة” من هذه الن�سرة.

اإقرار من مجل�س االإدارة

وتنتهي في  الممتدة من 1428/10/16هـ  الأولى  الطويلة  الم�لّية  للفترة  لل�سركة  المراجعة  الم�لّية  القوائم  ا�ستخرجت من  الم�لّية قد  المعلوم�ت  ب�أنَّ  ال�سركة  اإدارة  ُيقرُّ مجل�س 
1429/12/30هـ، ال�سنتين الم�لّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ، دون اإجراء اأّي تعديل جوهرّي عليه�، واأنَّ القوائم الم�لّية قد تمَّ اإعداده� ومراجعته� وفقً� 

لمع�يير المح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودّية للمح��سبين الق�نونيين.

خلفّية عن ال�شركة

253/ق  رقم  الوزاري  القرار  �سدر  وقد  1427هـ  رم�س�ن   25 وت�ريخ  م/63  رقم  الكريم  الملكي  المر�سوم  بموجب  �سعودية  م�س�همة  ك�سركة  للتطوير  عمر  جبل  �سركة  ت�أ�ّس�ست 
ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 1428/10/15هـ الموافق 2007/10/28م، وُتم�ر�س ال�سركة ن�س�طه� بموجب ال�ّسجل التج�ري رقم 4031051838 بت�ريخ 1428/11/15هـ الموافق 

2007/11/25م. 

يتمّثل الهدف الرئي�س لل�سركة في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المج�ورة ل�س�حة الم�سجد الحرام من الن�حية الغربّية وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمية 
واإداراته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي لتطويره� عمرانيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح.  اإنَّ ال�سركة 
ل زالت في مرحلة تطوير م�سروعه� الوحيد )جبل عمر( حيث ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخلَّف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع ال�سخري للم�سروع وتقوم ال�سركة ح�لّيً� 

ب��ستكم�ل تجهيز البنية التحتّية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممرات الم�س�ة واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء وبداأت في اإن�س�ء مب�ني الم�سروع.  

وفيم� يلي ُنقّدم تحلياًل لالأداء الم�لي لل�سركة. 

قائمة �لدخل  421
قائمة �لدخل )ريال �سعودي(

�لفترة �لمالّية �لطويلة �ال�ولى �لممتّدة من 
1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ

�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في 
1430/12/30هـ

�ل�سنة �لمالّية �لمنتهية في
1431/12/30هـ

)37.284.312()27.954.430()24.819.641(م�س�ريف عمومّية واإدارّية

--)72.602.132(م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�س

77.126.1014.968.127257.405اإيرادات اأخرى

--)8.850.030(م�س�ريف اأخرى

)37.026.907()22.986.303()29.145.702(الخ�س�رة قبل الزك�ة ال�سرعية

--)23.407.963(الزك�ة

)37.026.907()22.986.303()52.553.665(�س�في الخ�س�رة

671.400.000671.400.000671.400.000عدد الأ�سهم الق�ئمة

)0.055()0.034()0.078(خ�س�رة ال�سهم - ري�ل �سعودي

الم�سدر: القوائم الم�لّية المراجعة ل�سركة جبل عمر للتطوير

لم ُتحّقق ال�سركة اأّية اإيرادات ت�سغيلّية ُمنذ ت�أ�سي�سه�، فبعد ت�أ�سي�س ال�سركة، تمَّ توقيع خط�بي عزم للبدء بتنفيذ الم�سروع كمرحلة واحدة مع الُمق�وَلْين الرئي�َسْين وهم� مجموعة 
ع�ن عند بداية الم�سروع بين ال�سركة وكالًّ  ة خط�َبْي العزم الموقَّ بن لدن ال�سعودية )للجهة الجنوبّية للم�سروع( و�سركة �سعودي اأوجيه )للجهة ال�سم�لّية للم�سروع( وقد انتهت ُمدَّ
رت اإدارة ال�سركة عدم تمديد خط�بي العزم وا�ستبدال ِكال  من مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، وقد قرَّ
ط� له عند بداية  اإ�ستراتيجية ال�سركة لتقوم بتنفيذ الم�سروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كم� ك�ن ُمخطَّ اأوجيه( نظرًا لتغيير  الُمق�وَلْين )�سركة بن لدن و�سركة �سعودي 
م من�فعهم، وقد وقعت ال�سركة ت�سوية نه�ئية مع �سركة �سعودي اأوجيه وال�سركة  ق م�س�لح م�س�هميه� وُيعظِّ الم�سروع ولرغبة ال�سركة في الح�سول على عرو�س اأكثر مالئمة وبم� ُيحقِّ

الآن في مرحلة التف�و�س مع مجموعة بن لدن ال�سعودية على  ت�سوية  نه�ئية مم�ثلة. )راجع الق�سم 16 “ تف��سيل العقود وخط�ب�ت العزم” (. 
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وفي ت�ريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م، وّقعت �سركة جبل عمر اتف�قَية مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة كمق�ول لتنفيذ اأعم�ل اإن�س�ءات المب�ني المرحلة 
ة المق�ول  ت التف�قية على اأْن تكون ُمهمَّ ة العقد 24 �سهرًا ابتداًء من ت�ريخ ت�سليم الموقع، وقد ن�سَّ الأولى من م�سروع تطوير جبل عمر الُمطلَّة على �س�رع اإبراهيم الخليل و�ستكون ُمدَّ
 )H5 ة والبرج ة والبرج H3 ،H4( ب�لمنطقة N2  و )المن�سّ هو الت�سميم وبن�ء واختب�ر والنته�ء من اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة الأولى من م�سروع جبل عمر والتي ت�سمل )المن�سَّ

ب�لمنطقة N3 و )المن�سة والأبراج H6 ،H7 ،H8 ،H9( ب�لمنطقة S1، و )المن�سة والأبراج H11 ،H10( ب�لمنطقة S2. تبلغ قيمة العقد 3.407.400.000 ري�ل �سعودي.

تمّكنت ال�سركة من تحقيق عوائد ا�ستثم�رات ب�لمرابحة بمبلغ 72.4 مليون ري�ل �سعودي للفترة الم�لّية الطويلة الأولى الممتّدة من 1428/10/16هـ وحّتى 1429/12/30هـ مق�رنة 
مع مبلغ 5 مليون ري�ل �سعودي لل�سنة الم�لّية المنتهية في 1430/12/30هـ. يعود الفرق في العوائد والب�لغ حوالي 67.4 مليون ري�ل �سعودي بين الفترة الم�لّية الطويلة المنتهية 
في 1429/12/30هـ وال�سنة الم�لّية الاّلحقة المنتهية في 1430/12/30هـ اإلى ارتف�ع متو�سط اأر�سدة النقدّية المت�حة لال�ستثم�ر ب�لمرابحة للفترة الم�لّية الطويلة الُممتّدة من 
1428/10/16هـ وحّتى 1429/12/30هـ مق�رنة مع متو�سط ر�سيد النقدّية خالل الع�م 1430هـ وذلك ب�سبب ا�ستخدام معظم النقدّية المت�حة لل�سركة في �سداد المب�لغ الم�ستحقة 
لمق�وليه� مق�بل تنفيذ اإن�س�ءات م�سروع جبل عمر خالل الع�م 1430هـ.  بلغت الإيرادات الأخرى لل�سنة الم�لية المنتهية في 1431/12/30هـ  257.405 ري�ل �سعودي وتمّثلت تلك 
ة ب�إعالن ال�سركة في 1431/6/17هـ الموافق 2010/5/31م ورغبته� في ت�أجير اأحد فن�دقه� فئة  الإيرادات ب�سكل رئي�س في الدخل الذي تحّقق من بيع دف�تر المن�ق�س�ت الخ��سّ
ن من البرجين )H12 و H13A ( �سمن الموقع S3 ت�أجيرًا طويل الأجل لُمّدة 20 ع�م� بهدف التعجيل ببدء تحقيق الم�سروع لتدفق�ت نقدّية وذلك طبقً� لكرا�سة  خم�س نجوم والُمكوَّ

ة بذلك. ال�شروط والموا�شفات وُملحقاتها الفنّية الخا�شّ

ة من 1428/10/16هـ وحّتى 1429/12/30هـ جميع الم�سروف�ت  ت�سمل م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�س والتي تمَّ اإطف�وؤُه� ب�لك�مل في ق�ئمة دخل الفترة الم�ليَّة الطويلة الأولى الممتدَّ
المرتبطة بت�أ�سي�س ال�سركة واقتن�ء واإ�سدار وبيع ح�س�س راأ�س م�ل ال�سركة ب�لإ�س�فة اإلى الم�س�ريف الأخرى الُمتكّبدة في فترة م� قبل ت�أ�سي�س ال�سركة وهي تتكّون في معظمه� 

مّم� يلي:

رواتب واأجور = 21 مليون ري�ل �سعودي �

تك�ليف الكتت�ب الع�م الأّولي = 15 مليون ري�ل �سعودي �

دع�ية واإعالن = 13.5 مليون ري�ل �سعودي �

اأتع�ب ا�ست�س�رّية = 9 مليون ري�ل �سعودي �

تطوير جبل عمر = 5 مليون ري�ل �سعودي   �

الم�سروف�ت العمومّية والإدارّية هي في معظمه� رواتب واأجور، اأتع�ب ا�ست�س�رات وتمويل اإ�س�فة اإلى م�سروف�ت دع�ية واإعالن.

لْم يتمَّ احت�س�ب زك�ة عن ال�سنتين الم�ليتين المنتهيتين  في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ ب�سبب وجود وع�ء زكوي �س�لب ونتيجة لخ�س�ئر  ال�سركة، في حين تمَّ احت�س�ب مبلغ 
ة من 1428/10/16هـ وحّتى 1429/12/30هـ ب�سبب وجود ف�ئ�ٍس في راأ�س م�ل ال�سركة والب�لغ 6.714  ة الطويلة الأولى الُممتدَّ زك�ة قدره 23.4 مليون ري�ل �سعودي للفترة الم�ليَّ

ى اإلى وجود وع�ء زكوي بلغ حوالي 1 ملي�ر ري�ل �سعودي. مليون ري�ل �سعودي مق�بل ر�سيد الموجودات الث�بتة لل�سركة والب�لغ 5.757 مّم� اأدَّ

اأرا�سي وعق�رات م� مجموعه  والمتمّثل في قيمة  العيني  الجزء  ن  كوَّ �سعودي  ري�ل  براأ�سم�ل قدره 6.714.000.000  للتطوير ك�سركة م�س�همة ع�ّمة  �ست �سركة جبل عمر  ت�أ�سَّ
4.118.435.140 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته حوالي 61.3%، في حين ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ب�سداد مبلغ 581.564.860 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته 8.7% نقدًا مق�بل 
والب�لغ  الم�ل  لراأ�س  ل  الُمكمِّ النقدي  الجزء  توفير  تمَّ  العق�رات، في حين  لتلك  ملكّيتهم  تثبت  والتي  والنظ�مّية  ال�سرعّية  وث�ئقهم  ي�ستكملوا  لم  لم�س�همين غ�ئبين  اأرا�ٍس  قيمة 
2.014.000.000 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته 30% من راأ�س الم�ل من خالل طرٍح ع�مٍّ اأّولي تمَّ في الفترة م� بين يوم ال�سبت 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م اإلى يوم الثنين 
1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وبلغت ن�سبة تغطية الكتت�ب 309% اآنذاك، اأْي اأنَّ مجموع المب�لغ النقدّية التي ح�سلت عليه� ال�سركة عند الت�أ�سي�س بلغت 2.595.564.860 

ري�ل �سعودي.

نت ال�سركة كذلك من تحقيق اإيرادات اأخرى بحوالي 82.4 مليون ري�ل �سعودي ُمنذ ت�أ�سي�سه� وحّتى نه�ية ال�سنة الم�لية 1431هـ ونتجت تلك الإيرادات الأخرى في معظمه� من  تمكَّ
ا�ستثم�رات مرابحة للف�ئ�س من راأ�سم�له� في بداية عمر ال�سركة.  

الت االكتتاب العام االأولي ُمتح�شِّ

الت  حة اأعاله والتي ُتمّثل متح�سّ الت الكتت�ب الع�م الأولي، وفيم� يلي تف��سيل ا�ستخدام�ت الجزء الأكبر من المب�لغ النقدّية الُمو�سّ دة ل�ستخدام ُمتح�سّ لْم يتمَّ اعتم�د موازنة ُمحدَّ
الطرح الع�م الأّولي والتي بلغت 2.014 مليون ري�ل �سعودي الجزء الأكبر منه�، يليه� المبلغ النقدي الذي �سّددته �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عن الم�س�همين الغ�ئبين والب�لغ 

581.6 مليون ري�ل �سعودي وهو جزء من راأ�س الم�ل المدفوع لل�سركة وذلك كم� في 1431/6/30هـ:

ع كم� يلي: � مب�ني واإن�س�ءات = 1.910 مليون ري�ل �سعودي تتوزَّ

اأعم�ل ت�سميم = 173 مليون ري�ل �سعودي �

�سّب الأ�س��س�ت = 67 مليون ري�ل �سعودي �

اأعم�ل خر�س�نة = 579 مليون ري�ل �سعودي �

تجهيزات اأولّية لتهيئة الموقع لالأعم�ل الأ�س��سّية = 431 مليون ري�ل �سعودي �

اأعم�ل البنى التحتية واإزالة ال�سخور = 389 مليون ري�ل �سعودي �
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نم�ذج الغرف الفندقّية الُمعّدة ل�سرك�ت الفندقة الع�لمّية التي �ست�سّغله� = 1 مليون ري�ل �سعودي �

مواد اأولّية = 37 مليون ري�ل �سعودي �

ة = 76 مليون ري�ل �سعودي � ة لمق�ولي الم�سروع مق�بل اأعم�ل خ��سّ دفع�ت خ��سّ

ه�م�س الربح للمق�ولين = 157 مليون ري�ل �سعودي  �

اأعم�ل ا�ست�س�رات هند�سّية وت�س�ميم = 172 مليون ري�ل �سعودي �

اأتع�ب ا�ست�س�رات مهنّية = 94 مليون ري�ل �سعودي �

ت�سوية موقع الم�سروع  والقطع ال�سخري = 58 مليون ري�ل �سعودي �

م�س�ريف اإدارة  واإ�سراف = 44 مليون ري�ل �سعودي �

اإزالة ُمخلَّف�ت الم�سروع = 32 مليون ري�ل �سعودي �

م�س�ريف اأُخرى = 40 مليون ري�ل �سعودي �

بلغ مجموع المب�لغ اأعاله 2.350 مليون ري�ل �سعودي، ُي�س�ف له� مبلغ 227 مليون ري�ل �سعودي ُيمّثل دفع�ت ُمقّدمة لمق�ولين وُموّردين لق�ء تطوير وتجهيز موقع م�سروع جبل عمر 
والتي يتمُّ ر�سملته� على الم�سروع في الفترات الالحقة، وب�لّت�لي ف�إنَّ مجموع م� تمَّ اإنف�قه واللتزام به على الم�سروع هو مبلغ 2.577 مليون ري�ل �سعودي اأْي اأنَّ معظم المب�لغ التي 
� عن طريق توقيع عقود اأو خط�ب�ت عزم )نواي�( وقد �سمل ذلك ب�سكٍل رئي�س  ة اأطراف اإمَّ ا�ستلمته� ال�سركة قد تمَّ اإنف�قه� على م�سروع جبل عمر وذلك من خالل التف�ق مع عدَّ
ُمق�وَلْي الم�سروع )مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة( واللَذْين انتهى خط�بي العزم الخ��س بهم� في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، اإ�س�فة 
ح اأهّم تلك العقود  اإلى توقيع العديد من عقود وخط�ب�ت عزم الخدم�ت و�سمل ذلك خدم�ت هند�سّية، ت�سويقّية، مهنّية وا�ست�س�رّية.  راجع الق�سم )16( من هذه الن�سرة والذي ُيو�سّ

وخط�ب�ت العزم )النواي�(.

الم�سدر: تقرير العن�ية المهنّية الم�لي الُمعد بوا�سطة �سركة كي بي اإم جي 

لت قيمة الأر�س منه� 4.179  ة لل�سركة كم� في 1431/12/30هـ ر�سيد الممتلك�ت والأث�ث والمعّدات ب�لتكلفة بمبلغ 4.194 مليون ري�ل �سعودي �سكَّ كذلك اأظهرت القوائم الم�ليَّ
مليون ري�ل �سعودي في حين بلغت قيمة الموجودات الأخرى 15 مليون ري�ل �سعودي وهي مب�لغ تمَّ اإنف�قه� من النقدّية المتوّفرة لدى ال�سركة. 

ر المق�ولين في التنفيذ ح�سب الجدول الُمقّدم منهم عند توقيع التف�قية، و ك�نت تبريرات المق�ولين )والتي ج�ري درا�سته� من قبل ا�ست�س�ريي جبل عمر( كم� تمَّ اإعالنه من  ت�أخُّ
قبل ال�سركة بت�ريخ 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م ك�لت�لي : 

الطبيعة ال�سخرية ال�سعبة لأر�س الم�سروع بمنطقة جبل عمر.  �

ة الأوق�ت.  � موقع الم�سروع ب�لمنطقة المركزية المج�ورة للحرم وعدم اإمك�نية التفجير في ك�فَّ

ى اإلى الت�أخر فى تنفيذ اأعم�ل القطع ال�سخري  � ة الكمّية المن�سرفة من المتفجرات والتي ك�نت اأقلَّ من تقديرات المق�ولين لتنفيذ اأعم�ل القطع ال�سخري مّم� اأدَّ محدوديَّ
ر تنفيذ ب�قي اأعم�ل الم�سروع.  ى اإلى ت�أخُّ وب�لت�لي اأدَّ

ي ال�سريف.  � عدم ال�سم�ح بتنفيذ اأعم�ل �سّب الخر�س�نة في ك�ّفة الأوق�ت لطبيعة موقع الم�سروع ب�لقرب من الحرم المكِّ

الأزمة القت�س�دّية الع�لمّية خالل ع�م 2008 والتي م�زال ت�أثيره� م�ستمرًا.  �
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قائمة �لمركز �لمالي 422
قائمة �لمركز �لمالي )ريال �سعودي(

كما في 1431/12/30هـكما في 1430/12/30هـكما في 1429/12/30هـ

�لموجود�ت

�لموجود�ت �لمتد�ولة

945.714.20427.486.685101.002.295النقدّية والبنود �سبه النقدّية

1.469.2401.130.2607.603.909المدينون والم�س�ريف المدفوعة مقّدم�

947.183.44428.616.945108.606.204مجموع �لموجود�ت �لمتد�ولة

�لموجود�ت غير �لمتد�ولة

4.189.473.3434.188.131.9904.186.165.470الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

1.429.304.8742.484.317.9063.100.953.250اأعم�ل راأ�سم�لّية تحت التنفيذ

138.315.793178.320.396211.751.026مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين - ُدفع�ت مقّدمة

5.757.094.0106.850.770.2927.498.869.746مجموع �لموجود�ت غير �لمتد�ولة

6.704.277.4546.879.387.2377.607.475.950مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

�لمطلوبات �لمتد�ولة

42.697.335240.612.742686.938.381دائنون ومب�لغ م�ستحّقة الّدفع

318.329.668تمويل  ق�سير الأجل

�لمطلوبات غير �لمتد�ولة

�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين 133.784314.463774.776ُمخ�سّ

42.831.119240.927.2051.006.042.825مجموع �لمطلوبات

حقوق �لم�ساهمين

6.714.000.0006.714.000.0006.714.000.000راأ�س الم�ل

)112.566.875()75.539.968()52.553.665(خ�س�ئر مّرحلة

6.661.446.3356.638.460.0326.601.433.125مجموع حقوق �لم�ساهمين

6.704.277.4546.879.387.2377.607.475.950مجموع �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

الم�سدر: القوائم الم�لّية المراجعة ل�سركة جبل عمر للتطوير

ع ال�ستهالك( بمبلغ  4.186 مليون ري�ل �سعودي  ُتظهر القوائم الم�ليَّة كم� في 1431/12/30هـ �س�في القيمة الدفترّية للممتلك�ت والأث�ث والمعّدات )التكلفة مطروحً� منه� ُمجمَّ
�سّكلت قيمة اأر�س الم�سروع منه� 4.179 مليون ري�ل �سعودي اأي م� ن�سبته 99.8%.  مّثلت الممتلك�ت والأث�ث والمعّدات م� ن�سبته 55% من اإجم�لي قيمة موجودات ال�سركة والب�لغة 

7.607ملي�ر ري�ل �سعودي كم� في 1431/12/30هـ.

بح�سب البي�ن�ت الم�لية المراجعة لل�سنة الم�لية المنتهية في 1431/12/30هـ، فقد بلغت قيمة الأعم�ل الراأ�سم�لّية تحت التنفيذ 3.101 مليون ري�ل �سعودي اأْي م� ن�سبته حوالي 
41% من اإجم�لي قيمة موجودات ال�سركة.  ت�سمل الأعم�ل الراأ�سم�لّية تحت التنفيذ كم� في 1431/12/30هـ م� يلي:

اأعم�ل بن�ء وت�سييد = 2.333 مليون ري�ل �سعودي  �

ا�ست�س�رات هند�سّية وت�س�ميم وُمج�ّسم�ت = 185 مليون ري�ل �سعودي �

ت�سوية الأر�س والقطع ال�سخري = 58 مليون ري�ل �سعودي �

اأعم�ل هدم وترحيل المخلف�ت = 31 مليون ري�ل �سعودي �

تك�ليف اإدارة والإ�سراف على الم�سروع = 48 مليون ري�ل �سعودي �

اأتع�ب مهنّية وخدم�ت ا�ست�س�رات م�لّية = 114 مليون ري�ل �سعودي �

تك�ليف اأخرى = 61 مليون ري�ل �سعودي �

ُدفع�ت ُمقّدمة للموردين والمق�ولين = 271 مليون ري�ل �سعودي  �
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وب�لت�لي ف�إّن هذين البندين )الممتلك�ت والأث�ث والمعدات اإ�س�فة اإلى الأعم�ل الراأ�سم�لية تحت التنفيذ( ُي�سّكالن م� مجموعه 96% من اإجم�لي موجودات ال�سركة والتي ت�سّمنته� 
ميزانيته� العمومّية كم� في 1431/12/30هـ.  

اأ�س��سّي من ر�سيد ت�أمين ُم�سترد ومب�لغ ُم�ستحّقة  يتكّون مبلغ الـ 687 مليون ري�ل �سعودي والظ�هر �سمن ر�سيد دائنون ومب�لغ م�ستحّقة الدفع كم� في 1431/12/30هـ ب�سكل 
ة  ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير بمبلغ 100 مليون ري�ل �سعودي، ر�سيد �سم�ن ح�سن التنفيذ لمق�ولي الم�سروع بمبلغ 101 مليون ري�ل �سعودي اإ�س�فة اإلى ر�سيد الم�س�ريف الم�ستحقَّ
ودائنون اآخرون بمبلغ 479  مليون ري�ل �سعودي والذي يت�سمن المبلغ الم�ستحق ل�سركة �سعودي اأوجيه والخ��س ب�لم�ستخل�س�ت التي لْم تدفع بعد بقيمة 352.4 مليون ري�ل �سعودي 
بلغ ذلك الر�سيد 241 مليون ري�ل �سعودي كم� في 1430/12/30هـ  ويتمّثل ب�سكل اأ�س��سّي في معظمه من ر�سيد الم�ستخل�س�ت الُم�ستحّقة لمق�ولين بمبلغ 185 مليون ري�ل �سعودي 

اإ�س�فة اإلى ر�سيد �سم�ن ُح�سن التنفيذ لمق�ولي الم�سروع بمبلغ 49 مليون ري�ل �سعودي.

ق�مت ال�سركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتف�قيَّة ت�سهيالت ائتم�نّية )ج�سر تمويلي( بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي مع م�سرف الراجحي لتمويل م�سروعه� 
ع الذي �ستح�سل عليه ال�سركة من ِعّدة م�س�رف محلّية اأّيهم� تح�سل عليه  الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل اأو من التمويل الُمجمَّ على اأْن يتّم �سداد هذا الج�سر من ُمتح�سّ
مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير �سم�نً� بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي ُمق�بل ذلك الج�سر التمويلي.  ق�مت �سركة جبل عمر ب�سحب حوالي 342.4 مليون ري�ل  ًل.  وقد قدَّ ال�سركة اأوَّ
�سعودي من ذلك الج�سر التمويلي كم� في 25 �سفر 1432هـ الموافق 29 ين�ير 2011م، و�سيتّم �سحب المبلغ المتبقي والب�لغ 7.6 مليون ري�ل �سعودي خالل الفترة الق�دمة.  وبح�سب 

التف�قّية، ف�إنَّ �سداد ُكلَّ دفعة من دفع�ت التمويل تتمُّ بعد 6 اأ�سهر من ت�ريخ �سحبه�.

عت خم�سة بنوٍك �سعودّية ُمجتمعة خط�ب ترتيب لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة 1.350 مليون ري�ل �سعودي، وتلك البنوك  وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2/ 2010/10م، وقَّ
هي )1( م�سرف الراجحي )2( البنك الأهلي التج�ري )3( بنك الجزيرة )4( البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( )5( البنك ال�سعودي الهولندي.  يت�سّمن الج�سر التمويلي 
الت  والب�لغ 1.350 مليون ري�ل �سعودي الج�سر التمويلي الممنوح �س�بقً� من م�سرف الراجحي والب�لغ قيمته 350 مليون ري�ل �سعودي والُم�س�ر اإليه اأعاله.  �سوف ُت�ستخدم ُمتح�سِّ
�ت تج�رّية تحتوي على )9( اأبراج فندقّية و )86( فيال و�سّقة �سكنّية ُمطّلة على �س�رع  الج�سر التمويلي في ت�سريع ا�ستكم�ل بن�ء المرحلة الأولى من الم�سروع والتي ت�سمل )4( من�سّ
ع ُمتوافق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمّية قد ت�سل قيمته اإلى 5 ملي�ر  اإبراهيم الخليل و�س�رع اأّم القرى وُيعتبر هذا الج�سر التمويلي الأخير بمث�بة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمجمَّ
ع.   ع وقد �س�رفت ال�سركة على النته�ء من تلبية متطلب�ت تلك البنوك لإنه�ء �سفقة التمويل الُمجمَّ ري�ل �سعودي خالل الأ�سهر الق�دمة، و�سيتّم �سداد هذا الج�سر من التمويل اُلمجمَّ

: ة المتعلقة ب�لج�سر التمويلي اأعاله مع الخم�سة بنوك، علمً� ب�أنَّ وقد تمَّ يوم الثنين 1432/5/14هـ الموافق 2011/4/18م اإتم�م التوقيع على الم�ستندات الق�نونيَّ

ة القر�س �ستة اأ�سهر من ت�ريخ ا�ستالمه  1- مدَّ

ة لالإن�س�ء والتعمير  2- تّم منح القر�س ب�سم�ن �سركة مكَّ

ع الذي يقدر بخم�سة ملي�رات ري�ل 3- �سيتمُّ �سداد القر�س عن طريق القر�س المجمَّ

ة الث�نية والع�سرون ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير والتي ُعقدت  ة الع�ديَّ ة الع�مَّ   اإنَّ هذا الج�سر التمويلي كذلك م�سمون بكف�لة من �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وقد وافقت الجمعيَّ
ة 24  بت�ريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قي�م ال�سركة ب�سم�ن �سركة جبل عمر للتطوير في الح�سول على قر�س بحدِّ اأق�سى 1.500 مليون ري�ل �سعودي ولمدَّ

�سهرًا.

ع وذلك بمب�لغ تج�وزت 5  تجدر الإ�س�رة اإلى اأنَّ ال�سركة من خالل م�ست�س�ره� الم�لي )�سركة الراجحي الم�لّية( تلّقت رغبة عدٍد من البنوك ال�سعودية للم�س�ركة في التمويل الُمجمَّ
ة التمويل 10 �سنوات ت�سمل 3 �سنوات ُمهلة للبن�ء. ملي�ر ري�ل �سعودي و�ستكون ُمدَّ

ح�سلت ال�سركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م على قر�س بمبلغ 250 مليون ري�ل �سعودي من البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( و�ستقوم ال�سركة ب�سداد هذا القر�س 
ح  من خالل الت�سهيالت الُمتوّقع الح�سول عليه� قريبً� والتي �سبق الإعالن عنه� في موقع ال�سوق الم�لية )تداول( بت�ريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كم� هو مو�سّ

اأعاله، و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�س ا�ستكم�ل اإن�س�ء جزء من المرحلة الأولى من الم�سروع.



43�شركة جبل عمر للتطوير

تحليل �لتدّفقات �لنقدّية  422
قائمة �لتدفقات �لنقدّية

)ريال �سعودي(
�لفترة �لمالّية �لطويلة �ال�ولى 
�لممتّدة من 1428/10/16هـ   

وتنتهي  في 1429/12/30هـ

�ل�سنة �لمالية �لمنتهية في 
1430/12/30هـ

�ل�سنة �لمالية  �لمنتهية في
1431/12/30هـ

��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)37.026.907()22.986.303()29.145.702(اإجم�لي خ�س�رة ال�سنة / الفترة قبل الزك�ة

تعديالت للبنود الت�لية:

�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين 201.029180.679460.313مخ�سّ

4.027.1981.896.4122.269.664ا�ستهالك الممتلك�ت والأث�ث والمعّدات

)22.425(--اأرب�ح من بيع ممتلك�ت واأث�ث ومعّدات

)24.917.475()20.909.212()34.319.355(

�لتغير�ت في �لموجود�ت و�لمطلوبات

)6.473.649(338.980)1.469.240(مدينون

221.315.870446.325.639)79.688.681(دائنون

200.745.638405.532.635)106.075.396(النقد من / )الم�ستخدم في( اأن�سطة م� قبل الت�سغيل

--)67.245(مك�ف�أة نه�ية الخدمة مدفوعة

-)23.400.463(-زك�ة مدفوعة

قبل  ما  ��ن�سطة  في(  )�لم�ستخدم  من/  �لنقد  �سافي 
�لت�سغيل

)106.142.641(177.345.175405.532.635

�ال�ن�سطة �ال�ستثمارّية

)348.688()555.059()14.236.057(�سراء ممتلك�ت واأث�ث ومعّدات

الت من ا�ستبع�د ممتلك�ت واأث�ث ومعّدات 67.969--ُمتح�سّ

)616.635.344()1.055.013.032()1.373.105.516(اأعم�ل راأ�سم�لّية تحت التنفيذ

)33.430.630()40.004.603()39.337.740(مطلوب من بع�س الموؤ�ّس�سين - دفع�ت مقّدمة

)650.346.693()1.095.572.694()1.426.679.313(�لنقد �لم�ستخدم في �ال�ن�سطة �ال�ستثمارّية

�ال�ن�سطة �لتمويلّية

318.329.668--تمويل ق�سير الأجل

--2.478.536.158راأ�س الم�ل

318.329.668-2.478.536.158�لنقد من �ال�ن�سطة �لتمويلّية

73.515.610)918.227.519(945.714.204)النق�س(/ الزي�دة في النقدّية والبنود �سبه النقدّية

945.714.20427.486.685-النقدّية و البنود �سبه النقدّية في بداية ال�سنة / الفترة

945.714.20427.486.685101.002.295�لنقدّية و �لبنود �سبه �لنقدّية في نهاية �ل�سنة / �لفترة

المع�مالت الّرئي�سة غير النقدّية

-4.179.264.484قيمة اأ�سهم عينّية لق�ء اأرا�سي

اأ�سهم عينّية لق�ء تك�ليف تطوير الأرا�سي وم�س�ريف  قيمة 
خالل فترة ت�أ�سي�س ال�سركة

56.199.358-

-98.978.053ُدفع�ت ُمقّدمة للموؤ�ّس�سين
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ن�شرة �لإ�شد�ر

نه�  ة تدفق�ت نقدّية من اأن�سطة ت�سغيلّية لأّنه� لم ت�ستكمل اأيَّ جزء من م�سروع جبل عمر ب�سكٍل ك�مل ُيمكِّ كم� يظهر من ق�ئمة التدفق�ت النقدّية اأعاله، ف�إنَّه لي�س لدى ال�سركة اأيَّ
لي،  من تحقيق تدفق�ت نقدّية ت�سغيلّية، عليه ف�إنَّ المب�لغ الرئي�سة التي ُتظهره� ق�ئمة التدفق�ت النقدّية تتمّثل في �سّخ الجزء النقدي من راأ�س الم�ل )عن طريق الطرح الع�م الأوَّ
اإ�س�فة اإلى قيمة اأ�سهٍم نقديَّة م�سدرة ومودعة من قبل �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير لق�ء عق�رات لم يُقم ُماّلكه� ب��ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية و�سيّتم التن�زل عن تلك 

الأ�سهم اأّوًل ب�أّول عند ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية( وقد ظهر ذلك الر�سيد �سمن التدفق�ت النقدّية من الأن�سطة التمويلّية.

البند الرئي�س الآخر والظ�هر �سمن الأن�سطة ال�ستثم�رّية يتمّثل في اأعم�ل راأ�سم�لّية تحت التنفيذ وهي ُتمّثل اُلم�ستكمل من اإن�س�ءات م�سروع جبل عمر. )ف�ساًل الرجوع لمن�ق�سة 
الإدارة لبند اأعم�ل راأ�سم�لّية تحت التنفيذ في ق�ئمة المركز الم�لي في 8-2 اأعاله(.   

الم�سدر: القوائم الم�لّية المراجعة ل�سركة جبل عمر للتطوير

ه �أعمال �ل�شركة 424 توجُّ
لم تبداأ ال�سركة عملّي�ته� الت�سغيلّية الفعلّية حّتى ت�ريخ اإعداد هذه الن�سرة وهي ب�سدد ا�ستكم�ل م�سروعه� الوحيد )جبل عمر(.  اإنَّ الخطط المو�سوعة من قبل اإدارة ال�سركة تتبلور 
ن ال�سركة من تحقيق اأرب�ٍح وتمويل جزٍء من م�سروع�ته� الم�ستقبلّية ذاتّيً� اإ�س�فة اإلى  حول الإ�سراع في عملّية تحقيق الإيرادات والتدّفق�ت النقدّية من الم�سروع الأمر الذي �سُيمكَّ

تمويل متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمّية عن طريق م�س�رف وجه�ت تمويلّية اأخرى وهو م� ت�سعى ال�سركة له ح�لّيً�.

ق�مت ال�سركة بتوقيع عقود وخط�ب�ت عزم مع اأطراف عديدة وقد �سمل ذلك ب�سكٍل رئي�س ُمق�ِوَلْي الم�سروع )مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة( واللَذْين 
انتهى خط�بي العزم الخ��س بهم� في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، اإ�س�فة اإلى توقيع العديد من عقود وخط�ب�ت عزم الخدم�ت و�سمل ذلك خدم�ت هند�سّية، ت�سويقّية، 

ح اأهمَّ تلك العقود وخط�ب�ت العزم.  مهنّية وا�ست�س�رّية وخدم�ت اأخرى.  راجع الق�سم )16( من هذه الن�سرة والذي ُيو�سّ

�للتز�مات �لُمحتملة 424
فيم� عدا:

التزام �سركة جبل عمر للتطوير ب�سداد المبلغ النقدي الذي �س�همت به �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عن الم�س�همين الغ�ئبين الذين لم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية . 1
فعند  والمع�ينة(،  للفح�س  المت�حة  الم�ستندات  بت�ريخ 1428/8/28هـ )�سمن  معهم  ع  الموقَّ المح�سر  في  وال�سن�عة  التج�رة  وزارة  مع  التف�ق  وذلك ح�سب  والنظ�مّية 
ل�سركة مّكة  للتطوير، تقوم �سركة جبل عمر ب�سداد قيمة تلك ال�سكوك  ل�سركة جبل عمر  اأ�سح�به� وتقديمه�  لأّية �سكوك من قبل  ال�سرعّية والنظ�مّية  الوث�ئق  ا�ستكم�ل 
لالإن�س�ء والتعمير اأو ال�ستحق�ق له� وتتّم تلك العملية ب�سكل ُمتدّرج اإذ انخف�س الر�سيد من 581.6 مليون ري�ل �سعودي عند ت�أ�سي�س ال�سركة ليبلغ 402.5 مليون ري�ل كم� 

في 1432/2/21هـ الموافق 2011/1/25م.

ب على ال�سركة �سداده� كنتيجة للت�سوية النه�ئّية المحتملة مع مجموعة بن لدن ال�سعودية بمبلغ 396 مليون ري�ل �سعودي. . 2 المب�لغ التي �سيتوجَّ

كوك ملكّية ُمكتملة والذين ك�نوا ُيوؤجرون عق�راتهم قبل نقل ملكيته� لل�سركة وتدرُّ عليهم اإيرادًا يوازي . 3 المبلغ الذي توّزعه ال�سركة على الم�س�همين العينّيين الذين لديهم �سُ
ة كلٍّ منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�شبة )5%( من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة عن ُكّل  ما كانت تدّره عليهم عقاراتهم من اإيرادات ب�شرط اأاّل تتجاوز ح�شّ
ع�م وذلك لمّدة ل تتج�وز خم�س �سنوات من ت�ريخ ت�سّلم العق�ر منهم بعد �سدور قرار مع�لي وزير التج�رة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة.  ُيقّدر المبلغ الإجم�لي المتبقي والذي 

تتوقع �سداده لأولئك الم�س�همين الموؤ�س�سين العينيين بـ 70 مليون ري�ل �سعودي بواقع 35 مليون ري�ل �سعودي لُكلٍّ ع�م من الع�مين 1432هـ و 1433هـ. 

ة التزام�ت بنكّية ُمحتملة اأو خط�ب�ت �سم�ن اأو اعتم�د كم� في ت�ريخ اإعداد هذه الن�سرة.   ف�إّنه لي�س لدى ال�سركة اأيَّ
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ر�أ�س �لمال و�لمديونّية 4

تطور ر�أ�س �لمال 421
وفقً� للبي�نـ�ت الم�لّية المراجعة لل�سركـة للفترة الم�لّية الطويلة الأولى الممتّدة من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ، ال�سنتين الم�ليتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ 

و 1431/12/30هـ، ف�إنَّ راأ�سم�ل ال�سركة يجب اأن ُيقراأ مرتبطً� ب�لح�س�ب�ت المراجعة كم� يلي:

ر�سملة �ل�سركة

كما في 1431/12/30هـكما في 1430/12/30هـكما في 1429/12/30هـ)ريال �سعودي(

170.485.098ل يوجدل يوجدديون ق�سيرة الأجل

170.485.098ل يوجدل يوجداإجم�لي الّدين

حقوق �لم�ساهمين

6.714.000.0006.714.000.0006.714.000.000راأ�س الم�ل

)112.566.875()75.539.968()52.553.665(خ�س�ئر متراكمة

6.661.446.3356.638.460.0326.601.433.125اإجم�لي حقوق الم�س�همين

6.661.446.3356.638.460.0326.601.433.125الر�سملة

الم�سدر: القوائم الم�لّية المراجعة  ل�سركة جبل عمر للتطوير

ت�أَ�ّس�ست �سركة جبل عمر للتطوير ك�سركة م�س�همة �سعودّية براأ�سم�ٍل قدره 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�ّسم اإلى 671.400.000 �سهمً� ع�دّيً� بقيمة ا�سميَّة 10 ري�ل �سعودي 
لل�سهم، وُتوؤّكد ال�سركة اأنَّ راأ�سم�له� غير م�سمول بحقِّ خي�ر. 

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

�لمديونّية 422
ق�مت ال�سركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتف�قَية ت�سهيالت ائتم�نّية )ج�سر تمويلي( بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي مع م�سرف الراجحي لتمويل م�سروع جبل 
ع الذي �ستح�سل عليه ال�سركة من ِعّدة م�س�رف محلّية اأّيهم� تح�سل عليه  الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل اأو من التمويل الُمجمَّ عمر، على اأْن يتمَّ �سداد هذا الج�سر من متح�سِّ
مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير �سم�نً� بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي مق�بل ذلك الج�سر التمويلي.  �سحبت ال�سركة حوالي 342.4 مليون ري�ل �سعودي من  ال�سركة اأّوًل.  وقد قدَّ
ذلك الج�سر التمويلي كم� في 25 �سفر 1432هـ الموافق 29 ين�ير 2011م، و�سيتّم �سحب المبلغ المتبقي والب�لغ 7.6 مليون ري�ل �سعودي خالل الفترة الق�دمة.  وبح�سب التف�قّية، 

ف�إنَّ �سداد ُكّل دفعة من دفع�ت التمويل تتمُّ بعد 6 اأ�سهر من ت�ريخ �سحبه�.

عت خم�سة بنوٍك �سعودّية ُمجتمعه خط�ب ترتيب لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة 1.350 مليون ري�ل �سعودي، وتلك البنوك  وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2/ 2010/10م وقَّ
ن ذلك المبلغ الج�سر  هي )1( م�سرف الراجحي )2( البنك الأهلي التج�ري )3( بنك الجزيرة )4( البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( )5( البنك ال�سعودي الهولندي.  يت�سمَّ
الت الج�سر التمويلي في ت�سريع ا�ستكم�ل بن�ء  التمويلي الممنوح �س�بقً� من م�سرف الراجحي والب�لغ قيمته 350 مليون ري�ل �سعودي والم�س�ر اإليه اأعاله.  �سوف ُت�ستخدم ُمتح�سِّ
ة ُمطّلة على �س�رع اإبراهيم الخليل و�س�رع اأّم القرى وُيعتبر  ة �سكنيَّ �ت تج�رّية تحتوي على )9( اأبراج فندقّية و )86( فيال و�سقَّ المرحلة الأولى من الم�سروع والتي ت�سمل )4( من�سّ
ع متوافق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمّية قد ت�سل قيمته اإلى 5 ملي�ر ري�ل �سعودي خالل الأ�سهر الق�دمة،  هذا الج�سر التمويلي الأخير بمث�بة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمجمَّ
ع.  وقد تمَّ يوم الثنين 1432/5/14هـ  ع. وقد �س�رفت ال�سركة على النته�ء من تلبية متطلب�ت تلك البنوك لإنه�ء �سفقة التمويل الُمجمَّ و�سيتمُّ �سداد هذا الج�سر من التمويل اُلمجمَّ

: ة المتعلقة ب�لج�سر التمويلي اأعاله مع الخم�سة بنوك، علمً� ب�أنَّ الموافق 2011/4/18م اإتم�م التوقيع على الم�ستندات الق�نونيَّ

ة القر�س �ستة اأ�سهر من ت�ريخ ا�ستالمه  1- مدَّ

ة لالإن�س�ء والتعمير  2- تّم منح القر�س ب�سم�ن �سركة مكَّ

ع الذي يقدر بخم�سة ملي�رات ري�ل 3- �سيتمُّ �سداد القر�س عن طريق القر�س المجمَّ

ة الث�نية والع�سرون ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير والتي ُعقدت  ة الع�ديَّ ة الع�مَّ اإنَّ هذا الج�سر التمويلي كذلك م�سمون بكف�لة من �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وقد وافقت الجمعيَّ
ة 24  بت�ريخ 1431/11/10هـ الموافق 2010/10/18م على قي�م ال�سركة ب�سم�ن �سركة جبل عمر للتطوير في الح�سول على قر�س بحدِّ اأق�سى 1.500 مليون ري�ل �سعودي ولمدَّ

�سهرًا.

تجدر الإ�س�رة اإلى اأنَّ ال�سركة من خالل م�ست�س�ره� الم�لي )�سركة الراجحي الم�لّية( تلّقت رغبة عدٍد من البنوك ال�سعودية للم�س�ركة في التمويل الُمجّمع وذلك بمب�لغ تج�وزت 5 
ة التمويل 10 �سنوات ت�سمل 3 �سنوات مهلة للبن�ء. ملي�ر ري�ل �سعودي و�ستكون ُمدَّ

1-  و
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هيكل ملكّية �ل�شركة 422
ح الجدول الت�لي هيكل ملكيَّة �سركة جبل عمر للتطوير كم� في 1432/3/27هـ الموافق 2011/3/2م للم�س�همين الذين يملكون 5% ف�أكثر: ُيو�سِّ

�لم�ساهمون �لذين يملكون 5% ��و ��كثر من ���سهم �ل�سركة

ن�سبة �لملكّيةعدد �ال��سهم�ال�سم

32.9%220.910.600ُموؤ�ّس�سو  جبل عمر )�سكوك اأرا�سي لم ُتفرغ بعد(

9.2%61.768.800�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير

9.5%63.783.000الموؤ�س�سة الع�ّمة للت�أمين�ت الجتم�عَية

51.6%346.642.400�الإجمالي

الم�سدر: ال�سوق الم�لّية ال�سعودّية “تداول” 
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�لعالمات �لتجارّية وحقوق �لملكّية �لفكرّية -1
ُة عالم�ت تج�رّية اأو حقوق ملكّية فكرّية ُم�سّجلة في المملكة العربّية ال�سعودّية اأو في الخ�رج.  ل يوجد لدى ال�سركة اأيَّ
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الت �لكتتاب 11 ��شتخد�م ُمتح�شِّ
ن الجزء العيني والمتمّثل في قيمة اأرا�سي وعق�رات تمَّ نقل ملكيته�  ة براأ�سم�ل قدره 6.714.000.000 ري�ل �سعودي كوَّ �ست �سركة جبل عمر للتطوير ك�سركة م�س�همة ع�مَّ ت�أ�سَّ
لل�سركة م� مجموعه 4.118.435.140 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته حوالي 61.3%، في حين ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ب�سداد مبلغ 581.564.860 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته 
ل لراأ�س  8.7% نقدًا مق�بل قيمة اأرا�ٍس لم�س�همين غ�ئبين لم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية والتي تثبت ملكّيتهم لتلك العق�رات، في حين تمَّ توفير الجزء النقدي الُمكمِّ
اإلى 1428/6/3هـ وبلغت ن�سبة تغطية  اأّولي في الفترة بين 1428/5/23هـ  الم�ل والب�لغ 2.014.000.000 ري�ل �سعودي وم� ن�سبته 30% من راأ�س الم�ل من خالل طرٍح ع�مٍّ 

الكتت�ب 309% اآنذاك، اأْي اأنَّ مجموع المب�لغ النقدّية التي ح�سلت عليه� ال�سركة عند الت�أ�سي�س بلغت 2.595.564.860 ري�ل �سعودي.

نت ال�سركة كذلك من تحقيق اإيرادات اأُخرى بحوالي 82.4 مليون ري�ل �سعودي منذ ت�أ�سي�سه� وحّتى نه�ية ال�سنة الم�لّية 1431هـ ونتجت تلك الإيرادات الأخرى في معظمه� من  تمكَّ
ا�ستثم�رات مرابحة للف�ئ�س من راأ�سم�له� في بداية عمر ال�سركة.  

الت حوالي 2.504.000.000 ري�ل �سعودي بعد خ�سم  الت ال�سركة من الزي�دة الح�لية لراأ�س الم�ل 2.580.000.000 ري�ل �سعودي و�س�في المتح�سّ �سيبلغ اإجم�لي ُمتح�سّ
الت الكتت�ب في )1( دعم من الم�س�همين لتنفيذ اأجزاء  ر�سوم الكتت�ب والم�سروف�ت الأخرى المتعّلقة به والب�لغة حوالي 76 مليون ري�ل �سعودي. �سُت�ستخدم �س�في متح�سّ
من المرحلة الأولى بمبلغ 862 مليون ري�ل )2( تنفيذ جزء من المرحلة الث�نية في الموقع S3 بمبلغ 1.292 ري�ل، اإ�س�فة اإلى )3( �سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�سرف 

الراجحي بمبلغ 350 مليون ري�ل وذلك كم� يلي:

�لمرحلة �لثانية�لمرحلة �ال�ُولى�ل�سرح

اإلى الغرب من �لحدود اإبراهيم الخليل وتقع  ُتطلُّ من جهته� ال�سرقّية على �س�رع 
جهته�  من  القرى  اأم  �س�رع  على  وتطل  ال�سريف  المّكي  الحرم  �س�ح�ت 

ال�سم�لّية

تقع اإلى الجنوب من المرحلة الأولى اأعاله ومال�سقة له� وُتطلُّ من جهته� 
ال�سرقّية على �س�رع اإبراهيم الخليل

�لُمن�سئات 
+ �لغرف 

و�ال�جنحة 
�لفندقّية + 

�ل�سقق �ل�سكنّية

: ت�سمُّ
�ت تج�رّية )4( من�سّ

)9( اأبراج فندقّية ت�سّم:
 2.256 غرفة فندقّية

 658 جن�حً�
)86( فيال و�سّقة �سكنّية

: ت�سمُّ
ة تج�رّية م�ستركة من�سّ

)4( اأبراج فندقّية ت�سّم:
 549 غرفة فندقّية

 44 جن�حً�
)72( فيال و�سّقة �سكنّية

منطقة 
�لم�سروع

� )H4 و H3( ة والبرجين منطقة N2 وت�سم المن�سّ
� )H5( ة والبرج منطقة N3 وت�سم المن�سّ
�  )H9 و  H8 و  H7 و  H6( ة والأبراج منطقة S1 وت�سم المن�سّ
� )H11 و H10( ة والبرجين منطقة S2 وت�سم المن�سّ

ينق�سم الموقع اإلى جزئين:
)H13A و H12( والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين S3

)H13C و H13B ( والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين S4

ع من عّدة م�س�رف محلّية  ��لتمويل �سيتمُّ تمويله� عن طريق ترتيب تمويل ُمجمَّ
التف�قية  توقيع  يتّم  اأْن  )ُيتوّقع  �سعودي  ري�ل  ملي�ر   5 اإلى  ي�سل  بمبلغ 

خالل الأ�سهر القليلة الق�دمة(.
�سيدعم م�س�همو ال�سركة تلك المرحلة بمبلغ 862 مليون ري�ل �سعودي  �

الت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل من متح�سّ

- �سيتمُّ تمويل الفندق الذي ي�سمُّ البرجين )H12 و H13A( �سمن الموقع 
الت  ُمتح�سِّ طريق  عن  )البوديوم(  الم�ستركة  التج�رية  والمن�سة   S3
الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل وذلك بمبلغ اإجم�لي قدره 1.292 مليون 
للمن�سة  ري�ل  مليون   500 و  للبرجين  ري�ل  مليون   792( �سعودي  ري�ل 
والمداخل  الخدم�ت  من  بملحق�ته  ت�أجيره  يتّم  اأْن  على  التج�رية( 
وال�س�لت  والمط�عم  الفندقّية  والغرف  ال�ستقب�ل  و�س�لت  الرئي�سة 

والغرف ت�أجيرًا طويل الأجل لُمّدة 20 ع�م�
 )H13C و H13B( سيتمُّ تمويل الفندق الذي ي�سمُّ البرجين الآخرين� -
ت�أجير  من  �ستتحقق  التي  المتح�سالت  طريق  عن    S4الموقع �سمن 

الفندق المق�م في الموقع S3 والم�س�ر اإليه اأعاله 

ــركــ�هــم لــلــمــقــ�ولت �لمقاول ــس وّقـــعـــت الــ�ــســركــة اتــفــ�قــيــة مـــع �ــســركــة نــ�ــســمــ� و�
المرحلة  لــهــذه  المب�ني  اإنــ�ــســ�ءات  اأعــمــ�ل  لتنفيذ  كــمــقــ�ول  الــمــحــدودة 
الموافق  1432/1/21هـــــ  في  �سعودي  ريــ�ل   3.407.400.000 بقيمة 
�ت من هذه  2010/12/27م.  تمَّ تنفيذ جزء من البنية التحتية والمن�سّ
المرحلة من ِقَبل الُمق�ولْين ال�س�بقين )مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة 
�سعودي اأوجيه المحدودة( وذلك كجزء من اإ�ستراتيجية المرحلة الواحدة 

حة اأعاله التي ك�نت تتبعه� ال�سركة في ال�س�بق والمو�سّ

مع   S3 الموقع  برجي  لتنفيذ  المق�ول  مع  ب�لتف�و�س  ال�سركة  �ستبداأ   -
ح�لم�  الث�نية  المرحلة  من  )البوديوم(  الم�ستركة  التج�رية  ة  المن�سّ

ر مبلغ زي�دة راأ�س الم�ل. يتوفَّ
من   S4 الموقع  برجي  لتنفيذ  المق�ول  مع  ب�لتف�و�س  ال�سركة  �ستبداأ   -
والتي  الأجل  الطويل  الت�أجير  دفع�ت  ر  تتوفَّ ح�لم�  الث�نية  المرحلة 

. S3 ستتحقق من الموقع�
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عة  ة �لمتوقَّ �لُمدَّ
للتنفيذ

ُيتوقع اأْن ينتهي الموقع S3 من المرحلة الث�نية خالل 24 �سهرًا من ت�ريخ ُيتوقع اأْن تنتهي المرحلة الأولى خالل 24 �سهرًا من ت�ريخ ت�سليم الموقع
ر مبلغ زي�دة راأ�س الم�ل توفُّ

�لتكلفة 
�الإجمالية 
ومكونات 
�لمرحلة

مليون ريال �سعودي�لُمكّونات

1.742مب�ني واإن�س�ءات

�ت )بوديوم�ت( 1.279من�سَّ

851البنية التحتّية

وم�سروف�ت  والأث�ث  الت�س�ميم  اأعم�ل 
ة اأخرى ع�مَّ

1.250

5.122الإجم�لي

بلغ اإجم�لي قيمة م� تمَّ تنفيذه على المرحلة الأولى 1.239 مليون ري�ل  �
�سعودي  

مليون ريال �سعودي�لُمكّونات

693مب�ني واإن�س�ءات

269البنية التحتّية

ة تج�رية م�ستركة ك�ملًة )بوديوم( 499من�سّ

وم�س�ريف  والأث�ث  الت�س�ميم  اأعم�ل 
ع�ّمة اأُخرى

459

1.920الإجم�لي

ري�ل  � مليون  الث�نية 291  المرحلة  على  تنفيذه  تمَّ  م�  قيمة  اإجم�لي  بلغ 
�سعودي  

�لتكلفة �لجزئية 
نات  ومكوِّ

�لمرحلة  �لتي 
�سُتنفذ من 
الت  متح�سِّ

�الكتتاب

مليون ريال �سعودي�لُمكّونات

339مب�ني واإن�س�ءات

�ت )بوديوم�ت( 265من�سَّ

128البنية التحتّية

وم�سروف�ت  والأث�ث  الت�س�ميم  اأعم�ل 
ة اأخرى ع�مَّ

130

862الإجم�لي

مليون ريال �سعودي�لُمكّونات

320مب�ني واإن�س�ءات

252البنية التحتّية

ة تج�رية م�ستركة ك�ملًة )بوديوم( 500من�سّ

وم�س�ريف  والأث�ث  الت�س�ميم  اأعم�ل 
ع�ّمة اأُخرى

220

1.292الإجم�لي

�لتكلفة 
�الإجمالية

 تبلغ التكلفة الإجم�لية للمرحلة الأولى حوالي  5.122 مليون ري�ل �سعودي 
�ت تج�رّية وت�سعة اأبراج فندقّية و�ستة وثم�نون فيال  وتتكون من اأربعة من�سّ

ع كم� يلي: و�سّقة �سكنّية وتتوزَّ
 537 )H4 و H3( ة والبرجين - تبلغ تكلفة الموقع N2 والذي ي�سمُّ من�سّ

مليون ري�ل �سعودي
مليون   499  )H5( والبرج  ة  من�سّ ي�سمُّ  والذي   N3 الموقع  تكلفة  تبلغ   -

ري�ل �سعودي
ة والأبراج )H6 و H7 وH8  و  - تبلغ تكلفة الموقع S1 والذي ي�سمُّ من�سّ

H9( 1.328 مليون ري�ل �سعودي
 )H11 و   H10( والبرجين ة  من�سّ ي�سمُّ  والذي   S2 الموقع  تكلفة  تبلغ   -

658 مليون ري�ل �سعودي
- تبلغ تكلفة البنية التحتيَّة 851 مليون ري�ل �سعودي

اأُخرى 1.249  ة  والأث�ث وم�سروف�ت ع�مَّ الت�س�ميم  اأعم�ل  تكلفة  تبلغ   -
مليون ري�ل �سعودي

ت�سمل المرحلة الث�نية اإن�س�ء اأربعة اأبراج تق�م جميعه� على من�سة تج�رّية 
�سعودي  ري�ل  مليون  الإجم�لية 1.920  تك�ليفه�  وتبلغ  )بوديوم(  م�ستركة 

ت�سمل تك�ليف الإن�س�ء والت�أثيث وتتوّزع كم� يلي:   
- تبلغ تكلفة الموقع S3 والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين )H12 و 

H13A( 792 مليون ري�ل �سعودي
- تبلغ تكلفة الموقع S4 والذي ي�سمُّ فندقً� مكّونً� من البرجين ) H13B و 

H13C( 628 مليون ري�ل �سعودي
ة التج�رية الم�ستركة )البوديوم( والتي �سيق�م عليه�  - تبلغ تكلفة المن�سّ

الأبراج الأربعة 500 مليون ري�ل �سعودي

الت الطرح في �سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�سرف الراجحي بقيمة 350 مليون ري�ل حيث اأّنه وبح�سب التف�قّية بين الم�سرف وال�سركة  �سُي�ستخدم المتبّقي من متح�سّ
ف�إن هذا الج�سر التمويلي يتوّجب �سداده من ُمتح�سالت الكتت�ب في زي�دة راأ�س الم�ل اأو من التمويل اُلمجّمع اأيُّهم� تح�سل عليه ال�سركة اأّوًل. 

اإلى   �سعودي  ري�ل  ال�سركة من 6.714.000.000  راأ�س م�ل  زي�دة  �ستتمُّ  �سعودي، حيث  ري�ل  تبلغ 2.580.000.000  اإجم�لّية  ة  ا�سميَّ بقيمة  اأولوّية  اأ�سهم حقوق  اإ�سدار  �سيتمُّ 
9.294.000.000 ري�ل �سعودي، اأْي بزي�دة تبلغ 38.43 %. 
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الت الطرح ، اإ�س�فة اإلى تك�ليف الطرح: فيم� يلي ُملّخ�سً� ل�ستخدام�ت  ُمتح�سِّ

الت �الكتتاب ��ستخد�مات متح�سّ

�لتكلفة �لتقديرّية )مليون ريال �سعودي( �لمكّونات �لرئي�سة 

320مب�ني واإن�س�ءات

252البنية التحتّية

ة تج�رية م�ستركة ك�ملًة 500من�سّ

خرى 220اأعم�ل الت�س�ميم والأث�ث وم�س�ريف ع�ّمة اأُ

1.292اإجم�لي تك�ليف  اإن�س�ء و تجهيز جزء من المرحلة الث�نية 

862الجزء من زي�دة راأ�س الم�ل الذي �سيحّول كدعم من الم�س�همين  لتنفيذ المرحلة الأولى 

350�سداد الج�سر التمويلي الممنوح من م�سرف الراجحي

76ر�سوم الكتت�ب والم�سروف�ت الأخرى المتعلقة به

الت �الكتتاب 2.580�إجمالي ��ستخد�مات متح�سِّ

الت الكتت�ب 2.580اإجم�لي ُمتح�سّ

2.580�إجمالي �لتمويل �لمطلوب

الم�سدر: اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير

الت الكتت�ب، كم� ويجب عليه� اأي�سً� اأْن ُتعلن للجمهور عن تطورات  ً� بتف��سيل ا�ستخدام�ت ُمتح�سِّ ة وب�سكل ُربع �سنوي تقريرًا مرحليَّ م لهيئة ال�سوق الم�ليَّ يجب على ال�سركة اأْن ُتقدِّ
الت الكتت�ب ا�ستخدام ُمتح�سِّ



�شركة جبل عمر للتطوير 52

ن�شرة �لإ�شد�ر

�إقر�ر�ت �أع�شاء مجل�س �لإد�رة 12

بيان عدم �إفال�س �أع�شاء مجل�س �لإد�رة و�لم�شالح �لمبا�شرة وغير �لمبا�شرة لهم 1221
ُيعلن اأع�س�ء مجل�س الإدارة ومدير ع�م الإدارة الم�لّية وال�سكرتير واأع�س�ء الإدارة العلي� في ت�ريخ هذه الن�سرة الآتي:

ُيقّر اأع�س�ء مجل�س الإدارة وكب�ر التنفيذيين واأمين �سّر الم�سدر الُمحّددين في ن�سرة الإ�سدار ب�أّنهم لْم ُي�سهروا اإفال�سهم في اأّي وقت من الأوق�ت ولْم يخ�سعوا لإجراءات  �
اإفال�س.

حة في الق�سم »6-1«، ل ُتوجد م�س�لح مب��سرة اأو غير مب��سرة لأيِّ ع�سٍو من اأع�س�ء مجل�س الإدارة وكب�ر  � عدا عن ملكّية اأع�س�ء مجل�س الإدارة في اأ�سهم ال�سركة المو�سّ
ة به. التنفيذيين واأمين ال�ّسر اأو اأّي من اأق�ربهم اأو ت�بعيهم في اأ�سهم الم�سدر اأو اأدوات الدين الخ��سّ

�لعمولت �أو �لخ�شومات �أو �أتعاب �لو�شاطة 1222
ب��ستثن�ء م� هو ُم�س�ر اإليه في الفقرة 12-6 اأدن�ه، ل ُتوجد اأّية عمولت اأو خ�سوم�ت اأو اأتع�ب و�س�طة اأو اأّي عو�س غير نقدّي منحته� ال�سركة اأو اأّي ُع�سو في مجموعته� خالل 
ال�سنتين ال�س�بقتين مب��سرة لت�ريخ تقديم طلب زي�دة راأ�س الم�ل، تتعّلق ب�إ�سدار اأو بيع اأّي اأوراق م�لية، لأيٍّ من اأع�س�ء مجل�س الإدارة اأو اأع�س�ء مجل�س الإدارة المقترحين، اأو كب�ر 

التنفيذيين، اأو الق�ئمين ب�لترويج اأو الخبراء.

�لتغيير�ت �لجوهرّية وعدم حدوث �نقطاع في �لأعمال 1222
ة من 1428/10/16هـ وحتَّى  � ُيقرُّ مجل�س اإدارة ال�سركة ب�أّنه ل يوجد تغيير �سلبّي جوهرّي في الو�سع الم�لي والتج�ري لل�سركة خالل الفترة الم�لّية الطويلة الأولى الُممتدَّ

1429/12/30هـ وال�سنتين الم�لّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ وال�س�بقة لزي�دة راأ�س الم�ل الح�لّية، ب�لإ�س�فة اإلى الفترة منذ نه�ية الفترة التي 
ي�سمله� تقرير المح��سب الق�نوني وحّتى ت�ريخ اعتم�د ن�سرة الإ�سدار.

ُيقّر مجل�ض اإدارة ال�شركة اأّنه ال ُتوجد نّية الإجراء اأّي تغيير جوهريٍّ على طبيعة ن�شاط ال�شركة. �

اأن�سطته� الت�سغيلّية بعد لحين  � اأّن ال�سركة لم تبداأ  اأعم�ل واأن�سطة ال�سركة والتي �سملت حّتى الآن تنفيذ اأجزاء من م�سروع جبل عمر حيث  اأنَّ  اإدارة ال�سركة  ُيوؤّكد مجل�س 
�س لأّي انقط�ع ُيمكن اأْن يوؤّثر اأو يكون قد اأّثر ت�أثيرًا ملحوظً� على الو�سع الم�لي خالل الأ�سهر الـ 12 الأخيرة التي �سبقت مب��سرًة ت�ريخ  ا�ستكم�ل اأجزاء من الم�سروع لْم تتعرَّ

هذه الن�سرة.

ر�أ�س �لمال �لعامل و�لمديونّية و�لرهونات 1224
الدائنون والمب�لغ الأخرى  � اأر�سدة  ارتف�ع  اإلى  ال�سبب في ذلك  ب�ل�س�لب كم� في 1431/12/30هـ بمبلغ 897 مليون ري�ل �سعودي. يعود  لل�سركة  الع�مل  الم�ل  راأ�س  يظهر 

البنوك كم� في 1431/12/30هـ  النقد في  اأنَّ ر�سيد  لل�سركة، في حين  التمويل ق�سير الأجل والتي تظهر �سمن ر�سيد المطلوب�ت المتداولة  اإلى  اإ�س�فة  م�ستحقة الدفع 
هو حوالي 101 ماليين ري�ل �سعودي. �ستعمل ال�سركة ب��ستمرار على توفير المب�لغ النقدّية التي تحت�جه� ل�ستكم�ل م�سروعه� وفي نف�س الوقت �سداد ُم�ستحّق�ت مق�وليه� 

د. ولتلبية احتي�ج�ت النقدّية ق�مت ال�سركة بم� يلي: وُموّرديه� في الوقت الُمحّدَّ

ق�مت ال�سركة في 1431/2/18هـ الموافق 2010/2/2م بتوقيع اتف�قَية ت�سهيالت ائتم�نَية )ج�سر تمويلي( بمبلغ 350 مليون ري�ل �سعودي مع م�سرف الراجحي )راجع . 1
الفقرة 8-2 والتي ت�سرح من�ق�سة الإدارة لق�ئمة المركز الم�لي(.

وفي يوم ال�سبت 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/2م، ق�مت ال�سركة بتوقيع التزام خم�سة بنوٍك �سعودّية مجتمعين لتقديم ج�سر تمويلي بقيمة 1.350 مليون ري�ل �سعودي . 2
ة المتعلِّقة ب�لج�سر التمويلي مع الخم�سة بنوك اأعاله يوم الثنين 1432/5/14هـ الموافق 2011/4/18م وُيعتبر هذا الج�سر  وقد تمَّ اإتم�م التوقيع على الم�ستندات الق�نونيَّ
ع ُمتوافق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمّية قد ت�سل قيمته اإلى 5 ملي�ر ري�ل �سعودي خالل الأ�سهر الق�دمة، و�سيتّم �سداد  التمويلي بمث�بة الخطوة الأولى من ترتيب تمويل ُمجمَّ

ع )راجع الفقرة 8-2 والتي ت�سرح من�ق�سة الإدارة لق�ئمة المركز الم�لي(. هذا الج�سر من التمويل اُلمجمَّ

ح�سلت  ال�سركة في 1432/3/2هـ الموافق 2011/2/5م  على قر�س بمبلغ 250 مليون ري�ل �سعودي من البنك ال�سعودي البريط�ني )�س�ب( و�ستقوم ال�سركة ب�سداد هذا . 3
القر�س من خالل الت�سهيالت الُمتوّقع الح�سول عليه� ً والتي �سبق الإعالن عنه�ً  في موقع ال�سوق الم�لية )تداول( بت�ريخ 1431/10/23هـ الموافق 2010/10/02م كم� هو 

مو�سح اأعاله، و�سي�ستخدم هذا المبلغ لغر�س ا�ستكم�ل اإن�س�ء اأجزاء من المرحلة الأولى من الم�سروع.

كذلك اأو�سى مجل�س اإدارة ال�سركة بزي�دة راأ�سم�له� بمبلغ 2.580 مليون ري�ل �سعودي لتوا�سل ا�ستكم�ل تنفيذ م�سروع جبل عمر.. 4

وفيم� عدا ذلك، ُيوؤّكد اأع�س�ء مجل�س الإدارة ب�أّنه ل ُتوجد لل�سركة اأّي اأدوات دين اأو قرو�س م�سمونة اأو غير م�سمونة حّتى ت�ريخ اإعداد هذه الن�سرة، وُيقّرون كذلك ب�أّنه ل  �
توجد على ال�سركة اأّي رهون�ت اأو حقوق اأو اأعب�ء على ممتلك�ته�.

ر، ف�إنَّه �سيكون لدى ال�سركة راأ�س م�ل ع�مل ك�ف  � الت الكتت�ب من زي�دة راأ�س الم�ل وكذلك الح�سول على التمويل البنكي بح�سب م� هو مقرَّ ر متح�سِّ عليه ف�إنه وبعد توفُّ
لفترة الـ 12 �سهرًا الق�دمة.
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�إقر�ر عن �لمعلومات �لمالّية 1224
ُيقّر مجل�س اإدارة ال�سركة ب�أنَّ المعلوم�ت الم�ليَّة قد ا�ستخرجت من القوائم الم�لّية المراجعة للفترة الم�لّية الطويلة الأولى الُممتدة من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ، 
ت مراجعة القوائم  ال�سنتين الم�لّيتين المنتهيتين في 1430/12/30هـ و 1431/12/30هـ،  بم� في ذلك الإي�س�ح�ت الُمرفقة به�، والتي تمَّ اعتم�ده� من قبل الإدارة.  لقد تمَّ

الم�لّية الم�س�ر اإليه� اأعاله من قبل اإرن�ست ويونغ وتّم اإعداده� ومراجعته� وفقً� لمع�يير المح��سبة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودّية للمح��سبين الق�نونيين.

�إقر�ر�ت �أخرى 1224
اإ�س�فة لالإقرارات اأعاله، ُيقرُّ اأع�س�ء مجل�س الإدارة اأي�سً� ب�أنَّه:

ل ُتوجد اأيُّ �سالحية ُتعطي اأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حقَّ الت�سويت على عقد اأو اقتراح تكون له فيه م�سلحة جوهرية. �

ل ُتوجد اأّي �سالحية ُتعطي اأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حقَّ الت�سويت على مك�ف�آت ُتمنح لهم. �

ل ُتوجد اأيُّ �سالحي�ت تجيز لأع�س�ء مجل�س الإدارة اأو لكب�ر التنفيذيين حقَّ القترا�س من ال�سركة. �

الأبنية  � ومكتب  للتطوير  �سركة جبل عمر  بين  ت  تمَّ التي  والعقود  الأعم�ل  على  الموافق 2010/6/16م  بت�ريخ 1431/7/4هـ  ُعقدت  والتي  الع�دّية  الع�ّمة  الجمعّية  وافقت 
الأبنية  التع�قد مع مكتب  تمَّ  ال�سرك�ت.   نظ�م  للم�دة )69( من  اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي طبقً�  المهند�س/  الإدارة  يملكه ع�سو مجل�س  والذي  الهند�سّية  لال�ست�س�رات 
م من مكتب الأبنية والب�لغ قيمته 27.5 مليون ري�ل �سعودي ك�ن اأقّل العرو�س  لال�ست�س�رات الهند�سّية خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث اأنَّ العر�س المقدَّ
وفيم�  التف��سيل(  العزم” للمزيد من  العقود وخط�ب�ت  ب�أهم  “ملخ�س   16 الق�سم  اأطراف ذات عالقة” �سمن  راجع“تع�مالت  اآنذاك )ف�ساًل  ال�سركة  على  المطروحة 
�ن على  عدا العقد المذكور �س�لفً�، ُيقّر اأع�س�ء مجل�س الإدارة ب�للتزام الّت�م ب�أحك�م الم�دة )18( من لئحة حوكمة ال�سرك�ت والم�ّدة )69( من نظ�م ال�سرك�ت اّللت�ن تن�سّ
اأّنه »ل يجوز اأن يكون لع�سو مجل�س الإدارة اأيُّة م�سلحة مب��سرة اأو غير مب��سرة في الأعم�ل والعقود التي تتّم لح�س�ب ال�سركة اإّل بترخي�س من الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ُيجّدد 
كلَّ �سنة، وعلى ع�سو مجل�س الإدارة اأن ُيبلغ المجل�س بم� له من م�سلحة �سخ�سّية في الأعم�ل والعقود التي تتمُّ لح�س�ب ال�سركة، وُيثبت هذا التبليغ في مح�سر الجتم�ع، 
ول يجوز للع�سو ذي الم�سلحة ال�ستراك في الت�سويت على القرار الذي ي�سدر في هذا ال�س�أن، ويبلغ رئي�س مجل�س الإدارة الجمعّية الع�ّمة الع�دّية عند انعق�ده� ب�لأعم�ل 

والعقود التي يكون لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سّية فيه�، وُيرَفُق بهذا التبليغ تقرير خ��س من مراقب الح�س�ب�ت«.

كم� ُيقرُّ المجل�س ب�للتزام ب�لم�ّدة )70( من نظ�م ال�سرك�ت التي تن�سُّ على اأّنه »ل يجوز لع�سو مجل�س الإدارة، بغير ترخي�س من الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ُيجّدد كلَّ �سنة،  �
اأْن ي�شترك في اأّي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأْن يتَّجر في اأحد فروع الن�شاط الذي تزاوله واإاّل كان لل�شركة اأن تطالبه بالتعوي�ض اأو اأن تعتبر العمليات التي با�شرها 
لح�س�به الخ��س قد اأُجريت لح�س�به�، وكم� تن�ّس الم�دة )18( من لئحة حوكمة ال�سرك�ت على اأّنه ل يجوز لل�سركة اأن ُتقّدم قرو�سً� نقدّية من اأيِّ نوع لأع�س�ء مجل�س الإدارة. 
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�لتعّهد بتغطية �لكتتاب 12
متعهد التغطية الرئي�س

�لّر�جحي �لمالّية 

الّري��س، طريق الملك فهد 
�س.ب: 5561، الري��س 11432، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-211-9453+
ف�ك�س: 966-1-211-9299+

www.alrajhi-capital.com :الموقع اللكتروني

ُمتعهدو التغطية الم�شاركون

�لجزيرة كابيتال 

جّدة، طريق المدينة، مركز الم�س�عدّية التج�ري 
�س.ب: 6277، جّدة 21442، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-2-669-2669+
ف�ك�س: 966-2-661-8279+

www.aljaziracapital.com.sa:الموقع اللكتروني

�سركة �لبالد لال�ستثمار 

الّري��س، طريق الملك عبداهلل، حي الورود 
�س.ب: 140، الّري��س 11411، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-203-9888+
ف�ك�س: 966-1-203-9899+

www.albiladinvest.com :الموقع اللكتروني

�سركة �الإنماء لال�ستثمار 

الإدارة الع�ّمة، الّري��س، طريق الملك فهد 
�س.ب: 66333، الّري��س 11576، المملكة العربّية ال�سعودّية

ه�تف: 966-1-218-5999+
ف�ك�س: 966-1-218-5900+

www.alinmainvestment.com :الموقع اللكتروني

عدد اأ�سهم حقوق الأولوّية: 258.000.000 �سهمً�

�سعر الطرح: 10 ري�ل �سعودي

�س ترتيبات التعّهد بتغطية االكتتاب ُملخَّ

بُموجب ال�شروط والتعليمات الواردة في اتفاقَية التعّهد بتغطية االكتتاب بين �شركة جبل عمر للتطوير وُمتعهدي تغطية االكتتاب:

تتعّهد �سركة جبل عمر للتطوير لُمتعّهدي تغطية الكتت�ب ب�أْن يتمَّ بيع الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب عقب نه�ية فترة الكتت�ب للم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين اأو لُمتعهدي تغطية 
ين. الكتت�ب اأنف�سهم في ح�لة وجود اأيَّ اأ�سهم جديدة لْم يتمَّ الكتت�ب به� اأو تخ�سي�سه� للم�س�همين والماّلك الم�ستحقِّ

د ُمتعهدو تغطية الكتت�ب لل�سركة ب�أْن يكتتبوا ب�لأ�سهم التي لْم يتمَّ الكتت�ب به� من اإجم�لي عدد الأ�سهم المطروحة في ت�ريخ التخ�سي�س، وذلك ب�سعر الكتت�ب. يتعهَّ

الر�شوم والم�شروفات

تدفع �سركة جبل عمر للتطوير لمتعّهدي تغطية الكتت�ب ر�سوم تغطية على اأ�س��س اإجم�لي العوائد من طرح الكتت�ب، والتي �سيتمُّ دفعه� لمتعّهدي التغطية وفقً� لح�س�س تغطية 
الكتت�ب الُمّتفق عليه�. كم� �ستقوم �سركة جبل عمر للتطوير بدفع الر�سوم والتك�ليف والم�سروف�ت المتعّلقة بطرح الكتت�ب اإلى متعهدي تغطية الكتت�ب.
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�شيا�شة توزيع �لأرباح 14
ع مبلغ ث�بت على اأ�سح�ب الح�س�س العينّية العق�رّية - والذين ك�نوا ُيوؤجرون عق�راتهم قبل نقل ملكيته� لل�سركة وتدرُّ عليهم اإيرادًا  ح�لّيً� وخالل فترة تنفيذ م�سروع جبل عمر، ُيوزَّ
ة كلٍّ منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�شبة )5%( من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة عن  يوازي ما كانت تدّره عليهم عقاراتهم من اإيرادات ب�شرط اأاّل تتجاوز ح�شّ
ُكّل ع�م وذلك كتعوي�س من ال�سركة عن خ�س�رتهم لإيرادات عق�راتهم والتي تّمت اإزالته� لتنفيذ الم�سروع، وذلك لمّدة ل تتج�وز خم�س �سنوات من ت�ريخ ت�سّلم العق�ر منهم بعد 
�سدور قرار مع�لي وزير التج�رة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة، وُي�سترّد هذا المبلغ من الأرب�ح الُم�ستحقة لأ�سح�ب الح�س�س العينّية في ح�ل تحّققه�.  اأّم� في ح�لة عدم تحّقق اأرب�ح 
فتطّبق اأحك�م الم�ّدة )106( من نظ�م ال�سرك�ت والتي تن�سُّ على اأّنه يجوز اأْن ُيَن�سَّ في نظ�م ال�سركة على توزيع مبلغ ث�بت على الم�س�همين ل يج�وز 5% من راأ�س الم�ل وذلك 
لُمّدة ل تزيد على )5( �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�س ال�سركة وفي ح�لة عدم وجود اأرب�ح �س�فية تكفي لدفع المبلغ المذكور، ُيعتبر م� قب�سه الم�س�همون من م�سروف�ت ت�أ�سي�س ال�سركة 
وُيخ�سم من اأّول اأرب�ح ب�لطريقة التي ُيعّينه� نظ�م ال�سركة.  وبح�سب التف�ق فيم� بين اأولئك الم�س�همين العينيين وال�سركة، ف�إّنه ُيحظر على اأولئك الم�س�همين والذين ا�ستلموا 
ن الم�سترون الُجدد لتلك الأ�سهم من الح�سول على  اإذا ق�موا ب�سداد جميع توزيع�ت الأرب�ح التي ا�ستلموه� من ال�سركة في الم��سي وبذلك يتمكَّ اإّل  اأرب�حً� نقدية بيع اأ�سهمهم 

توزيع�ت اأرب�حه� في الم�ستقبل.     

بلغ اإجم�لي قيمة المب�لغ الُم�سّددة من قبل ال�سركة للم�س�همين الُموؤ�س�سين العينيين منذ بداأ ت�سّلم ال�سركة لتلك العق�رات من اأ�سح�به� وهدمه� في الع�م 1426هـ وحّتى نه�ية الع�م 
الم�لي 1431هـ م� مجموعه 211.751.026 ري�ل �سعودي، كم� ُتقّدر ال�سركة المبلغ الإجم�لي المتبقي والذي تتوقع �سداده لأولئك الم�س�همين الموؤ�س�سين العينيين بـ 70 مليون ري�ل 
كوك ملكّية ُمكتملة �سواء اأك�نوا م�س�همين  �سعودي بواقع 35 مليون ري�ل �سعودي لُكلٍّ ع�م من الع�مين 1432هـ و 1433هـ.  اإنَّ تلك المب�لغ ُتدفع للم�س�همين العينّيين الذين لديهم �سُ
عينيَّين مكتملين ُنقلت ملكيَّة عق�راتهم ب��سم ال�سركة اأو م�س�همين عينيَّين جزئيين ل زالت �سكوكهم تحت الإفراغ لدى كت�بة العدل، عليه ف�إّنه لْم يتمَّ �سداد اأْو ال�ستحق�ق لأّية 
توزيع�ت اأرب�ح لمن لي�س لديهم �سكوك ملكّية ُمكتملة وي�سمل ذلك الُماّلك العينيُّون الغ�ئبون الذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير نقدًا ني�بة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�سركة.  
فور انته�ء تنفيذ م�سروع جبل عمر وبدء العملّي�ت الت�سغيلّية ب�ل�سركة، تعتزم ال�سركة تبّني �سي��سة توزيع اأرب�ٍح ب�سفٍة ُم�ستمرٍة لرفع قيمة ا�ستثم�ر الم�س�همين في ال�سركة وذلك 
بم� يتن��سب مع اأرب�ح ال�سركة وو�سعه� الم�لي واأو�س�ع ال�سوق والمن�خ القت�س�دي الع�م وغيره� من العوامل بم� في ذلك تحليل الفر�س ال�ستثم�رّية ومتطلب�ت اإع�دة ال�ستثم�ر، 
ع�ت الأعم�ل، وكذلك العتب�رات الق�نونّية والنظ�مّية الأخرى و�سيتّم توزيع اأرب�ح الأ�سهم ب�لّري�ل ال�سعودي.  وعلى الرغم من رغبة �سركة  والحتي�ج�ت من النقد وراأ�س الم�ل، وتوقُّ
م ت�أكيدًا حول المبلغ  جبل عمر للتطوير في توزيع اأرب�ح الأ�سهم لم�س�هميه� �سنوّيً�، اإّل اأنَّ ال�سركة ل ُتقّدم اأيَّ ت�أكيٍد اأّنه �سيتّم فعلّيً� دفع اأّي اأرب�ٍح �سنوية على الأ�سهم، كم� ل ُتقدِّ

الذي �سيتّم دفعه في اأّي �سنة معّينة.

ُتوزع الأرب�ح ال�سنوّية ال�س�فية لل�سركة بعد خ�سم جميع الم�سروف�ت الع�ّمة والتك�ليف الأخرى بم� فيه� الزك�ة ال�سرعية على الوجه الت�لي:

 ُيجّنب 10% من الأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي، ويجوز للجمعّية الع�ّمة الع�دّية وقف هذا التخ�سي�س متى م� بلغ الحتي�طي المذكور ن�سف راأ�س الم�ل.. 1

 ُيوزع من الب�قي بعد ذلك ُدفعة اأُولى للم�س�همين تع�دل )5%( من راأ�س الم�ل المدفوع.. 2

ة اإ�س�فّية في الأرب�ح.    . 3 �س بعد م� تقّدم في الفقرتين )1 و 2( من هذه الم�ّدة ُمك�ف�أة ل تزيد عن )10%( لمجل�س الإدارة و يوّزع الب�قي على الم�س�همين بو�سفه ح�سّ  ُيخ�سّ

�شيا�شة توزيع االأرباح في ال�شنوات الما�شية: 

ة كلٍّ منهم في ذلك المبلغ ما  فيما عدا المبالغ التي �شّددتها ال�شركة الأ�شحاب الح�ش�ض العينّية العقارّية ُتوازي ما كانت تدّره عليهم عقاراتهم من اإيرادات وب�شرط اأاّل تتجاوز ح�شّ
يع�دل ن�سبة )5%( من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة عن ُكّل ع�م والتي تمَّ تو�سيحه� في الفقرتين )اأ( و )ب( اأعاله، لْم تُقم ال�سركة بتوزيع اأّية اأرب�ح ُمنذ ت�أ�سي�سه� 

ب�سبب عدم وجود اأّية اأرب�ح من اأن�سطة ت�سغيلّية.
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�لدعاوى �لق�شائية 14

�لخالف �لُمتعلّق ب�شركة جدوى لال�شتثمار: 1421
مبلغ  تمويل  بترتيب  ة  خ��سّ م�لّية  ا�ست�س�رات  تقديم  بغر�س  وذلك  2008/7/5م  الموافق  1429/7/2هـ  بت�ريخ  لال�ستثم�ر  جدوى  �سركة  مع  اتف�قية  عمر  جبل  �سركة  وقعت 
من  اعتب�رًا  لال�ستثم�ر  �سركة جدوى  مع  التع�قد  اأنهت  قد  اأنه�  عمر  �سركة جبل  اأعلنت  الموافق 2009/4/29م،  ت�ريخ 1430/5/4هـ  وفي  �سعودي،  ري�ل   12.400.000.000

ن �سركة جدوى من ت�أمين التمويل في المواعيد التي التزمت به�. 1430/5/2هـ الموافق 2009/4/27م لعدم تمكُّ

اأق�مت �سركة جبل عمر دعوى �سد �سركة جدوى لال�ستثم�ر في ديوان المظ�لم في منطقة مّكة المكرمة واأق�مت �سركة جدوى اأي�سً� دعوى �سد �سركة جبل عمر و�سدر في ه�تين 
الدعوتين حكمً� بعدم الخت�س��س، تقّدمت �سركة جبل عمر بدعوى �سد �سركة جدوى لدى لجنة الأوراق الم�لّية وتقّدمت اأي�س� �سركة جدوى بدعوى ق�س�ئية لدى نف�س اللجنة، 
وتط�لب �سركة جبل عمر �سركة جدوى ب�إع�دة اأتع�ب مجموعه� 3 مليون ري�ل ك�نت �سركة جدوى قد ا�ستلمته� كجزء من اتف�قية توفير التمويل، كم� تط�لب �سركة جبل عمر كذلك 
ب�لتعوي�س عن الأ�سرار ذات ال�سلة والب�لغة 20 مليون ري�ل نتيجة اإخف�ق جدوى في ت�أمين التمويل المتفق عليه وب�عتب�ر العقد في حكم المنتهي، ولم ي�سدر اأيُّ حكم حتَّى ت�ريخه.

ق�شايا  ُمقامة  �شّد �شركة جبل عمر للتطوير: 1422
ُهن�ك ق�س�ي� مرفوعة �سّد ال�سركة من اثنين من الم�س�همين )ُماّلك الأرا�سي( كم� يلي:

رفع اأحُد الم�س�همين ق�سية ُيط�لب فيه� ب�إع�دة تقدير قيمة عق�ره الُمثبتة في عقد الت�أ�سي�س والب�لغة 8.279.070 ري�ل �سعودي.. 1

 رفع ُم�س�هم اآخر ق�سيتين ُيط�لب في الأولى ب�إع�دة تقدير قيمة عق�ره ب�سبب عدم قبوله لتقدير اللجنة المخت�سة والمثبتة في عقد الت�أ�سي�س بمبلغ 1.331.240 ري�ل �سعودي . 2
ويط�لب في الث�نية بتعوي�س عن الأ�سرار التي لحقت بمنزله ب�لجهة المج�ورة للم�سروع نظرًا لإدع�ئه بت�سّرره من عدم ت�أجيره المنزل للحج�ج لمّدة ثالثة اأعوام ب�سبب 

ة ب�لقطع ال�سخري ب�لم�سروع ويط�لب بمبلغ 505.000 ري�ل كتعوي�س. التفجيرات الخ��سّ

ا�ستع�دة  بين  الطلب�ت  وتتع�ر�س  وا�سحة  لأّنه� غير  بتحرير دعواهم�  يقوم�  اأْن  الُمّدعي�ن  الأخيرة من  الجل�سة  الق�سية في  ن�ظر  ال�سركة عّدة جل�س�ت وقد طلب  ح�سر مح�مي 
العق�رات واإع�دة التقدير ووعد المّدعي�ن بتقديم ذلك في الجل�سة الق�دمة.

د مجل�س اإدارة ال�سركة ب�أنَّ ال�سركة لي�ست طرفً� في اأّي دعوى ق�س�ئية اأو ُمط�لبة اأو تحكيم اأو اإجراءات اإدارّية مجتمعة اأو منفردة ق�ئمة اأو  وفيم� عدا الق�س�ي� المذكورة اأعاله،  ُيوؤكِّ
ُمهّدد ب�إق�مته� من �س�أنه� اأن توؤّثر جوهريً� على اأعم�ل ال�سركة اأو و�سعه� الم�لي.

لقد تّم تقييم جميع العق�رات التي �س�هم به� اأ�سح�به� عينً� من قبل اللجنة الحكومّية لتقدير العق�رات الموّقعة والمعتمدة من الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة برقم 
)1102/هـ( وت�ريخ 1425/12/27هـ وقد اأُزيلت جميع تلك العق�رات مْن موقع الم�سروع وتمَّ تنفيذ اإن�س�ءات في ُمعظم اأجزاءه، كم� اأّن الم�س�همين العينيين في ال�سركة قد وّقعوا 

على النظ�م الأ�س��سي لل�سركة ولي�س ب�إمك�نهم الرجوع عن ُم�س�هم�تهم.

ين من غير المكتملين الراأي القانوني حول اأحقّية اكتتاب الُمالَّك العينيِّ

ح تقرير الم�ست�س�ر الق�نوني لالكتت�ب )يمكن للم�ستثمر الطالع على التقرير �سمن الم�ستندات المت�حة للفح�س والمع�ينة( اأحقيَّة الكتت�ب للُماّلك العينيين في اأ�سهم حقوق  و�سّ
الأولوّية كم� يلي: 

يون يون الجزئيُّ اأّواًل: الُماّلك العينيُّ

ة  نوا بعد مْن نقل ملكيَّة عق�راتهم اإلى ال�سركة ب�سبب م�س�ئل فنيَّ هم لْم يتمكَّ اعتبر التقرير الماّلك العينيُّون الجزئيُّيون هم ُم�س�همون في راأ�س م�ل �سركة جبل عمر للتطوير ولكنَّ
ة ويتمتَّعون بحقوق والتزام�ت اأيَّ ُم�س�هٍم عيني ُمكتمل ويحقُّ لهم مم�ر�سة حقوقهم في الكتت�ب في  �تهم لتلك العق�رات ويحمل اأولئك الماّلك اأ�سهمً� جزئيَّ كوك ملكيَّ تعتر�س �سُ

لين لالأ�سهم الجزئيَّة. اأ�سهم حقوق الأولويَّة ب�سفتهم الم�لكين الم�سجَّ

يون الغائبون ثانّيًا: الماّلك العينيُّ

هم في تلك العق�رات - والذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم  ة التي تثبت حقَّ كوك الملكيَّ اعتبر التقرير ب�أنَّه ل يحقُّ للُماّلك العينيين الغ�ئبين الذين ل يحملون �سُ
نقدًا عند ت�أ�سي�س ال�سركة – الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوية.
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ملّخ�س باأهّم �لعقود وخطابات �لعزم  14
ُيمكن ت�سنيف العقود وخط�ب�ت العزم التي اأبرمته� ال�سركة اإلى ق�سمين )1( خط�ب�ت عزم ُمق�ولين و )2( عقود/خط�ب�ت عزم خدم�ت.

اأواًل: خطابات عزم  وعقود مع المقاولين   

عند بداية الم�سروع، تمَّ تق�سيم اأن�سطة تطوير منطقة جبل عمر بين اثنين من المق�ولين الرئي�سين هم� )1( مجموعة بن لدن ال�سعودية )SBG( و )2( �سركة �سعودي اأُوجيه 
المحدودة)SOL(  وذلك لتنفيذ الم�سروع كمرحلة واحدة.  ق�مت �سركة �سعودي اأُوجيه المحدودة ب��ستخدام اثنين من المق�ولين من الب�طن هم�: �سركة اإيه بي بي للمق�ولت 
المحدودة)ABB(  و�سركة مق�ولت الم�سروع�ت الكهرب�ئّية المدنّية )�سبكو()CEPCO(  لتنفيذ مجموعة ُمعّينة من الأعم�ل التي تندرج في اإط�ر اأن�سطة العمل الُم�سندة اإلى 

�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة.

ع�ن بين ال�سركة وكالًّ من مجموعة بن لدن ال�سعودية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، وقد قّررت  ة خط�بي العزم الموقَّ لقد انتهت ُمدَّ
اإ�ستراتيجية ال�سركة لتقوم بتنفيذ الم�سروع على مراحل ولي�س  اأوجيه( نظرًا لتغيير  اإدارة ال�سركة عدم تمديد الخط�بين وا�ستبدال المق�ولْين )�سركة بن لدن و�سركة �سعودي 

كمرحلة واحدة كم� ك�ن في الم��سي.

وقعت ال�سركة بت�ريخ 1432/4/3هـ الموافق 2011/3/8م اتف�قية ت�سوية ومخ�ل�سة نه�ئية مع �سركة �سعودي اأوجيه تق�سي بقي�م �سركة جبل عمر للتطوير بدفع م�ستحق�ت �سركة 
�سعودي اأوجيه عن الأعم�ل التي ق�موا بتنفيذه� في الم�سروع وقدره� 588.827.891 ري�ل �سعودي منه� مبلغ 352.427.891 ري�ل �سعودي تّم ال�ستحق�ق له وت�سجيله �سمن 
البي�ن�ت الم�لية ك�لتزام على ال�سركة، في حين �ستقوم ال�سركة ب�إثب�ت مبلغ المخ�ل�سة المتبقي وقدره 236.400.000 ري�ل �سعودي ك�لتزام على ال�سركة �سمن بند دائنون ومب�لغ 

م�ستحقة الدفع، في مق�بل قي�م �سركة �سعودي اأوجيه بت�سليم منطقة عمله� بم�سروع جبل عمر )الجزء ال�سم�لي( ب�لك�مل ل�سركة جبل عمر للتطوير.

ر اإدارة ال�سركة القيمة الإجم�لّية لاللتزام�ت المحتملة التي �ستن�س�أ مق�بل تلك الت�سوية مع  تتف�و�س ال�سركة ح�لّيً� مع مجموعة بن لدن ال�سعودية على ت�سوية نه�ئية مم�ثلة وُتقدِّ
المجموعة بـ 396 مليون ري�ل �سعودي 

في ت�ريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م، وّقعت �سركة جبل عمر اتف�قية مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة كمق�ول لتنفيذ اأعم�ل اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة 
الأولى من م�سروع تطوير جبل عمر الُمطلة على �س�رع اإبراهيم الخليل، وفي يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م، اأعلنت ال�سركة توقيعه� اتف�قية مع �سركة الإتح�د 
الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( لتقوم ب�لإ�سراف الفني على تنفيذ اأعم�ل المرحلة الأولى بم�سروعه� بمكة المكرمة وذلك بدًل من ال�ست�س�ري ال�س�بق للم�سروع �سركة ديوي 
الع�لمية، و�ستكون ال�سركة م�سئولة عن الإ�سراف عن اأعم�ل المق�ول �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة والم�س�ر اإليه� اأعاله وذلك ا�ستن�دًا على اإ�ستراتيجية الم�سروع 

المعلنة على موقع ال�سوق الم�لية ال�سعودية »تداول« يوم 1432/1/2هـ الموافق 2010/12/8م. 

وفيم� يلي نبذة مخت�سرة عن اأهم العقود

1- �شركة ن�شما و�شركاهم للمقاوالت المحدودة 

وّقعت �سركة جبل عمر للتطوير اتف�قية مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة بت�ريخ 1432/1/21هـ الموافق 2010/12/27م كمق�ول لتنفيذ اإن�س�ءات المب�ني للمرحلة 
الأولى من الم�سروع كم� يلي:

ُمّدة العقد )24( �سهرًا ابتداًء من ت�ريخ ت�سليم الموقع �

�  )H3 ،H4 والأبراج ة  ت�سمل )المن�سّ والتي  الأولى من م�سروع جبل عمر  المرحلة  والنته�ء من  واختب�ر  وبن�ء  الت�سميم  المق�ول هو  ُمهّمة  تكون  اأن  التف�قية على  ت  ن�سّ
.S2 ب�لمنطقة )H11 ،H10 المن�سة والأبراج( و ،S1 ب�لمنطقة )H6 ،H7 ،H8 ،H9 المن�سة والأبراج( و N3 ب�لمنطقة )H5 ة والبرج ب�لمنطقة N2  و )المن�سّ

تبلغ قيمة العقد 3.407.400.000 ري�ل �سعودي �

2-  مجموعة بن الدن ال�شعودية )انتهى خطاب العزم بتاريخ 4 �شفر 1432هـ الموافق 8 يناير 2011م ولْم تقم ال�شركة بتجديده( 

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في خط�ب عزم بت�ريخ 1428/12/05هـ الموافق 2007/12/15م مع مجموعة بن لدن ال�سعودّية لت�سميم وبن�ء الجزء الجنوبّي من م�سروع جبل 
عمر. 

ُمّدة العقد )48( �سهرًا )36( �سهرًا لتنفيذ اأعم�ل البن�ء و )12( �سهرًا ل�ستكم�ل بن�ء نفق اإبراهيم الخليل. �

لم ُين�ّس في هذا الخط�ب على اأّية اآلّي�ت لإنه�ء اأو تجديد العقد.  �

ل ُتوجد اأحك�م للتن�زل اأو الإح�لة، ولكّنه يجوز لمجموعة بن لدن ال�سعودّية التع�قد من الب�طن لتنفيذ اأيٍّ من الأعم�ل الُمتع�قد عليه�.  �

ع مع مجموعة بن لدن ال�سعودية في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، وقد قّررت اإدارة ال�سركة عدم تمديد الخط�ب وا�ستبدال  مالحظة: انتهت ُمّدة خط�ب العزم الموقَّ
المق�ول نظرًا لتغيير اإ�ستراتيجية ال�سركة لتقوم بتنفيذ الم�سروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كم� ك�ن في الم��سي.  
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3- �شركة �شعودي اأُوجيه المحدودة )انتهى خطاب العزم بتاريخ 4 �شفر 1432هـ الموافق 8 يناير 2011م ولْم تقم ال�شركة بتجديده(

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في خط�ب عزم بت�ريخ 1428/12/05هـ الموافق 2007/12/15م مع �سركة �سعودي اأوجيه المحدودة لت�سميم وبن�ء الجزء ال�سم�لّي من م�سروع 
جبل عمر. 

 مّدة العقد 36 �سهرا لتنفيذ اأعم�ل البن�ء.    �

 لم ُين�ّس في هذا الخط�ب على اأّية اآلّي�ت لإنه�ء اأو تجديد العقد. �

ل ُتوجد اأحك�م للتن�زل اأو الإح�لة، ولكّنه يجوز ل�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة التع�قد من الب�طن لتنفيذ اأيٍّ من الأعم�ل الُمتع�قد عليه�.  �

ع مع �سركة �سعودي اأوجيه المحدودة في 4 �سفر 1432هـ الموافق 8 ين�ير 2011م، وقد قّررت اإدارة ال�سركة عدم تمديد الخط�ب وا�ستبدال  ُمالحظة: انتهت ُمّدة خط�ب العزم الموقَّ
المق�ول نظرًا لتغيير اإ�ستراتيجية ال�سركة لتقوم بتنفيذ الم�سروع على مراحل ولي�س كمرحلة واحدة كم� ك�ن في الم��سي. 

4- �شركة ايه بي بي للمقاوالت المحدودة  

دخلت �سركة �سعودي اأُوجيه المحدودة في اتف�قّية تع�قد من الب�طن بت�ريخ 2009/4/25م مع �سركة اإيه بي بي للمق�ولت المحدودة)ABB(  لأداء اأعم�ل ُمعّينة )بم� في ذلك 
اإدارة الم�سروع، الت�سميم والت�سنيع، الهند�سة، الختب�ر والتخزين والتركيب، التك�مل اإ�س�فة اإلى التجهيز للخدمة والت�سليم( فيم� يتعّلق بمحّطة فرعّية للكهرب�ء. 

لم ُيحّدد اأجل للعقد.  �

ل�سركة �سعودي اأُوجيه المحدودة الحّق في تعليق العمل في اأيٍّ وقت، كم� يجوز له� اإنه�ء العقد في اأيٍّ وقت تراه ُمالئمً� 8.  �

 CEPCO 5- �شركة مقاوالت الم�شروعات الكهربائّية المدنية

دخلت �سركة �سعودي اأُوجيه المحدودة في اتف�قّية تع�قد من الب�طن بت�ريخ 2009/4/5م مع �سركة مق�ولت الم�سروع�ت الكهرب�ئّية المدنّية CEPCO لأداء الأعم�ل المطلوبة 
لتنفيذ عقد لتمديد ك�بالت الط�قة والألي�ف الب�سرّية. 

ُمّدة التنفيذ 20 �سهرًا ل�ستيف�ء ُمتطلب�ت �سه�دة الإنج�ز الفني، و 22 �سهرًا ل�سه�دة ال�ستالم البتدائي و 25 �سهرًا ل�سه�دة ال�ستالم النه�ئي.   �

لم ُين�ّس في هذه التف�قية على اأّية اآلّي�ت لإنه�ئه� اأو تجديده� 9.  �

ثانيًا: عقود / خطابات عزم خدمات

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في عدٍد من العقود وخط�ب�ت العزم لتنفيذ ُمختلف الخدم�ت فيم� يتعّلق بم�سروع تطوير جبل عمر.  فيم� يلي ملّخ�سً� لتلك العقود وخط�ب�ت العزم: 

 Corderoy 1- كورديروي الدولية المحدودة

 دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في خط�ب عزم بت�ريخ 2008/12/3م مع �سركة كورديروي الع�لمّية المحدودة )Corderoy(  وذلك لمّدة 3 �سنوات بمبلغ 42.956.600 ري�ل 
يعتمد على الأعداد الفعلية للموظفين تّم بمقت�س�ه تعيين كورديروي لتقدير تك�ليف م�سروع تطوير جبل عمر. وك�نت مجموعة بن لدن ال�سعودّية و�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة 

اأي�س� اأطرافً� في هذا العقد. 

�ت  � مُّ من�سّ �ت لعدد 16 برجً� وعدد )1( ُم�سلّى وم� يرتبط به� من اأعم�ل البنية التحتّية، والمنطقة الجنوبية التي ت�سُ مُّ من�سّ ي�سمل نط�ق الأعم�ل المنطقة ال�سم�لّية التي ت�سُ
لعدد 24 برجً�، نفق الطريق الدائري الأّول ونفق اإبراهيم الخليل وم� يرتبط به من اأعم�ل البنية التحتّية.  مالحظة: )يبلغ العدد الح�لي لالأبراج 36 برجً� فندقّيً�( 

تنطبق خدم�ت تقدير التكلفة على عن��سر الت�سميم والبن�ء لتطوير م�سروع جبل عمر، بم� في ذلك تحديد تكلفة الت�سميم، والدفع�ت المرحلّية )الم�ستخل�س�ت( وغيره�  �
لة ب�لت�سميم وكذلك الم�س�ركة الن�سطة في اأن�سطة هند�سة القيمة التي بداأت في تنفيذه� �سركة جبل عمر، ومق�ولو الت�سميم والبن�ء  من الم�ستحق�ت اأو المط�لب�ت ذات ال�سّ

اأو اأيِّ طرف ث�لث اآخر.

يت�سّمن نط�ق الخدم�ت م� يلي: �

اإعداد تقديرات تكلفة اأعم�ل البن�ء ب�ل�ستن�د اإلى خّطة رئي�سة )Master Plan( وو�سع ميزانّية تقديرّية �س�ملة لتك�ليف الإن�س�ء.  .1

تقديم الم�سورة ب�س�أن تكلفة التخطيط واإدارة ميزانّية الم�سروع.  .2

لة حول توافر الت�سميم التخطيطي الذي ينبغي تنقيحه تدريجّيً� مع تطور اأعم�ل الت�سميم. اإعداد تقديرات ُمف�سّ  .3

فح�س عرو�س الأ�سع�ر الُمقّدمة من ُمق�ولي الب�طن والموّردين اإلى المق�ول حول التغييرات والأ�سع�ر الجديدة غير المدرجة في جداول الكمّي�ت الُم�سّعرة.  .4

الم�س�ركة في اأن�سطة هند�سة القيمة للتحّقق من فع�لّية التكلفة.  .5

ُمراجعة الأ�سع�ر من قبل ا�ست�س�ريين ُمخت�سين يتمُّ تكليفهم ب�أداء هذه الخدم�ت من قبل المق�ول حيث يق�سد من هذه الخدم�ت اأن ُت�سّكل جزءًا من تكلفة الم�سروع.  .6

القي�م، ح�سب الح�جة، بتحديث بي�ن�ت جداول الكمّي�ت ووث�ئق المن�ق�سة الأخرى التي �سبق اإعداده� بخ�سو�س اأعم�ل البنية التحتّية والمب�ني، والتحّقق من جداول   .7
الكمّي�ت غير الم�سّعرة، واأ�سع�ر الوحدات، وجداول الأ�سع�ر، واأعم�ل التهيئة لأّية اأجزاء اأخرى غير مجّهزة اأو غير مكتملة ا�ستعدادًا لت�سعيره� من ج�نب المق�ول.

8   لن تن�س�أ اأّية التزام�ت على �سركة جبل عمر ب�سبب عدم ا�ستمرارية ال�سركة ب�لعمل في الموقع ذلك اأّن التف�قية وقعت بين مق�ول الب�طن و�سركة �سعودي اأوجيه مب��سرة.

9   لن تن�س�أ اأّية التزام�ت على �سركة جبل عمر ب�سبب عدم ا�ستمرارية ال�سركة ب�لعمل في الموقع ذلك اأّن التف�قية وقعت بين مق�ول الب�طن و�سركة �سعودي اأوجيه مب��سرة.
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اإجراء تقييم من قبل المق�ول لأ�سع�ر الوحدات، جدول الأ�سع�ر، جدول الكمّي�ت، اأعم�ل التهيئة، وث�ئق بدء العمل، تف��سيل اأ�سع�ر الوحدات، التك�ليف غير المب��سرة،   .8
تف��سيل بنود ال�سعر المقطوع وم� �س�به ذلك للت�أكد من �سّحة وقبول بي�ن�ت العر�س المقّدم من المق�ول.

تقديم عر�س ُم�ستقل لأ�سع�ر الوحدات، جدول الأ�سع�ر والتف��سيل ذات ال�سلة والن�سخ الحتي�طّية ح�سب القت�س�ء لتكون مرجعً� ل�س�حب العمل والمق�ول، ب�ل�ستن�د   .9
اإلى اأ�سع�ر ال�سوق ال�س�ئدة في مّكة المكّرمة.

ة ب�لم�سروع، اأو في ح�ل عدم  ل له� بين �س�حب العمل والمق�ول حول جميع الأمور المتعّلقة ب�لتك�ليف والأ�سع�ر الخ��سّ الت�سرف على اأ�س��س التف�قّية التي تّم التو�سّ  .10
ر للعقد، والتغييرات. وجود اتف�ق من هذا القبيل، البت ب�س�أن جميع الم�س�ئل المتعّلقة بتكلفة الم�سروع لتحديد اأ�سع�ر الوحدات، وجدول الأ�سع�ر، وال�سعر الُمقدَّ

ة ب�لتغيرات في التكلفة عند حدوث تقّلب�ت في عن��سر التكلفة الرئي�سة. مراجعة الت�سوي�ت الخ��سّ  .11

تقييم التغيرات التي تطراأ على العقد وتقديم الم�سورة ب�س�أن قيمة هذه التغييرات.  .12

م�س�عدة المهند�س في تحديد الكمّي�ت الفعلّية وقيمة العمل الذي ق�م به المق�ول لكّل �سه�دة �سداد موؤّقتة )ُم�ستخل�س(.  .13

ل اإلى ال�سعر النه�ئي للعقد. تقديم الم�س�عدة الاّلزمة للمهند�س في اإع�دة قي��س الأعم�ل وذلك بهدف التو�سّ  .14

الت�سرف ب�سفة هيئة تحكيم ُم�ستقّلة ب�س�أن الم�س�ئل الُمتعّلقة ب�لتكلفة والت�سعير واله�م�س التي قد ت�سبح مو�سوع خالف بين المق�ول و�س�حب العمل.  .15

16.  توفير فريق من المخت�سين في تقدير التك�ليف بم� في ذلك اأفراد م�سلمون ليتمّكنوا من الدخول للموقع في مّكة المكّرمة.

تتوافق ُمّدة العقد مع الجدول الزمنّي ال�س�مل لم�سروع تطوير جبل عمر.  �

يجوز ل�سركة جبل عمر للتطوير اإنه�ء العقد وذلك بتوجيه اإ�سع�ٍر قبل 14 يومً� كم� واأّنه ل يجوز التن�زل عن العقد اأو اإح�لته دون موافقة خطّية م�سبقة على ذلك من �سركة  �
جبل عمر للتطوير.

2- مجموعة اإكوينوك�س لل�شيافة 

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في خط�ب عزم  بت�ريخ 2009/1/27م مع مجموعة اإكيونوك�س لل�سي�فة لتقديم الخدم�ت ال�ست�س�رّية لم�سروع تطوير جبل عمر ودوره� هو التف�و�س 
لة. مع �سرك�ت الفندقة الع�لمّية وتن�سيق الت�س�ميم بم� يتواءم مع متطلب�ت تلك ال�سرك�ت الع�لمّية الُم�سغِّ

ُحّددت ُمّدة العقد بـ )24( �سهرًا كحدٍّ اأق�سى.  �

يجوز ل�سركة جبل عمر للتطوير اإنه�ء العقد بتوجيه اإ�سع�ر قبل 60 يومً�.  كم� يجوز اأن تقوم اإكوينوك�س ب�إنه�ء العقد في ح�ل عدم التزام �سركة جبل عمر للتطوير ب�أّي من  �
اأحك�م العقد. 

ل يجوز ل�سركة اإكوينوك�س الدخول في اأّي م�سروع اآخر في المملكة العربّية ال�سعودّية.     �

عند النته�ء من مدة العقد، يتم تمديد العقد تلق�ئيً� لمدة 3 اأ�سهر في ح�لة عدم النته�ء من توقيع العقود مع ال�سرك�ت الم�سغلة للفن�دق ، وينتهي العقد في ح�لة رغب اأحد  �
الطرفين في اإنه�ئه اأو في ح�لة توقيع عقد جديد.

تبلغ قيمة العقد 12 مليون ري�ل �سعودي وتم دفع مبلغ 4.5 مليون حتى ت�ريخه. �

 SOCOTEC 3- �شوكوتيك الدولية

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في خط�ب عزم بت�ريخ 2008/5/20م  مع �سركة �سوكوتيك الدولية)SOCOTEC(  لتقديم خدم�ت ا�ست�س�رية للمراجعة التقنّية وانتهت ُمّدة 
التف�قية وتمَّ تمديده� اإلى 2011/2/28م لتقديم الخدم�ت ال�ست�س�رّية لم�سروع تطوير جبل عمر بمبلغ اإجم�لي 4.479.562 ري�ل �سعودي.  

ُمقّدر  � اإلى  اإ�س�فة  والبن�ء  الت�سميم  وُمق�ول  والُمهند�س  للتطوير  ب�لتن�سيق مع �سركة جبل عمر  واأن يكون ذلك  لم�سروع جبل عمر  التقنّية  ب�لمراجعة  تكليف �سوكوتيك  تّم 
التك�ليف وغيرهم من ال�ست�س�ريين الذين تعّينهم �سركة جبل عمر للتطوير مّم� �سيتطّلب اإن�س�ء مكتب ات�س�ل ُمجّهٍز ح�سب الأ�سول ب�أفراٍد ع�ملين في المملكة طوال فترة 

الت�سميم.  و�سُتغّطي الخدم�ت الُمقّدمة ك�مل نط�ق اأن�سطة الأعم�ل الهند�سّية والمدنّية والإن�س�ئّية والميك�نيكّية والكهرب�ئّية.

خالل مرحلة الت�سميم، �ستكون �سوكوتيك SOCOTEC  م�سئولة عّم� يلي: �

ُمراجعة المفهوم / الت�سميم الأّولي الذي يتمُّ اإعداده من ج�نب اأيٍّ من الم�سّممين )الُمعّينين من قبل �سركة جبل عمر للتطوير وُمق�ول الت�سميم والبن�ء( ل�سم�ن . 1
اللتزام ب�لمع�يير الُمحّددة وب�أ�سول مم�ر�سة المهنة.

ُمراجعة واعتم�د ح�س�ب�ت الُمخّطط�ت والت�س�ميم التي اأعّده� المق�ول في المرحلة المالئمة للعط�ءات الُمقّدمة من قبل الُم�سّممين.. 2

ُمراجعة واعتم�د الت�س�ميم والمخّطط�ت والموا�سف�ت وغيره� من الوث�ئق التقنّية التي ُيعّده� المق�ول في مرحلة التنفيذ.. 3

الت�أّكد ب�أّن الت�سميم الأّولي الُمعتمد من قبل �سركة جبل عمر للتطوير يتمُّ اللتزام به في ك�مل عملّية و�سع الت�س�ميم.. 4

اأ�س��س . 5 الم�سروع على  بن�ء هذا  ب�لإمك�ن  التف�سيل بحيث يكون  واإلى م�ستوًى من  ب�لت�سل�سل  العالقة  الأخرى ذات  والوث�ئق  والموا�سف�ت  الُمخّطط�ت  ُمراجعة جميع 
الم�س�ر ال�سريع.

القي�م ب�أيٍّ واجب�ت اأخرى �سمن حدود اإمك�نّي�ت �سوكوتيك فيم� يتعّلق بتنفيذ واإنج�ز الم�سروع وفقً� لتعليم�ت �سركة جبل عمر للتطوير. . 6

اأثن�ء مرحلة التنفيذ، وفي ح�ل وجود تغييرات اأو تح�سين�ت في الت�سميم الجديد، ف�إّنه يجب على �سوكوتيك مراجعة ُمخّطط�ت الت�سميم والموا�سف�ت وجميع الوث�ئق ذات  �
ال�سلة وذلك عند القت�س�ء وبطلب من �سركة جبل عمر للتطوير، ويجب اأن يتّم التعوي�س عن تلك الخدم�ت وفقً� لذلك.



�شركة جبل عمر للتطوير 60

ن�شرة �لإ�شد�ر

تّم تحديد ت�ريخ اإنج�ز العقد في 2010/4/14م. �

يجوز ل�سركة جبل عمر للتطوير اإنه�ء اأو تعليق العقد في اأيِّ وقت وذلك بتوجيه اإ�سع�ر خّطي قبل 3 اأ�سهر.  �

4- �شركة ديوي اال�شت�شارية الدولّية المحدودة Diwi  )تّم اإنهاء االتفاقية وتعيين �شركة االإتحاد الهند�شي )خطيب وعلمي( بداًل من ديوي(

اأبرمت �سركة جبل عمر للتطوير خط�ب عزم  لتوفير خدم�ت الإ�سراف لم�سروع تطوير جبل عمر بت�ريخ 2008/7/31م مع �سركة ديوي ال�ست�س�رّية الدولّية المحدودة DIWI وذلك 
بمبلغ 182.000.000 ري�ل �سعودي. 

 اإّن نط�ق الخدم�ت الُمحّددة في هذه التف�قية يتكّون من )1( خط�ب عزم  )2( العر�س الُمقترح من قبل ديوي برفقة الخط�ب الموؤرخ في 2008/4/25م )3( طلب �سركة جبل 
عمر للتطوير تقديم العر�س بموجب الخط�ب رقم 29/321 وت�ريخ 1429/3/23هـ والملحق رقم 29/356 وت�ريخ 1429/4/6هـ و )4( توفير نظ�م اأكونيك�س »Aconex« اأو م� 
اًل  ن و�سفً� ُمف�سّ يع�دله من اأنظمة اإدارة الوث�ئق ومراقبة الموقع الُمعتمدة لال�ستخدام غير المحدود من جميع ال�سرك�ت ذات ال�سلة بم�سروع جبل عمر، اإّن خط�ب العزم  يت�سمَّ

لنط�ق العمل على النحو المبّين اأدن�ه. 

ة  � تمَّ تعيين ديوي ُم�ست�س�ر اإ�سراف لغر�س تقديم خدم�ت ال�ست�س�رات المهنّية فيم� يتعّلق بم�سروع جبل عمر.  وي�ستمل نط�ق الأعم�ل على المنطقة ال�سم�لّية التي ت�سّم 8 من�سّ
�ت الأبراج، ونفق الطريق الدائري الأّول  ًة من من�سّ �ت الأبراج وعدد واحد م�سّلى واأعم�ل البنية التحتّية المرتبطة به�، والمنطقة الجنوبّية التي ت�سّم 11 من�سّ من من�سّ

ونفق اإبراهيم الخليل واأعم�ل البنية التحتّية المرتبطة به� والأعم�ل المتنوعة الأخرى المقّرر تنفيذه� في الم�ستقبل. 

ديوي هي الم�سوؤولة عن الإ�سراف الع�م في الموقع بم� في ذلك جميع اأن�سطة الإ�سراف على اأعم�ل البن�ء واإدارة العقد من حيث الإ�سراف، واختب�ر وفح�س المواد والم�سنعّية،  �
وقي��س العمل المنجز واإ�سدار �سه�دات للمق�ول فيم� يتعلق بتفوي�س ال�سلطة من قبل �سركة جبل عمر للتطوير.  ومن الُمتوّقع من ديوي اأن ُتن�ّسق اأن�سطة عمله� مع �سركة جبل 
عمر للتطوير، وفريق اإدارة الم�سروع، ومق�ول الت�سميم والبن�ء ومقّدر التك�ليف وغيرهم من الخبراء ال�ست�س�ريين المعينين من قبل �سركة جبل عمر للتطوير خالل ُمّدة 

تنفيذ هذا الم�سروع.

لدى ديوي العديد من اللتزام�ت المحّددة بموجب نط�ق العمل الم�سند اإليه�، بم� في ذلك، على �سبيل المث�ل ل الح�سر م� يلي: �

فح�س واختب�ر جميع المواد والم�سنعّية ل�سم�ن اأن تكون الأعم�ل المنجزة ُمط�بقة للموا�سف�ت واإ�سدار اإ�سع�رات للمق�ول ب�س�أن اأّي عيوب اأو نواق�س.  .1

ُم�س�عدة �سركة جبل عمر للتطوير في الت�س�ل مع جميع ال�سلط�ت والهيئ�ت الحكومّية الم�سئولة عن قط�ع الخدم�ت.  .2

تي�سير تن�سيق الأن�سطة مع المق�ولين الآخرين اأو الهيئ�ت الت�سريعّية في المنطقة.  .3

ح تقّدم �سير العمل وا�ستخدام اليد الع�ملة والمعّدات والمواد. الحتف�ظ في الموقع ب�سجّل ُيو�سِّ  .4

توفير المعلوم�ت والدعم الاّلزم لم�س�عدة �سركة جبل عمر للتطوير في تقييم وت�سوية المط�لب�ت الُمقّدمة من المق�ول.  .5

اإ�سدار �سه�دات الإنج�ز و�سه�دات الت�سليم و�سه�دات ال�ستالم النه�ئية.  .6

الم�س�عدة في اإنف�ذ خطط المراقبة للم�سروع في مج�لت ال�سحة وال�سالمة والأمن والبيئة بم� في ذلك حفظ �سجالت اإح�س�ءات ال�سالمة الرئي�سة والتو�سية ب�تخ�ذ   .7
الإجراءات المن��سبة لمع�لجة اأّي اأمور من هذا القبيل.

�سم�ن قي�م المق�ول بتنفيذ الخّطة المعتمدة لمراقبة الجودة في الم�سروع من خالل تنفيذ عملي�ت التفتي�س الُمقّررة وغير الُمقّررة.  .8

م في �سير العمل والتحّقق من �سّحة م�سوغ�ته�. تقييم  المط�لب�ت الُمقّدمة بخ�سو�س التقدَّ  .9

اإدارة �سجاّلت الموقع.  .10

م�س�عدة �سركة جبل عمر للتطوير ومدير الم�سروع في تحديث اإ�ستراتيجّية البن�ء المنّفذة.  .11

التفتي�س على عملية الت�سنيع من ج�نب المق�ول خ�رج الموقع.  .12

ح�سور الجتم�ع�ت المختلفة )الجتم�ع�ت المتعّلقة ب�لتقّدم في �سير العمل(.  .13

وقد اأُ�ستبعد �سراحة من نط�ق العمل اأّية التزام�ت تتعّلق ب�لت�سميم والإنت�ج ووث�ئق الت�سميم الإ�س�فّية المطلوبة لالأعم�ل، واأّية ُمالحظ�ت حول الت�س�ميم اأو الوث�ئق الفنّية  �
الُمقّدمة من قبل الم�سممين اأو خبراء ا�ست�س�ريين اآخرين. 

تقّرر اأن تبداأ ديوي العمل خالل 6 اأ�س�بيع من ت�ريخ التوقيع على خط�ب العزم  المبرم بت�ريخ 2008/7/7م ولمّدة 36 �سهرًا. �

يجــوز لأّي من الطرفين اإنهــ�ء العقد من خالل توجيه اإ�سع�ر خطي بذلك قبل 56 يومً�.  �

 ل ُي�سمح ب�إح�لة اأو تغيير العقد  بدون موافقة ُمتب�دلة على ذلك بين الطرفين.   �

ُمالحظة: بعد مراجعة البنوك الم�س�ركة في التمويل التجميعّي الُمقّرر لقط�ع المرحلة الأولى من م�سروع جبل عمر بخ�سو�س القرار ع�ليه، فقد اأف�دت البنوك بوجود تع�ر�س في 
الم�س�لح في ح�ل اإ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى ا�ست�س�ري اأعم�ل الإ�سراف على التنفيذ وهو �سركة ديوي الع�لمّية، وعليه فقد ق�مت ال�سركة وبعد التن�سيق مع البنوك الُممّولة 
ب�إ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى �سركة هيل الع�لمّية وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ خط�ب التعيين ال�س�در بت�ريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م لُمّدة ثالث �سنوات على اأن 
تبداأ مب��سرة الأعم�ل خالل 14 يوم من خط�ب التعيين  وعليه وبت�ريخ 1431/9/13هـ الموافق 2010/8/23م  اأعلنت ال�سركة عن تعيين �سركة هيل الع�لمّية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة 
الم�سروع وذلك بعد الرجوع اإلى قرار مجل�س اإدارة ال�سركة بتعيين �سركة ديوي الع�لمّية لال�ست�س�رات الهند�سّية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة الم�سروع بدًل من مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 

الهند�سّية في جل�سته� الت��سعة ع�سرة والم�س�ر اإليه� اأعاله.
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مالحظة: في يوم الأحد 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م، اأعلنت ال�سركة توقيعه� اتف�قية مع �سركة الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( لتقوم ب�لإ�سراف الفني 
على تنفيذ اأعم�ل المرحلة الأولى للم�سروع وذلك بدًل من ال�ست�س�ري ال�س�بق للم�سروع �سركة ديوي الع�لمية وذلك ب�سبب الم�س�كل الم�لية التي تع�ني منه� �سركة ديوي الع�لمية.

تم دفع مبلغ 90 مليون ري�ل لديوي ويوجد له� م�ستحق�ت بمبلغ 15 مليون ري�ل وقد اأعلنت ال�سركة اإفال�سه� موؤخرًا. �

5- �شركة االإتحاد الهند�شي ال�شعودية )خطيب وعلمي(  

وقعت �سركة جبل عمر للتطوير اتف�قية مع �سركة الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( بت�ريخ 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م لتقوم ب�لإ�سراف الفني على تنفيذ 
اأعم�ل المرحلة الأولى للم�سروع كم� يلي: 

 ُمّدة العقد )24( �سهرًا ابتداًء من ت�ريخ توقيع العقد. �

ت التف�قية على اأن تكون ال�سركة م�سئولة عن الإ�سراف على اأعم�ل المق�ول �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة والم�س�ر اإليه� اأعاله. �  ن�سّ

 تبلغ قيمة العقد 85.632.000 ري�ل �سعودي. �

Hill International )Middle East( Limited 6- �شركة هيل الدولّية المتحدة

اأبرمت �سركة جبل عمر للتطوير اتف�قَية لتوفير ال�ست�س�رات في اإدارة الم�سروع وتّم توقيع خط�ب التعيين )العقد( بت�ريخ 1431/9/6هـ الموافق 2010/8/16م مع �سركة هيل 
.Hill International )Middle East( Limited )الدولّية المتحدة ) فرع ال�سرق الأو�سط

اإّن نط�ق الخدم�ت الُمحّددة في هذه التف�قّية ي�سمل تقديم الخدم�ت الت�لية:

خدم�ت ا�ست�س�رية في المج�لت الهند�سّية والتوريدات والإن�س�ءات ولم� بعد مرحلة البن�ء. �

اإدارة و الإ�سراف على الت�س�ميم والإن�س�ءات في الموقع لتنفيذ الم�سروع ح�سب م� هو ُمخّطط له و�سمن الميزانّية الُمقّدرة وب�لجودة المطلوبة. �

اإعداد وتطوير و مراقبة خطط اإدارة وتنفيذ الم�سروع. �

اإعداد وتطوير ومراقبة جميع اإجراءات مراقبة الم�سروع. �

ُمّدة العقد 36 �سهرًا �

قيمة العقد 69.810.000 ري�ل �سعودي.  �

Davis Langdon SAL 7- ديفي�س النغدون اإ�س. اإيه. اإل

اأبرمت �سركة جبل عمر للتطوير ب�ل�ستراك مع �سركة الراجحي الم�سرفّية لال�ستثم�ر اتف�قّية خدم�ت ا�ست�س�رية بت�ريخ 2010/3/31م لتقديم خدم�ت المراقبة  على اأعم�ل 
.”DLA“  المق�ولت عن طريق �سركة ديفي�س لنغدون، مراجعون

الهدف من تلك التف�قية هو مراجعة ومراقبة مختلف اأوجه اأداء المق�ول. �

يتكّون نط�ق الخدم�ت لهذه التف�قّية من )1( مراجعة وث�ئق الم�سروع فيم� يتعّلق بتقييم طلب�ت ال�سرف الت�لية ل�سدور �سه�دات الموافقة ذات العالقة )2( تقديم تقرير  �
حول جميع طلب�ت ال�سرف خالل 10 اأي�م عمل من ت�ريخ تلك الطلب�ت ولغ�ية تقريرين اثنين في ال�سهر بحيث ت�سمل م� يلي  )اأ(  �سّحة الفواتير )ب( تقييم جودة اأعم�ل 
البن�ء )ج( اإبداء الّراأي في عملية ُمراقبة التقّدم في �سير العمل ا�ستن�دًا اإلى الأُطر الزمنّية الُمحّددة للمق�ولين ل�ستكم�ل بن�ء الأبراج )3( لإ�سدار �سه�دة م�س�دقة وفق� 
ل اإليه� في )2( اأعاله )4( القي�م خالل 60 يومً� )اأو اأق�سر من ذلك ح�سب م� توّجه به الجهة المقر�سة( بمراجعة الفواتير التي ت�سل قيمته� اإلى 50  للنت�ئج التي تّم التو�سّ

مليون ري�ل �سعودي بموجب اتف�قَية الج�سر التمويلي. 

ي�ستحق دفع ر�سوم المراجعة بموجب هذه التف�قّية خالل 30 يوم� ً من ت�ريخ ا�ستالم الف�تورة، وتحت�سب على اأ�س��س اأّن �س�ع�ت العمل هي بواقع 40 �س�عة في الأ�سبوع، بمعّدل  �
�سعر �س�عة كم� يلي )1( 250 دولرًا اأمريكي  للمدير )2( 150 دولرًا اأمريكي لكبير مراقبي الجودة )3( 125 دولرًا اأمريكي لُمراقب الجودة )4( 125 دولرًا اأمريكي 

لمهند�س التخطيط )5(80  دولرًا اأمريكي  لم�س�عد مراقب الجودة. 

ُتحّدد ديفي�س لنغدون م�سوؤوليته� عن التعوي�س بمبلغ مليون )1.000.000( جنيه اإ�سترليني ولُمّدة �سنتين اعتب�رًا من ت�ريخ انته�ء ُمّدة هذه التف�قّية.  �

يحقُّ ل�سركة جبل عمر للتطوير تعليق اأو اإنه�ء التف�قّية في اأّي وقت وذلك بتوجيه اإ�سع�ر ب�لإنه�ء ُمّدته ثالثون )30( يومً�.  وفي ح�ل تعليق العمل ب�لتف�قّية، ف�إّنه يتعّين على  �
�سركة جبل عمر للتطوير توجيه اإ�سع�ٍر بوجوب ا�ستئن�ف العمل بموجب العقد خالل ثالثين )30( يومً� من انق�س�ء �سّتة اأ�سهر من التعليق، واإّل ف�إّن التف�قّية �سوف ُتعتبر في 

حكم الُمنتهية تلق�ئّيً�.

8- �شركة �شقيفة ال�شفا المحدودة  

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في اتف�قيتين  مع �سركة �سقفية ال�سف� المحدودة وذلك كم� يلي:

بت�ريخ 1430/08/25هـ الموافق 2009/8/16م  لتوفير خدم�ت ال�ست�س�رات والإدارة. . 1

يت�أّلف نط�ق الخدم�ت من تقديم الم�سورة واإعداد جميع الوث�ئق ال�سرورّية فيم� يتعلق ب�لمج�لت الت�لية )1( تحديد الم�س�ح�ت المت�حة لالإيج�ر وتقديم الم�سورة ب�س�أن ُمّدة  �
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ن�شرة �لإ�شد�ر

الإيج�ر )2( و�سع الإر�س�دات حول الحّد الأدنى من المع�يير الواجب توّفره� في العمالء الُم�ستهدفين والتعّرف على العمالء الُمحتملين وفقً� لذلك )3( توحيد عقود الإيج�ر 
لجزء من اأو لجميع الأبراج �سواًء �سكنّية اأو تج�رّية من حيث قيمة العقد، العط�ءات الم�لّية، والجوانب الق�نونّية والجوانب الأخرى ذات ال�سلة )4( و�سع المع�يير والطرق 
التي يتعّين على العمالء المحتملين به� تقديم عط�ءاتهم )5( اقتراح �سيغة ُموّحدة لعقود الت�أجير طويلة الأجل )6( تقديم الُمقترح�ت ل�سركة جبل عمر للتطوير حول 
اللتزام�ت التع�قدّية المترّتبة على عقود الإيج�ر طويلة الأجل )7( و�سع الطرق ال�سحيحة لتقييم عرو�س الأ�سع�ر واآلّية لموا�سلة الوف�ء ب�للتزام�ت التع�قدّية )8( اإعداد 

مظ�ريف مختومة تحتوي على عط�ءات الإيج�ر عن طريق المزاد لك�ّفة الفن�دق، الأبراج ال�سكنّية والمراكز التج�رّية بحيث ُيقّدم ُكلُّ عط�ٍء في ظرف منف�سل. 

يجب على ُمقّدم الخدمة عدم التع�قد من الب�طن على اأّي من اللتزام�ت المذكورة اأعاله دون الح�سول على موافقة خطّية بذلك من قبل �سركة جبل عمر للتطوير. �
تبلغ ُمّدة العقد 3 �سهور.  �
تبلغ القيمة التع�قدّية 350.000 ري�ل �سعودي.  �
يخ�سع ُمزّود الخدمة لفترة �سلطة تقديرّية ُمّدته� خم�س �سنوات بعد انته�ء العقد. �

 بت�ريخ 1430/08/25هـ الموافق 2009/8/16م لتقديم خدم�ت ال�ست�س�رات والإدارة: . 2

الغر�س من هذا العقد هو اإدارة عملّية ت�أجير البرجين الفندقيين  رقم )H12 و H13A( الك�ئنين في  الموقع S3 الذي ُيطّل على طريق اإبراهيم الخليل.  يت�سّمن نط�ق  �
الخدم�ت )1( اإطالق حملة ت�سويق للم�سروع على الُم�ستويين المحّلي والع�لمي )2( اإعداد ق�ئمة ب�لم�ستثمرين المحتملين قبل مرحلة تقديم العط�ءات للم�سروع )3( دعوة 
الم�ستثمرين الذين �سبق ت�أهيلهم )4( تحديد ُمهلة للم�ستثمرين لتقديم ُمقترح�تهم في مظ�ريف مختومة )5( مع�لجة ال�ستف�س�رات الواردة من الم�ستثمرين الم�س�ركين 
في الم�سروع والتن�سيق مع �سركة جبل عمر للتطوير للّرد على تلك ال�ستف�س�رات )6( تلّقي عرو�س ك�ملة من الم�ستثمرين الم�س�ركين في مظ�ريف مختومة وبرفقه� �سيك�ت 
ر ب��سم �سركة جبل عمر للتطوير مق�بل ت�سليم كّل م�ستثمر من الم�ستثمرين اإي�س�ًل بذلك، ومن ثّم تقديم جميع الوث�ئق التي تّم  م�سرفّية بقيمة 50 مليون ري�ل �سعودي ُتحرَّ

جمعه� ل�سركة جبل عمر للتطوير و )7( و�سع جدول مواعيد لجميع الم�ستثمرين لختي�ر اأف�سل ُمقّدم عط�ء.

يتّم تق�سيم قيمة العقد على النحو الت�لي )1( 2.160.000 ري�ل �سعودي ُمق�بل ر�سوم الت�سويق )2( 0.5 % من اإجم�لي قيمة الإيج�ر ر�سوم و�س�طة، منه� مبلغ 1.000.000  �
�س للتعوي�س عن الأجور والنفق�ت الأخرى بحيث يتّم خ�سمه عند اإنه�ء العقد وذلك من ر�سوم الت�سويق )3( مبلغ اإ�س�في وقدره 100.000 ري�ل ُيدفع كلَّ �سهر. ري�ل ُيخ�سَّ

ُحّددت ُمّدة العقد ب�سّتة )6( اأ�سهر ميالدّية. �

Millennium Hotels & Resorts 9- مالينيوم للفنادق والمنتجعات

وّقعت ال�سركة مع م�لينيوم للفن�دق والمنتجع�ت على “خط�ب عزم” بت�ريخ 2009/11/29م لتقديم خدم�ت اإدارة الفن�دق والخدم�ت الفنّية. 

�ض مو�شوع خطاب العزم في و�شع �شروط اأ�شا�شّية التفاقّية اإدارة فنادق وخدمات فنّية ُمقترحة.  � يتلخَّ
ي�سمل نط�ق الخدم�ت الفن�دق الت�لية )1( ) كوبثورن، للمبنى )الواقع في PR1 )اأ( و )ب( و )ج(( بعدد 834 ُمفت�ح، )2( م�لينيوم، للمبنى رقم )SR9 و SR10( بعدد  �

766 مفت�ح. 
الُمّدة المن�سو�س عليه� في خط�ب العزم هي 15 ع�مً� مع اإمك�نية التجديد لفترتين ُمّدة ُكلٍّ منهم� 5 �سنوات. �
دولر اأمريكي. �  400.000  )”TSA“( يبلغ الر�سم الإجم�لي لتف�قّية الخدم�ت الفنّية
�سيتمُّ تخ�سي�س مزيد من الر�سوم ال�سنوّية المن�سو�س عليه� بن�سب مئوّية متنوعة اإ�ستن�دًا اإلى اإجم�لي الإيرادات من الفن�دق. �

 Best Western International Limited 10- بي�شت و�شترن انترنا�شيونال المحدودة

وّقعت ال�سركة مع �سركة بي�ست و�سترن انترن��سيون�ل المحدودة على “خط�ب عزم” بت�ريخ 2009/11/24م لتقديم خدم�ت اإدارة الفن�دق والخدم�ت الفنّية.

يتلّخ�ض مو�شوع خطاب العزم  في و�شع �شروط اأ�شا�شّية ُمقترحة التفاقّية اإدارة فنادق واتفاقّية خدمات فنّية.  �
ي�سمل نط�ق الخدم�ت الفن�دق الت�لية )1( بي�ست و�سترن، المبنى رقم )SR5( بعدد 305 مفت�ح، و )2( بي�ست و�سترن بريميير، المبنى رقم )SR6( بعدد 336 مفت�ح. �
اأمريكّيً�. � دولرًا   450.000 يبلغ   )”TSA“( الر�سم ال�س�مل لتف�قية الخدم�ت الفنّية
�سيتّم تخ�سي�س مزيد من الر�سوم ال�سنوّية المن�سو�س عليه� بن�سب مئوّية متنوعة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي الإيرادات من الفن�دق. �
الُمّدة المن�سو�س عليه� في خط�ب العزم هي 20 ع�مً� ق�بلة للتجديد على فترتين اثنتين ُمّدة كلٍّ منهم� 5 �سنوات. �

11- مجموعة فنادق ريزيدور )RHG( - فندق رادي�شون بلو

الاّلزمة. الفنّية  الم�س�عدة  وتقديم  الفن�دق  لإدارة  2009/11/30م  بت�ريخ   )”LOI“( ”وّقعت ال�سركة مع مجموعة فن�دق ريزيدور على “خط�ب عزم

ة باتفاقية ُمقترحة الإدارة الفنادق الُم�شّنفة ذات العالمة التجارّية. � يتلّخ�ض مو�شوع خطاب اإبداء االهتمام في تحديد ال�شروط التجارّية واالأحكام الخا�شّ
ي�سمل نط�ق الخدم�ت على الإدارة والخدمة الفنّية الم�سّنفة لخدمة الفن�دق ذات العالمة التج�رّية رادي�سون بلو، المبنى رقم بعدد 337 مفت�ح. �
200.000 دوالرًا اأمريكيًا، ُيدفع على اأق�شاط. �  )”TSA“( يبلغ ُمجمل ر�سم الخدم�ت الفنّية
الفترة الُمحّددة لهذا الخط�ب هي 20 ع�مً� مع خي�ر التمديد لفترتين اثنتين ُمّدة ُكلِّ منهم� 5 �سنوات. �
�سيتمُّ تخ�سي�س مزيد من الر�سوم ال�سنوّية المن�سو�س عليه� بن�سب مئوّية متنّوعة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي الإيرادات من الفن�دق. �
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 Hilton International 12- هيلتون العالمية

وّقعت ال�سركة مع  هيلتون الع�لمّية على “خط�ب تف�هم” )LOU( بت�ريخ 7 دي�سمبر 2009مـ لتقديم خدم�ت اإدارة الفن�دق. 

يتلّخ�ض مو�شوع خطاب التفاهم في تحديد ال�شروط واالأحكام لُكّل اتفاقّية ترغب الدخول فيها. �

ُمّدة خط�ب التف�هم 3 اأ�سهر اأو عند الدخول في اتف�قّي�ت الإدارة المتعلقة بجميع الفن�دق المقترحة. �

ي�سمل نط�ق الخدم�ت الفن�دق الت�لية )1( كونراد، المب�ني ذات الأرق�م . )H10 وH11( بعدد 540 مفت�حً� )2( هيلتون- فندق موؤتمرات، المبنى رقم )H5( بعدد 435  �
مفت�حً� )3( هيلتون - اأجنحة ، المب�ني ذات الأرق�م )H6 و H7 ( بعدد 528 مفت�حً� )4( هيلتون البرج رقم 1، مبنى رقم )a - H1( بعدد 1122 مفت�حً� )5( هيلتون البرج 

رقم 2 ، مبنى رقم )H2( بعدد 1122 مفت�حً� )6( دبل تريي من هيلتون، المب�ني ذات الأرق�م )H1-b و H1-c( بعدد 744 مفت�حً�.

ر�سم خدم�ت تطوير ع�ّمة بمبلغ اإجم�لي وقدره 1.000.000  دولرًا اأمريكيً�. �

ر�سوم �سنوّية اأخرى �سيتمُّ تخ�سي�سه� وفق ن�سب مئوية ُمقّررة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي اإيرادات الفن�دق. �

Accor Hospitality  )13- اأكور لل�شيافة )االإمارات العربّية المّتحدة

لإدارة الفن�دق والم�س�عدة الفنية بت�ريخ 2009/12/21مـ.    )”LOI“( “ وّقعت ال�سركة مع  اأكور لل�سي�فة على “خط�ب عزم

بولم�ن  �  ،)Sofitel( �سوفيتيل  التج�رّية  العالم�ت  تحت  المكّرمة  مّكة  في  للتطوير  عمر  جبل  ل�سركة  مملوكة  عق�رات  اأربعة  ت�سغيل  في  العزم   خط�ب  مو�سوع  يتلّخ�س 
.)Ibis( واآيب�س ،)Novotel( نوفيتيل ،)Pullman(

ُيعتزم اأن يتبع خط�ب العزم اتف�قّية اإدارة وعقد ُم�س�عدة فنّية. �

ُر�سوم �سنوّية اأخرى �سيتمُّ تخ�سي�سه� وفق ن�سب مئوّية ُمقّررة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي اإيرادات الفن�دق. �

 Marriott 14- ماريوت

وّقعت ال�سركة مع م�ريوت على »خط�ب عزم » بت�ريخ 2010/1/20م لتقديم خدم�ت اإدارة الفن�دق. 

يتلّخ�س مو�سوع خط�ب العزم  هذا في تقديم الأحك�م الرئي�سة لبن�ء الفن�دق والإدارة وتقديم الخدم�ت الفنّية و�سل�سلة الخدم�ت الأخرى.  �
ي�ستمل نط�ق العمل على الفن�دق الت�لية )1( جي دبليو م�ريوت بعدد 651 مفت�حً� )2( فندق م�ريوت بعدد 436 مفت�حً� و )3( كورت ي�رد ب�إدارة فندق م�ريوت بعدد 506  �

مفت�حً�. 
دولرًا اأمريكيً�. �  750.000 بمبلغ  �سيكون   )”TSA“( ر�سم اتف�قّية الخدم�ت الفنّية
ُر�سوم �سنوّية اأخرى �سيتّم تخ�سي�سه� وفق ن�سب مئوية ُمقّررة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي اإيرادات الفن�دق. �

)”IHG“( 15- مجموعة فنادق انتركونتيننتال

اأ�سدرت مجموعة اإنتركونتيننت�ل »خط�ب عزم » بت�ريخ 2010/1/12م لإدارة الفن�دق وتقديم الخدم�ت الفنّية و�سل�سلة من الخدم�ت.

يتلّخ�س مو�سوع خط�ب العزم  في و�سع الأحك�م التج�رّية الرئي�سة لتف�قية اإدارة الفن�دق والخدم�ت الفنّية. �

ي�سمل نط�ق اإدارة الفن�دق والخدم�ت الفن�دق الت�لية فقط )1( كراون بالزا، المبنى رقم )SR4( بعدد 350 مفت�حً� و )2( هوليداي اإن، المبنى رقم )H14A(  بعدد 400  �
مفت�حً�.

يكون بمبلغ 450.000 دولرًا اأمريكيً�. �   )”TSA“( الر�سم  ال�س�مل لتف�قّية الخدم�ت الفنّية

ُر�سوم �سنوّية اأخرى �سيتمُّ تخ�سي�سه� وفق ن�سب مئوية ُمقّررة ا�ستن�دًا اإلى اإجم�لي اإيرادات الفن�دق. �

 )H14A(اإن مكة المكرمة – هوليدي   )”IHG“( 16- مجموعة فنادق انتركونتيننتال

الإدارة. عقود  ت�سمل  اإن  هوليدى  فندق  مع  2010/4/4م  دخلت ال�سركة  مع مجموعة فن�دق هوليدى اإن في اتف�قّية خدم�ت فنّية  “TSA”  بت�ريخ 

وال�ست�س�ريين  � الفن�دق  في  الع�ملين  فريق  مع  ب�لتع�ون  التج�رّية  والعالم�ت  ب�لخدم�ت  للتطوير  عمر  جبل  �سركة  تزويد  في  الفنّية  الخدم�ت  اتف�قّية  مو�سوع  يتلّخ�س 
والمق�ولين، بخ�سو�س المبنى رقم  )H14A( بعدد 400 مفت�حً�.

ي�سمل نط�ق الخدم�ت م� يلي )1( و�سع اإر�س�دات ت�سميم العالمة التج�رّية وتزويد �سركة جبل عمر للتطوير بمع�يير العالم�ت التج�رّية ومع�يير المنتج�ت ذات ال�سلة  �
ب�لعالمة التج�رّية بحيث تقوم مجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل في وقت لحق بو�سع العالمة التج�رّية على تلك الفن�دق بمجّرد الموافقة عليه� وفقً� لتقرير الممتلك�ت.

يكون لمجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل الحّق الح�سري في الموافقة اأو عدم الموافقة على الم�سروع من حيث حمل الفن�دق للعالمة التج�رّية لمجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل  �
لأّي �سبب من الأ�سب�ب.

ب�ل�ستن�د اإلى خط�ب العزم الذي تت�سّمنه اتف�قَية الخدم�ت الفنّية وكذلك اتف�قّية اإدارة الفن�دق )»HMA«(، ف�إّنه يجوز اإنه�ء اتف�قَية الخدم�ت الفنّية في ح�ل اإخف�ق  �
الأطراف في اإبرام وت�سليم اتف�قّية اإدارة الفن�دق خالل 90 يومً� من ت�ريخ اتف�قَية الخدم�ت الفنّية هذه، مع اإمك�نّية تمديد هذه الفترة ب�لتف�ق الم�سترك فترتين اإ�س�فيتين 

ُمّدة كلٍّ منهم� 45 يومً�.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

 )SR4( فندق كراون بالزا مكة المكرمة -- )»17- مجموعة فنادق انتركونتيننتال )»مجموعة فنادق اإنتركونتيننتال

2010/4/4م لتقديم الخدم�ت الفنّية لفن�دق كراون بالزا ت�سمل  دخلت �سركة جبل عمر للتطوير مع مجموعة فن�دق اإنتركونتننت�ل في اتف�قّية خدم�ت فنّية  “TSA” بت�ريخ 
عقود الإدارة.

يتلّخ�س مو�سوع اتف�قَية الخدم�ت الفنّية في تزويد �سركة جبل عمر للتطوير ب�لخدم�ت الفنّية والعالم�ت التج�رّية ب�لتع�ون مع فريق الع�ملين في الفندق وال�ست�س�ريين  �
والمق�ولين، بخ�سو�س مبنى كراون بالزا رقم)SR4(  بعدد 350 مفت�حً�. 

ب�لعالمة  � ال�سلة  ذات  المنتج�ت  ومع�يير  التج�رّية  العالم�ت  بمع�يير  للتطوير  عمر  جبل  �سركة  وتزويد  التج�رّية  العالمة  ت�سميم  اإر�س�دات  و�سع  الخدم�ت  نط�ق  ي�سمل 
التج�رّية، بحيث تقوم مجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل في وقت لحق بو�سع العالمة التج�رّية على تلك الفن�دق بمجّرد الموافقة عليه� وفقً� لتقرير الممتلك�ت.

يكون لمجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل الحّق الح�سري في الموافقة اأو عدم الموافقة على الم�سروع من حيث حمل الفن�دق للعالمة التج�رّية لمجموعة فن�دق اإنتركونتيننت�ل  �
لأّي �سبب من الأ�سب�ب.

ب�ل�ستن�د اإلى خط�ب العزم الذي تت�سّمنه اتف�قَية الخدم�ت الفنّية وكذلك اتف�قّية اإدارة الفن�دق)»HMA«( ، ف�إّنه يجوز اإنه�ء اتف�قية الخدم�ت الفنّية هذه في ح�ل اإخف�ق  �
الأطراف في اإبرام وت�سليم اتف�قّية اإدارة الفن�دق خالل 90 يومً� من ت�ريخ اتف�قّية الخدم�ت الفنّية هذه، مع اإمك�نّية تمديد هذه الفترة ب�لتف�ق لم�سترك لفترتين اإ�س�فيتين 

ُمّدة كلٍّ منهم� 45 يومً�.

18- االأبنية لال�شت�شارات الهند�شّية: 

اأبرمت �سركة جبل عمر للتطوير عقدًا لتوفير خدم�ت الدعم الفّني لم�سروع تطوير جبل عمر وفقً� لخط�ب القبول الموؤّرخ في 2008/7/10م وذلك مع مكتب الأبنية لال�ست�س�رات 
الهند�سّية.

تبداأ اأبنية في تنفيذ العمل اعتب�رًا من ت�ريخ خط�ب القبول وُمّدة العقد 3 �سنوات، بم� يّتفق مع الُمّدة الُمقّررة للم�سروع. �

يكون ل�سركة جبل عمر للتطوير الحّق في اإنه�ء العقد في ح�ل قّررت اأّنه لم يعد هن�ك ح�جة لذلك، ويجوز ل�سركة جبل عمر للتطوير اأي�سً� تعديل العقد ح�سب الح�جة، وفق  �
تقديره� وبم� يتالءم مع اأهداف الم�سروع.

ل يجوز اإح�لة اأو تغيير العقد بدون التف�ق الُم�سترك بين الطرفين. �

ر اأّنه وبن�ًء على طلب البنوك  مالحظة: اجتمع مجل�س اإدارة �سركة جبل عمر للتطوير في جل�سته الت��سعة ع�سر م�س�ء يوم الأربع�ء 1431/06/12هـ الموافق 2010/05/26م وقرَّ
اإدارة  اأْن تكون �سركة  اإلى 5 ملي�رات ري�ل �سعودي والذي يقوم به الم�ست�س�ر الم�لي )الراجحي الم�لية( وهو  ع الُمقّرر للمرحلة الأولى بمبلغ ي�سل  الم�س�ركة في التمويل الُمجمَّ
الم�سروع �سركة اإدارة ع�لمّية معروفة، فقد قّرر المجل�س تعيين »�سركة ديوي الع�لمّية لال�ست�س�رات الهند�سّية« وهي �سركة األم�نية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة الم�سروع بدًل من مكتب 
الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية )تمَّ اإ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى �سركة هيل لحقً�(، مع ا�ستمرار المهند�س / اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي ع�سو مجل�س الإدارة ُمن�ّسقً� لأعم�ل 

الت�سميم الداخلي للفن�دق ب�لم�سروع وذلك اعتب�را من 1431/07/01هـ كجزء من العقد الذي تمَّ توقيعه مع مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سيَّة.

 وافقت الجمعّية الع�ّمة الع�دّية والتي ُعقدت بت�ريخ 1431/7/4هـ الموافق 2010/6/16م على الأعم�ل والعقود التي تّمت بين �سركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية لال�ست�س�رات 
الهند�سّية والذي يملكه ع�سو مجل�س الإدارة المهند�س/ اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي طبقً� للم�دة )69( من نظ�م ال�سرك�ت.  تّم التع�قد مع مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية 

خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث اأّن العر�س المقّدم من مكتب الأبنية والب�لغ قيمته 27.5 مليون ري�ل �سعودي ك�ن اأقّل العرو�س المطروحة على ال�سركة اآنذاك.

اتفاقيات التاأمين 

ة  تقع م�سئولية ت�أمين موجودات ال�سركة في مواقع العمل على ع�تق ُمق�وِلي الم�سروع كالًّ ح�سب المواقع المخ�س�سة له،  في حين تقوم ال�سركة ب�لت�أمين على موجوداته� الخ��سّ
الأخرى ك�ل�سي�رات عن طريق ال�سركة مب��سرة. 

ُعقود خدمات اأع�شاء مجل�س االإدارة والمدير العام

ُيوجد عقد عمل بين المدير الع�م لل�سركة وبين ال�سركة، وب�سكل ع�م تت�سّمن عقود ُموظفي ال�سركة والمدير الع�م اللتزام�ت والحقوق التع�قدّية �س�ملة تف��سيل الأجر ال�سهري، 
بدل ال�سكن، بدل النتداب، الت�أمين والإج�زات ال�سنوّية.

العقارات الُم�شتاأجرة من قبل ال�شركة

دخلت �سركة جبل عمر للتطوير في عقد ت�أجير عق�ري مع ُموؤ�س�سة �س�لح الثنيَّ�ن بت�ريخ 1431/03/14هـ الموافق 28 فبراير2010م لمبنًى ُمكّون من )9( طوابق ويقع في منطقة 
مُّ المبنى مك�تب ل�سركة جبل عمر في دور واحد وذلك لالإ�سراف على تنفيذ الم�سروع  الحف�ير وهو ُمال�سق لموقع الم�سروع من اأق�سى جهته الغربّية على �س�رع اأُم القرى.  ي�سُ
ومراقبته، بينم� ت�ستغلُّ �سركة الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( الطوابق الثم�نية الأخرى منذ ت�ريخ توقيع اتف�قيته� مع �سركة جبل عمر لتوّلي الإ�سراف الفّني على 
تنفيذ اأعم�ل المرحلة الأولى للم�سروع في 1432/2/12هـ الموافق 2011/1/16م وحّتى ت�ريخه.  ك�ن ال�ست�س�ري ال�س�بق للم�سروع - �سركة ديوي الع�لمية - ي�ستغّل تلك الأدوار 
ة العقد الإيج�ري  ح اأعاله، وتقوم �سركة جبل عمر ب�سداد ك�مل مبلغ الإيج�ر.  ُحّددت ُمدَّ الثم�نية في ال�س�بق قبل اأْن يتمَّ اإنه�ء عقده وا�ستبداله ب�سركة خطيب وعلمي كم� هو مو�سّ
ه اأحد الطرفين اإ�سع�رًا خطيًّ� للطرف الآخر بعدم رغبته  ب�سنتين هجريتين تبداآن في 1431/03/21هـ وتنتهي�ن في 1433/03/20هـ، ُتجّدد الُمّدة تلق�ئيً� لُمّدة ُمم�ثلة م� لم ُيوجِّ
� ب�لإ�س�فة اإلى  في التجديد وذلك قبل )3( اأ�سهر من ت�ريخ انته�ء العقد.  تبلغ القيمة الإجم�لّية لعقد الإيج�ر 3.200.000 ري�ل �سعودي بواقع 1.600.000 ري�ل �سعودي �سنويًّ
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وديعة ت�أمين ُم�سترّدة بمبلغ 20.000 ري�ل �سعودي.  في ح�ل قي�م �سركة جبل عمر للتطوير ب�إنه�ء العقد من طرف واحد، ف�إّنه يجب دفع ك�مل قيمة الإيج�ر.  اأّم� في ح�لة الإنه�ء 
الإلزامي للعقد، ف�إّنه يتعّين على �سركة جبل عمر للتطوير دفع مق�بل �سغل المب�ني حّتى ت�ريخ الإنه�ء، ب�لإ�س�فة اإلى ر�سوم تعوي�س بمبلغ وقدره 100.000 ري�ل �سعودي. يحُكم 

الق�نون ال�سعودي عقد الإيج�ر المذكور، ويتّم حّل النزاع�ت عن طريق الجه�ت الق�س�ئّية في المملكة العربّية ال�سعودّية.

تعامالت االأطراف ذات العالقة

وافقت الجمعّية الع�ّمة الع�دّية والتي ُعقدت بت�ريخ 1431/7/4 هـ الموافق 2010/6/16م على الأعم�ل والعقود التي تّمت بين �سركة جبل عمر للتطوير ومكتب الأبنية لال�ست�س�رات 
الهند�سّية والذي يملكه ع�سو مجل�س الإدارة المهند�س/ اأن�س محّمد �س�لح �سيرفي طبقً� للم�دة )69( من نظ�م ال�سرك�ت.  تّم التع�قد مع مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية 
خالل الفترة المنتهية في 1429/12/30هـ حيث اأّن العر�س المقّدم من مكتب الأبنية والب�لغ قيمته 27.5 مليون ري�ل �سعودي ك�ن اأقّل العرو�س المطروحة على ال�سركة اآنذاك.  
وفي ت�ريخ 1431/9/13هـ الموافق 2010/8/23م، اأعلنت ال�سركة عن تعيين �سركة هيل الع�لمّية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة الم�سروع وذلك بعد الرجوع اإلى قرار مجل�س اإدارة ال�سركة 
بتعيين �سركة ديوي الع�لمّية لال�ست�س�رات الهند�سّية للقي�م ب�أعم�ل اإدارة الم�سروع بدًل من مكتب الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سّية وذلك في جل�سته� الت��سعة ع�سر م�س�ء يوم الأربع�ء 
الأولى من م�سروع جبل عمر  المرحلة  لقط�ع  المقّرر  التجميعي  التمويل  الم�س�ركة في  البنوك  وبعد مراجعة مجل�س  والمعلن عنه في 1431/6/15هـ  الموافق 1431/06/12هـ 
بخ�سو�س القرار ع�ليه، فقد اأف�دت البنوك بوجود تع�ر�س في الم�س�لح في ح�ل اإ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى ا�ست�س�ري اأعم�ل الإ�سراف على التنفيذ �سركة ديوي الع�لمّية 
وعليه فقد ق�مت �سركة جبل عمر للتطوير وبعد التن�سيق مع مجل�س البنوك الُممّولة ب�إ�سن�د اأعم�ل اإدارة الم�سروع اإلى �سركة هيل الع�لمّية وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ خط�ب التعيين 
ال�س�در بت�ريخ 1431/9/6هـ لمّدة ثالث �سنوات على اأن تبداأ مب��سرة الأعم�ل خالل 14 يومً� من خط�ب التعيين.  وب��ستثن�ء هذا التع�مل المذكور اأعاله، ُيوؤّكد اأع�س�ء مجل�س 
الإدارة ب�أّن ال�سركة ل ترتبط ب�أّية عقود اأو ترتيب�ت مع اأع�س�ء مجل�س الإدارة، اأو المدير الع�م، اأو الإدارة العلي� اأو اأّي من اأق�ربهم فيم� يتعّلق ب�أعم�ل ال�سركة.  هذا، وُيوؤّكد اأع�س�ء 

مجل�س الإدارة التزام ال�سركة ب�أحك�م الم�دتين 69 و70 من نظ�م ال�سرك�ت والم�دة 18 من لئحة حوكمة ال�سرك�ت )ف�ساًل اأنظر ق�سم »اإقرارات اأع�س�ء مجل�س الإدارة«(.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

و�شف �لأ�شهم 14
راأ�س المال

يبلغ راأ�س م�ل ال�سركة ُمنذ ت�أ�سي�سه� 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�ّسم اإلى 671.400.000 �سهمً� مت�س�وية القيمة وتبلغ قيمة كّل �سهم ع�سرة )10( ري�ل �سعودي وجميعه� 
اأ�سهم ع�دّية �سدرت مق�بل )اأ( اأ�سول عينية و )ب( قيمة نقدّية.

اكتتب الموؤ�ّس�سون في عدٍد من اأ�سهم ال�سركة تبلغ 470.000.000 �سهمً� على النحو الت�لي:

)411.843.514( �سهمً� عينّيً� قيمته� )4.118.435.140( ري�ل �سعودي مق�بل اأرا�س وعق�رات تّم تقويمه� بمعرفة اللجنة الحكومّية لتقدير العق�رات الموّقعة والمعتمدة   .1
من الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة برقم )1102/هـ( وت�ريخ 1425/12/27هـ.

)58.156.486( �سهمً� نقديً� قيمته� )581.564.860( ري�ل �سعودي )ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ب�سداد ذلك المبلغ نقدًا ني�بًة عن اأ�سح�ب عق�رات لم يقوموا   .2
ب��ستكم�ل الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّيتهم لتلك العق�رات ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من راأ�س م�ل �سركة جبل عمر المدفوع، )يمكن الرجوع لخط�ب مراجع 
ح�س�ب�ت ال�سركة �سمن الم�ستندات المت�حة للفح�س والمع�ينة(، ويتن�ق�س هذا الر�سيد ُكلَّم� اكتملت الإجراءات الق�نونّية لأ�سح�ب تلك ال�سكوك(.  ُيمّثل هذا ُم�س�همة 
ُماّلك عق�رات في الموقع تّم تقويمه� طبقً� لتقدير اللجنة الم�سّكلة الم�س�ر اإليه� في الفقرة ال�س�بقة، و�سوف ُت�سّجل هذه الأ�سهم ب�أ�سم�ئهم بعد ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعّية 
والنظ�مّية بحيث ل يتج�وز ا�ستكم�ل تلك الوث�ئق ُمّدة 3 �سنوات، ويلتزم مجل�س اإدارة ال�سركة بعر�س المتبقي من الأ�سهم النقدّية الم�س�ر اإليه� على الجمعّية الع�ّمة الع�دّية 

لل�سركة وتو�سي�ته في �س�أنه�، بم� ل يتع�ر�س مع اأحك�م ال�سريعة والأنظمة ذات العالقة10.

ب�قي اأ�سهم راأ�س الم�ل والب�لغ عدده� 201.400.000 �سهمً� نقدّيً� قيمته� )2.014.000.000( ري�ل �سعودي تّم طرحه� لالكتت�ب الع�م في الفترة م� بين 1428/5/23هـ   .3
الموافق 2007/6/9م اإلى 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وتّمت تغطيته� ب�لك�مل. 

ُكّل اأ�سهم ال�سركة هي اأ�سهم ع�دّية ول يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم ب�أقّل من قيمته� ال�سمّية واإّنم� يجوز اأْن ت�سدر ب�أعلى من هذه القيمة، وفي هذه الح�لة الأخيرة ُي�س�ف فرق القيمة اإلى 
الحتي�طي النظ�مي ولو بلغ حّده الأق�سى، وال�سهم غير ق�بل للتجزئة في مواجهة ال�سركة ف�إذا تمّلكه اأ�سخ��س عديدون وجب عليهم اأن يخت�روا اأحدهم لينوب عنهم في ا�ستعم�ل 

ة ب�ل�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخ��س م�سئولين ب�لت�س�من عن اللتزام�ت الن��سئة عن ملكّية ال�سهم. الحقوق الُمخت�سّ

زيادة راأ�س المال

ة، اأْن ُتقّرر زي�دة راأ�س م�ل ال�سركة مّرة اأو ِعّدة مّرات ب�إ�سدار اأ�سهٍم جديدة  يجوز للجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، بعد التثّبت من الجدوى القت�س�دّية وبعد موافقة الجه�ت المخت�سّ
بالقيمة اال�شمَية نف�شها لالأ�شهم االأ�شلّية، ب�شرط اأن يكون راأ�ض المال االأ�شلي قد ُدفع باأكمله، وبمراعاة ما يق�شي به نظام ال�شركات ونظام الهيئة. ويعّين القرار طريقة زيادة راأ�ض 
الم�ل، ويكون للم�س�همين الأ�سليين يوم اإغالق الجمعّية اأولوّية الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة النقدّية. واإذا لم تتّم تغطية الكتت�ب في الأ�سهم المطروحة ُكلّيً� من قبل الم�س�همين 

المقّيدين في ت�ريخ الأحقّية، �ستوّزع الأ�سهم المتبقية على الم�س�همين المقّيدين في ت�ريخ الأحقّية والذين طلبوا �سراء عدد اأكثر من ن�سيبهم وفق مبداأ الن�سبة والتن��سب.

تخفي�س راأ�س المال

اإذا م� زاد عن  ال�سركة  راأ�س م�ل  الم�لّية، تخفي�س  ال�سوق  وال�سن�عة وهيئة  التج�رة  اأ�سب�ب مقبولة وبعد موافقة وزير  بن�ًء على  الع�دّية،  الع�ّمة غير  الجمعّية  يجوز بقرار من 
ح�جته� اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�س�ئر، ول ي�سدر القرار اإّل بعد تالوة تقرير مراجعي الح�س�ب�ت عن الأ�سب�ب الُموجبة له وعن اللتزام�ت التي على ال�سركة واأثر التخفي�س في هذه 
اللتزام�ت وبمراع�ة م� يق�سي به نظ�م ال�سرك�ت ويبّين القرار طريقة هذا التخفي�س.  واإذا ك�ن التخفي�س نتيجة زي�دة راأ�س الم�ل عن ح�جة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى 
اإبداء اعترا�س�تهم عليه خالل �سّتين )60( يوًم� من ت�ريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومّية ُتوّزع في المدينة التي يقع فيه� المركز الرئي�س لل�سركة، ف�إذا اعتر�س اأحد الدائنين 

وقّدم اإلى ال�سركة ُم�ستنداته في الميع�د المذكور، وجب على ال�سركة اأْن ُتوؤّدي اإليه دينه اإذا ك�ن ح�لًّ اأو اأْن ُتقدم �سم�ًن� ك�فًي� للوف�ء به اإذا ك�ن اآجاًل.

ُحقوق الم�شاهمين

ُيعطي كلَّ �سهٍم ح�مله حّقً� ُمت�س�ويً� في اأ�سول ال�سركة واأرب�حه�، اإ�س�فة اإلى حّقه في الح�سور والت�سويت خالل الجمعّي�ت الع�ّمة اإذا ك�ن يملك م� ل يقل عن )20( �سهًم� )فيم� 
عدا الم�س�همين الذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم(.

الجمعّيات العاّمة للم�شاهمين

الجمعّية الع�ّمة الُمكّونة تكوينً� �سحيًح� تمّثل جميع الم�س�همين وتنعقد في المدينة التي يقع به� المركز الرئي�س لل�سركة.

10  مالحظة:  ُعقدت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الث�نية لل�سركة يوم الثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م وتمَّ الت�سويت على التمديد لُماّلك العق�رات في الموقع والذين لم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية والذين اكتتبت ني�بة عنهم 
�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير بح�سة نقدية وذلك لُمّدة �سّنة اإ�س�فّية اأخرى لحين ت�سوية اأو�س�عهم. وبح�سب تقرير الم�ست�س�ر الق�نوني، ف�إنَّ فترة الثالث �سنوات الم�س�ر اإليه� اأعاله بداأت من ت�ريخ انعق�د الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة في 1428/9/17هـ 

وانتهت في 1431/9/16هـ.
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 تكون الجمعّي�ت الع�ّمة للم�س�همين اإّم� ع�دّية اأو غير ع�دّية، فيم� عدا الأمور التي تخت�س به� الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، تخت�س الجمعّية الع�ّمة الع�دّية بجميع الأمور المتعّلقة 
ب�ل�سركة وتنعقد مّرة على الأقل في ال�سنة خالل الأ�سهر ال�سّتة )6( الت�لية لنته�ء ال�سنة الم�لّية لل�سركة كم� يجوز دعوة جمعي�ت ع�ّمة ع�دّية اأخرى ُكّلم� دعت الح�جة اإلى ذلك.

تخت�ّس الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بتعديل نظ�م ال�سركة ب��ستثن�ء الأحك�م المحظور عليه� تعديله� نظ�ًم�، وله� اأْن ت�سدر قرارات في الأمور الداخلة في اخت�س��س الجمعّية الع�ّمة 
العادّية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع الُمقّررة للجمعّية االأخيرة.

ول يكون اجتم�ع الجمعّية الع�ّمة الع�دّية �سحيًح� اإلَّ اإذا ح�سره ُم�س�همون ُيمّثلون ن�سف راأ�س الم�ل على الأقل. ف�إذا لم يتوّفر هذا الن�س�ب في الجتم�ع ُوّجهت الدعوة اإلى اجتم�ٍع 
ث�ٍن ُيعقد خالل الثالثين )30( يوًم� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق وتعلن الدعوة ب�لطريقة المن�سو�س عليه� اأعاله وُيعتبر الجتم�ع الث�ني �سحيًح� اأًي� ك�ن عـدد الأ�سهـم الُممّثلة فيه.

ول يكون اجتم�ع الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية �سحيًح� اإّل اإذا ح�سره ُم�س�همون يمّثلون ن�سف راأ�س الم�ل على الأقل.ف�إذا لم يتوفر هذا الن�س�ب في الجتم�ع الأّول ُوّجهت الدعوة 
اإلى اجتم�ع ث�ٍن ُيعقد خالل الثالثين )30( يوًم� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق ويكون الجتم�ع الث�ني �سحيًح� اإذا ح�سره عدٌد من الم�س�همين يمّثل 25% من راأ�س الم�ل على الأقل.

يراأ�س الجمعّية الع�ّمة رئي�س مجل�س الإدارة، اأو الع�سو المنتدب اأو من ينوب عنه في ح�لة غي�به، وُيعّين الرئي�س �سكرتيًرا لالجتم�ع وج�مًع� لالأ�سوات وُيحّرر ب�جتم�ع الجمعّية 
َمْح�سر يت�سّمن اأ�سم�ء الم�س�همين الح��سرين اأو الممّثلين وعدد الأ�سهم التي في حي�زتهم ب�لأ�س�لة اأو الوك�لة وعدد الأ�سوات المقّررة له� والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات 
الجمعّية  رئي�س  ُيوّقعه  خ��س  �سجل  في  اجتم�ع  كّل  عقب  منتظمة  ب�سفة  المح��سر  وُتدّون  الجتم�ع،  في  دارت  التي  للمن�ق�س�ت  وافية  وخال�سة  خ�لفته�  اأو  عليه�  وافقت  التي 

و�سكرتيره� وج�مع الأ�سوات.

الن�شر

تن�سر الدعوة لنعق�د الجمعّية الع�ّمة في الجريدة الر�سمّية و�سحيفة يومّية ُتوّزع في المدينة التي يوجد فيه� مركز ال�سركة الرئي�س قبل الموعد اُلمحّدد لالنعق�د بخم�سة وع�سرين 
ة خالل الُمّدة الُمحّددة للن�سر. )25( يومً� على الأقل.  وت�سمل الدعوة على جدول الأعم�ل وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعم�ل اإلى الجه�ت المخت�سّ

الدعوة لالنعقاد

تنعقد الجمعّي�ت الع�ّمة للم�س�همين بدعوة من مجل�س الإدارة، وعلى مجل�س الإدارة اأْن يدعو الجمعّية الع�ّمة الع�دّية اإذا طلب ذلك مراقب الح�س�ب�ت، اأو عدد من الم�س�همين 
يمثلون 5% على الأقل من راأ�س م�ل ال�سركة.

ُحقوق الت�شويت

لكلِّ ُم�س�هٍم يحوز ع�سرين )20( �سهًم� على الأقل )فيم� عدا الم�س�همين الذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم نقدًا( حّق ح�سور الجمعّية الع�ّمة، ب�لأ�س�لة اأو 
ل عنه كت�بة م�س�هًم� اآخر من غير اأع�س�ء مجل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة في ح�سور الجمعّية الع�ّمة. وتح�سب الأ�سوات في الجمعّي�ت الع�ّمة الع�دّية  الني�بة، وللم�س�هم اأن ُيوكِّ

وغير الع�دّية على اأ�س��س �سوٍت واحد لكّل �سهٍم ُممّثل في الجتم�ع.

ت�سدر قرارات الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ب�لأغلبّية المطلقة لالأ�سهم الُممّثلة في الجتم�ع. كم� ت�سدر قرارات الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية ب�أغلبّية ثلثي الأ�سهم الُممّثلة في الجتم�ع 
اإّل اإذا ك�ن القرار ُمتعلًق� بزي�دة اأو بتخفي�س راأ�س الم�ل اأو ب�إط�لة ُمّدة ال�سركة اأو بحلِّ ال�سركة قبل انق�س�ء الُمّدة الُمحّددة في نظ�مه� الأ�س��سي اأو ب�ندم�ج ال�سركة اأو دمجه� في 

�سركة اأو ُموؤ�س�سة اأخرى، فال يكون القرار �سحيًح� اإّل اإذا �سدر ب�أغلبّية 75% من الأ�سهم الُممّثلة في الجتم�ع.

لُكلِّ ُم�س�هم حقَّ من�ق�سة المو�سوع�ت المدرجة في جدول اأعم�ل الجمعّي�ت الع�ّمة وتوجيه الأ�سئلة ب�س�أنه� اإلى اأع�س�ء مجل�س الإدارة ومراقب الح�س�ب�ت، وُيجيب مجل�س الإدارة 
اأو مراقب الح�س�ب�ت على اأ�سئلة الم�س�همين ب�لقدر الذي ل ُيعّر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى الم�س�هم اأنَّ الرّد على �سوؤاله غير مقنع اأحتكم اإلى الجمعّية ويكون قرار 

الجمعّية في هذا ال�س�أن ن�فذًا.

ُمّدة ال�شركة

ُمّدة ال�سركة )99( �سنة هجرية تبداأ من ت�ريخ �سدور قرار مع�يل وزير التج�رة وال�سن�عة ب�إعالن ت�أ�سي�سه�، ويجوز اإط�لة ُمّدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعّية الع�ّمة غري 
الع�دّية قبل انته�ء اأجله� ب�سنة واحدة على الأقل.

ُحقوق توزيع االأرباح

ُتوّزع الأرب�ح ال�سنوية ال�س�فية لل�سركة بعد خ�سم جميع الم�سروف�ت الع�ّمة والتك�ليف الأخرى بم� فيه� الزك�ة ال�سرعّية على الوجه الت�لي:

ُيجّنب 10% من الأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي، ويجوز للجمعّية الع�ّمة الع�دّية وقف هذا التخ�سي�س متى م� بلغ الحتي�طي المذكور ن�سف راأ�س الم�ل.. 1

 ُيوّزع من الب�قي بعد ذلك دفعة اأولى للم�س�همين تع�دل )5%( من راأ�س الم�ل المدفوع.2. 

ة اإ�س�فّية في 3.  �س بعد م� تقّدم في الفقرتين )1 و 2( من هذه الم�دة مك�ف�أة ل تزيد عن )10%( لمجل�س الإدارة و ُيوّزع الب�قي على الم�س�همين بو�سفه ح�سّ  ُيخ�سّ
الأرب�ح.
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ُيوّزع مبلغ ث�بت على اأ�سح�ب الح�س�س العينّية العق�رّية – والذين ك�نوا ُيوؤجرون عق�راتهم قبل نقل ملكيته� لل�سركة وتدر عليهم اإيرادًا - يوازي م� ك�نت ُتدره عليهم عق�راتهم 
ة كلٍّ منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�شبة )5%( من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة عن كّل ع�م، وذلك لُمّدة ل تتج�وز خم�س  من اإيرادات ب�شرط اأاّل تتجاوز ح�شّ
�سنوات من ت�ريخ ت�سّلم العق�ر منهم بعد �سدور قرار مع�لي وزير التج�رة ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة، وُي�سترّد هذا المبلغ من الأرب�ح الم�ستحّقة لأ�سح�ب الح�س�س العينّية في ح�ل 
تحّققه�. اأّم� في ح�لة عدم تحّقق اأرب�ح فتطبق اأحك�م الم�دة )106( من نظ�م ال�سرك�ت والتي تن�ّس على اأّنه يجوز اأن ُين�ّس في نظ�م ال�سركة على توزيع مبلغ ث�بت على الم�س�همين 
ل يج�وز 5% من راأ�س الم�ل وذلك لُمّدة ل تزيد على خم�س �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�س ال�سركة.  وفي ح�لة عدم وجود اأرب�ح �س�فية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر م� قب�سه 
الم�س�همون من م�سروف�ت ت�أ�سي�س ال�سركة ويخ�سم من اأّول اأرب�ح ب�لطريقة التي يعّينه� نظ�م ال�سركة.  بلغ اإجم�لي قيمة المب�لغ الُم�سّددة من قبل ال�سركة للم�س�همين الُموؤ�س�سين 
منذ بداأ ت�سّلم ال�سركة لتلك العق�رات من اأ�سح�به� وهدمه� في الع�م 1426هـ وحّتى نه�ية الع�م الم�لي 1431هـ  211.751.026 ري�ل �سعودي، كم� ُتقّدر ال�سركة المبلغ الإجم�لي 
المتبقي والذي تتوقع �سداده لأولئك الم�س�همين الموؤ�س�سين العينيين بـ 70 مليون ري�ل �سعودي بـواقع 35 مليون ري�ل �سعودي لُكلٍّ ع�م من الع�مين 1432هـ و 1433هـ.  اإنَّ تلك 
كوك ملكية ُمكتملة �سواء اأك�نوا م�س�همين عينيَّين مكتملين ُنقلت ملكيَّة عق�راتهم ب��سم ال�سركة اأو م�س�همين عينيَّين جزئيين  المب�لغ ُتدفع للم�س�همين العينيين الذين لديهم �سُ
ل زالت �سكوكهم تحت الإفراغ لدى كت�بة العدل، عليه ف�إنَّه لم يتمَّ �سداد اأو ال�ستحق�ق لأّية توزيع�ت اأرب�ح لمن لي�س لديهم �سكوك ملكَيّة مكتملة وي�سمل ذلك الُماّلك العينيُّيون 
الغ�ئبون الذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير نقدًا ني�بة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�سركة.  وبح�سب التف�ق فيم� بين اأولئك الم�س�همين العينيين وال�سركة، ف�إنَّه ُيحظر على اأولئك 
ن الم�سترون الُجدد لتلك  الم�س�همين والذين ا�ستلموا اأرب�حً� نقدية بيع اأ�سهمهم اإلَّ اإذا ق�موا ب�سداد جميع توزيع�ت الأرب�ح التي ا�ستلموه� من ال�سركة في الم��سي وبذلك يتمكَّ

الأ�سهم من الح�سول على توزيع�ت اأرب�حه� في الم�ستقبل.

حّل ال�شركة وت�شفيتها

د، ُتقّرر الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بن�ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيين م�سٍف اأو اأكثر، وُتحّدد  عند انته�ء ُمّدة ال�سركة اأو في ح�لة حّله� قبل الأجل الُمحدَّ
�سالحيتهم واأتع�بهم، وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة ب�نق�س�ء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر ق�ئمً� على اإدارة ال�سركة اإلى اأْن يتمَّ تعيين الُم�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�س��س�ته� 

ين. ب�لقدر الذي ل يتع�ر�س مع اخت�س��س�ت الُم�سفِّ
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�س �لنظام �لأ�شا�شي 14 ُملخَّ
في م� يلي ُملّخ�سً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة، ب�لإ�س�فة للحقوق الواردة في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة، ف�إنَّ للم�س�همين حقوقً� وعليهم التزام�ت بُموجب نظ�م ال�سرك�ت:

اإ�شم ال�شركة

�سركة جبل عمر للتطوير

اأغرا�س ال�شركة 

تتمّثل اأغرا�س ال�سركة في مزاولة الأن�سطة الت�لية: 

تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المج�ورة ل�س�حة الم�سجد الحرام من الن�حية الغربّية. �

امتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمّية واإدارته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي لتطويره� عمرانيً�. �

ة به�. � القي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح الخ��سّ

ُمّدة ال�شركة

ُمّدة ال�سركة )99( �سنة هجرية تبداأ من ت�ريخ �سدور قرار وزير التج�رة وال�سن�عة الُمعلن بت�أ�سي�سه� ويجوز دائمً� اإط�لة ُمّدة ال�سركة بقرار ُت�سدره الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية 
قبل انته�ء ُمّدة ال�سركة ب�سنة واحدة على الأقل.

راأ�س المال

ُحّدد راأ�س م�ل ال�سركة بمبلغ 6.714.000.000 ري�ل �سعودي ُمق�ّسم اإلى 671.400.000 �سهمً� مت�س�وية القيمة، تبلغ القيمة ال�سمَية لكّل منه� )10( ري�ل �سعودي وجميعه� اأ�سهم 
عينّية ونقدّية ع�دّية.

اأواًل:  اكتتب الموؤ�ّش�شون في عدٍد من اأ�شهم ال�شركة تبلغ 470.000.000 �شهمًا على النحو التالي:

)411.843.514( �سهمً� عينيً� قيمته� )4.118.435.140( ري�ل �سعودي مق�بل اأرا�س وعق�رات تّم تقويمه� بمعرفة اللجنة الحكومّية لتقدير العق�رات الُموّقعة والمعتمدة   .1
من الهيئة العلي� لتطوير منطقة مّكة المكّرمة برقم )1102/هـ( وت�ريخ 1425/12/27هـ.

)58.156.486( �سهمً� نقديً� قيمته� )581.564.860( ري�ل �سعودي )ق�مت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ب�سداد ذلك المبلغ نقدًا ني�بة عن اأ�سح�ب عق�رات لم يقوموا   .2
ويعتبر هذا  ال�سكوك  تلك  الق�نونّية لأ�سح�ب  الإجراءات  اكتملت  كّلم�  الر�سيد  ويتن�ق�س هذا  العق�رات  لتلك  تثبت ملكّيتهم  التي  والنظ�مّية  ال�سرعّية  الوث�ئق  ب��ستكم�ل 
المبلغ جزءًا من راأ�س م�ل �سركة جبل عمر المدفوع(.  )يمكن الرجوع لخط�ب مراجع ح�س�ب�ت ال�سركة �سمن الم�ستندات المت�حة للفح�س والمع�ينة(.  ُيمّثل هذا م�س�همة 
ماّلك عق�رات في الموقع تّم تقويمه� طبقً� لتقدير اللجنة الم�سكلة الم�س�ر اإليه� في الفقرة ال�س�بقة، و�سوف ت�سجل هذه الأ�سهم ب�أ�سم�ئهم بعد ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعّية 
والنظ�مّية بحيث ل يتج�وز ا�ستكم�ل تلك الوث�ئق ُمّدة )3( �سنوات، ويلتزم مجل�س اإدارة ال�سركة بعر�س المتبقي من الأ�سهم النقدّية الم�س�ر اإليه� على الجمعّية الع�ّمة الع�دّية 

لل�سركة وتو�سي�ته في �س�أنه�، بم� ل يتع�ر�س مع اأحك�م ال�سريعة والأنظمة ذات العالقة11.

ووفقً� لتقرير العن�ية المهنّية الم�لي الذي  اأعدته �سركة كي بي اإ م جي، فقد اإنخف�س الر�سيد اأعاله من 581.6 مليون ري�ل �سعودي عند ت�أ�سي�س ال�سركة اإلى 405.8 مليون ري�ل 
�سعودي كم� في 1431/6/30هـ اأْي ب�نخف��س قدره حوالي 176 مليون ري�ل �سعودي وم� ن�سبته حوالي 30%، حيث ا�ستكمل بع�س ُماّلك العق�رات وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية وتّم 
تحويل ح�س�سهم النقدّية المدفوعة من قبل �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير اإلى ح�س�س عينّية خالل الفترة الم��سية.  وتقوم �سركة جبل عمر ب�سداد الفرق اأوًل ب�أول اإلى �سركة مّكة 
لالإن�س�ء والتعمير، وتلتزم �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير بم� ُتقّره الجمعّية الع�ّمة ل�سركة جبل عمر حي�له�.  بلغ ذلك الر�سيد 402.5 مليون ري�ل كم� في 1432/2/21هـ الموافق 

2011/1/25م.

ثانيًا:  باقي اأ�شهم راأ�س المال والبالغ عددها 201.400.000 �شهمًا نقديًا قيمتها )2.014.000.000( ريال �شعودي تمَّ طرحها لالكتتاب العام في الفترة 
ت تغطيتها بالكامل. بين 1428/5/23هـ الموافق 2007/6/9م اإلى 1428/6/3هـ الموافق 2007/6/18م وتمَّ

االأ�شهم

ة واإّنم� يجوز اأن ت�سدر ب�أعلى من هذه القيمة، وفي هذه الح�لة الأخيرة ُي�س�ف فرق القيمة اإلى  ُكّل اأ�سهم ال�سركة هي اأ�سهم ع�دّية ول يجوز اأْن ت�سدر الأ�سهم ب�أقلَّ من قيمته� ال�سميَّ
الحتي�طي النظ�مي ولو بلغ حّده الأق�سى، وال�سهم غير ق�بل للتجزئة في مواجهة ال�سركة ف�إذا تمّلكه اأ�سخ��س عديدون وجب عليهم اأن يخت�روا اأحدهم لينوب عنهم في ا�ستعم�ل 

ة ب�ل�سهم، ويكون هوؤلء الأ�سخ��س م�سئولين ب�لت�س�من عن اللتزام�ت الن��سئة عن ملكّية ال�سهم. الحقوق الُمخت�سّ

11  ُعقدت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الث�نية لل�سركة  يوم الثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م و�سّوتت  ب�لتمديد لُماّلك العق�رات في الموقع والذين لم ي�ستكملوا وث�ئقهم ال�سرعّية والنظ�مّية والذين اكتتبت ني�بة عنهم �سركة مّكة لالإن�س�ء 
وانتهت في  لل�سركة في 1428/9/17هـ  الت�أ�سي�سية  الجمعية  انعق�د  ت�ريخ  بداأت من  اأعاله  اإليه�  الم�س�ر  �سنوات  الثالث  ف�إنَّ فترة  الق�نوني،  الم�ست�س�ر  تقرير  اأو�س�عهم.  وبح�سب  ت�سوية  اأخرى لحين  اإ�س�فّية  �سّنة  لُمّدة  ة نقدية وذلك  والتعمير بح�سّ

1431/9/16هـ.
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تداول االأ�شهم   

الأ�سهم ق�بلة للتداول بعد موافقة هيئة ال�سوق الم�لّية على اإدراجه� في �سوق الأ�سهم مع مراع�ة م� يلي:

الُموؤ�ّس�سون الذين يملكون 5% اأو اأكثر من راأ�س م�ل ال�سركة فتبلغ فترة الحظر على تداول اأ�سهمهم خم�س �سنوات من ت�ريخ بدء تداول الأ�سهم.  .1

اأّم� الموؤ�س�سون الذين يملكون من 500.001 �سهم اإلى اأقل من 5% من راأ�س م�ل ال�سركة ف�ستكون فترة الحظر على تداول اأ�سهمهم �سنتين م�لّيتين ل تقّل كّل منهم� عن اثني   .2
ع�سر �سهرًا من ت�ريخ ت�أ�سي�س ال�سركة.

واأّم� الموؤ�س�سون الذين يملكون 500.000 �سهم ف�أقل فال تنطبق عليهم فترات الحظر المذكورة �س�بقً�.  .3

ول تنطبق فترات الحظر المذكورة ع�ليه على تن�زل �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير اإلى ُكّل من ي�ستكمل وث�ئقه ال�سرعّية والنظ�مّية من اأ�سح�ب العق�رات التي ُتمّثل قيمة   .4
ة النقدية ل�سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير وقيمته� 581.564.860 ري�ل �سعودي طبقً� للفقرة 2 من البند الأول من الم�دة الث�منة من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة  عق�راتهم الح�سّ

وفي هذه الح�لة يخ�سع �س�حب العق�ر اإلى فترة الحظر المنطبقة عليه طبقً� لقيمة عق�ره.

ت�سري هذه الأحك�م على م� يكتتب به الموؤ�ّس�سون في ح�لة زي�دة راأ�س الم�ل قبل انق�س�ء فترة الحظر، وذلك ب�لن�سبة اإلى المّدة المتبقية من هذه الفترة، وذلك تم�سيً� مع   .5
تعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية.

 ُيراعى في تداول الأ�سهم المملوكة لالأوق�ف اأو الأربطة جميع القواعد والتعليم�ت ال�سرعّية ال�س�رية فيم� يتعلق ب�لت�سّرف في الملكّي�ت العق�رّية الموقوفة وُيوؤ�ّسر على الأ�سهم 
الُممّثلة له� بذلك.

زيادة راأ�س المال

اأ�سهم  ب�إ�سدار  ِعّدة مّرات  اأو  ال�سركة مّرة  راأ�س م�ل  ُتقّرر زي�دة  اأْن  ة،  الُمخت�سّ الجه�ت  التثّبت من الجدوى القت�س�دية، وبعد موافقة  الع�دّية وبعد  الع�ّمة غير  للجمعّية  يجوز 
جديدة بنف�ض القيمة اال�شمّية لالأ�شهم االأ�شلّية ب�شرط اأْن يكون راأ�ض المال قد ُدفع كاماًل واأْن يراعى ما يق�شي به نظام ال�شركات.  وُيعّين القرار طريقة زيادة راأ�ض المال، ويكون 
للم�س�همين الأ�سلّيين اأولوّية الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة النقدّية، ويعلن هوؤلء ب�أولوّيتهم - ب�لن�سر في جريدة يومّية اأو ب�إبالغهم بو�س�طة البريد الُم�سّجل - وعن قرار زي�دة 
راأ�ض المال و�شروط االكتتاب، وُيبدي ُكلَّ ُم�شاهم رغبته في ا�شتعمال حّقه في االأولوّية خالل )15( يومً� من ت�ريخ الن�سر الم�س�ر اإليه، وُتوّزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�س�همين 
االأ�شليين الذين طلبوا االكتتاب بن�شبة ما يملكونه من اأ�شهم اأ�شلّية ب�شرط اأاّل يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من االأ�شهم الجديدة، وُيوّزع الباقي من االأ�شهم الجديدة على 

الم�س�همين الأ�سليين الذين طلبوا اأكثر من ن�سيبهم بن�سبة م� يملكونه من اأ�سهم اأ�سلّية على األ يتج�وز م� يح�سلون عليه م� طلبوه من الأ�سهم الجديدة.

تخفي�س راأ�س المال

اإذا م� زاد على  ال�سركة  ة، تخفي�س راأ�س م�ل  التج�رة وال�سن�عة والجه�ت المخت�سّ اأ�سب�ب مقبولة، وبعد موافقة وزارة  بن�ًء على  الع�دّية  الع�ّمة غير  يجوز بقرار من الجمعّية 
هذه  في  التخفي�س  واأثر  ال�سركة  على  التي  اللتزام�ت  وعن  له  الُموجبة  الأ�سب�ب  الح�س�ب�ت عن  مراقب  تقرير  تالوة  بعد  اإّل  القرار  ي�سدر  ول  بخ�س�ئر.  منيت  اإذا  اأو  ح�جته� 
اللتزام�ت، وبمراع�ة م� يق�سي به نظ�م ال�سرك�ت، ويبّين القرار طريقة التخفي�س. واإذا ك�ن التخفي�س نتيجة زي�دة راأ�س الم�ل على ح�جة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنين اإلى 
اإبداء اعترا�س�تهم عليه خالل �سّتين )60( يومً� من ت�ريخ ن�سر قرار التخفي�س في جريدة يومّية ُتوزع في المدينة التي يقع فيه� المركز الرئي�س لل�سركة. ف�إذا اعتر�س اأحد الدائنين 

م �سم�نً� ك�فيً� للوف�ء به اإذا ك�ن اآجاًل. وقّدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في الميع�د المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤّدي اإليه دينه اإذا ك�ن ح�لًّ اأو اأْن ُتقدِّ

تكوين مجل�س االإدارة

يتولى اإدارة ال�سركة مجل�س اإدارة موؤلف من اأحد ع�سر )11( ع�سوًا ُتعّينهم الجمعّية الع�ّمة الع�دّية لُمّدة ل تزيد على )3( �سنوات وتكون مك�ف�آتهم و�سالحي�تهم بح�سب م� هو 
من�سو�س عليه في هذا النظ�م.   

اأ�شهم ال�شمان

يجب اأن يكون ع�سو مجل�س الإدارة م�لكً� لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقّل قيمته� ال�سمّية عن 10.000 ري�ل �سعودي وُتودع هذه الأ�سهم خالل ثالثين )30( يومً� من ت�ريخ تعيين 
�س هذه الأ�سهم ل�سم�ن م�سوؤولّية اأع�س�ء مجل�س الإدارة وتظّل غير ق�بلة للتداول اإلى اأْن تنق�سي  الع�سو في اأحد البنوك التي ُيعّينه� وزير التج�رة وال�سن�عة لهذا الغر�س، وُتخ�سّ

الُمّدة الُمحّددة ل�سم�ع دعوى الم�سوؤولّية المن�سو�س عليه� في الم�ّدة ال�س�د�سة وال�سبعين )76( من نظ�م ال�سرك�ت اأو اإلى اأن ُيف�سل في الدعوى المذكورة اإْن ُوجدت.

�ُشغور الع�شوية

تنتهي ع�سوّية المجل�س ب�نته�ء مّدته اأو ب�نته�ء �سالحّية الع�سو له� وفقً� لالأنظمة والتعليم�ت ذات العالقة.  واإْن �سغر مركز اأحد اأع�س�ء المجل�س ج�ز للمجل�س اأن ُيعّين موؤقتً� ع�سوًا 
في المركز ال�س�غر على اأن ُيعر�س هذا التعيين على الجمعّية الع�ّمة الع�دّية في اأّول اجتم�ع له� وُيكمل الع�سو الجديد ُمّدة �سلفه، واإذا قلَّ عدد اأع�س�ء مجل�س الإدارة عن الن�س�ب 
الالزم ل�سّحة اجتم�ع�ته وجبت دعوة الجمعّية الع�ّمة الع�دّية في اأقرب وقت ُممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�س�ء، ويجوز لمجل�س الإدارة اعتب�ر ع�سو المجل�س ُم�ستقياًل اإذا 

تغّيب دون �سبب مقبول عن ح�سور �سّتة اجتم�ع�ت متوالية للمجل�س.
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�شالحيات مجل�س االإدارة

مع مراع�ة الخت�س��س�ت المقّررة للجمعّية الع�ّمة:

يكون لمجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلط�ت في اإدارة ال�سركة وت�سريف اأموره� والت�سّرف في اأ�سوله� وممتلك�ته� وعق�راته�، وله الحّق في ال�سراء و قبول ودفع الثمن والّرهن  اأ- 
ن مح�سر مجل�س الإدارة وحيثّي�ت قراره للت�سرف في اأ�سول ال�سركة وممتلك�ته� وعق�راته� ومراع�ة  وفّك الّرهن والبيع والإفراغ وقب�س الثمن وت�سليم الُمثّمن، على اأن يت�سمَّ

ال�شروط التالية:

اأن ُيحّدد المجل�س في قرار البيع الأ�سب�ب الداعية اإليه.  .1

اأن يكون البيع ُمق�ربً� لثمن المثل.  .2

اأن يكون البيع ح��سرًا اإّل في ح�لت ال�سرورة، وب�سم�ن�ت ك�فية.  .3

اأّل يترتب على ذلك الت�سّرف توّقف بع�س ن�س�ط�ت ال�سركة اأو تحمليه� التزام�ت اأخرى، كم� يجوز لمج�س الإدارة عقد القرو�س مع �سن�ديق وموؤ�ّس�س�ت التمويل الحكومي   .4
مهما بلغت ُمّدتها، والقرو�ض التجارّية التي ال ُتجاوز اآجالها نهاية مّدة ال�شركة، مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز اآجالها ثالث �شنوات:

اأّل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقده� خالل ال�سنة الم�لّية لل�سركة عن )100%( من راأ�س م�ل ال�سركة.  .1

مالحظة )1(: وافقت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الأولى لم�س�همي ال�سركة والمنعقدة يوم الأربع�ء 1430/6/24هـ الموافق 2009/6/17م على تعديل البند )1( 
من الفقرة )4( من الم�دة ال�س�بعة ع�سر )اأ( من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة لت�سبح على النحو الت�لي )اأّل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقده� خالل ال�سنة 

الم�لّية لل�سركة عن )100%( من راأ�س م�ل ال�سركة( حيث ك�نت تلك الن�سبة 50% في ال�س�بق.

مالحظة )2(: ُعقدت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الث�نية لل�سركة  يوم الثنين 1431/11/17هـ الموافق 2010/10/25م، وذلك لتعديل البند )1( من الفقرة )4( 
من الم�دة ال�س�بعة ع�سرة )اأ( من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة والتي تن�ّس على )اأّل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقده� خالل ال�سنة الم�لّية لل�سركة عن 
100% من راأ�س م�ل ال�سركة( لت�سبح بعد التعديل )اأّل تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقده� خالل ال�سنة الم�لّية لل�سركة عن 300% من راأ�س م�ل ال�سركة(.

اأْن ُيحّدد مجل�س الإدارة في قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفّية �سداده.  .2

اأْن ُيراعى في �شروط القر�ض وال�شمانات الُمقّدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العاّمة للدائنين، كما يكون لمجل�ض االإدارة حّق ال�شلح والتنازل   .3
والتعاقد وااللتزام واالرتباط با�شم ال�شركة ونيابة عنها، وله اأي�شًا القيام بجميع االأعمال والت�شرفات التي من �شاأنها تحقيق اأغرا�ض ال�شركة.

– وفيم� ل يخ�لف اأحك�م هذا النظ�م اإ�سدار ال�سندات )�سكوك( ب�ل�سيغ ال�سرعية )وافقت الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية الأولى  يجوز لل�سركة بقرار من مجل�س الإدارة  ب- 
لم�س�همي ال�سركة والمنعقدة يوم الأربع�ء 1430/6/24هـ الموافق 2009/6/17م على اإ�س�فة م�دة للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة وفقً� للت�لي )يجوز لل�سركة بقراٍر من مجل�س 

يغ ال�سرعّية(. الإدارة  - وفيم� ل يخ�لف اأحك�م هذا النظ�م اإ�سدار ال�سندات )�سكوك( ب�ل�سّ

يكون لمجل�س اإدارة ال�سركة – وفي الح�لت التي ُيقّدره� - حقَّ اإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزام�تهم طبقً� لم� ُيحّقق م�سلحته�، على اأْن يت�سّمن مح�سر مجل�س الإدارة  ج- 
وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:

اأْن يكون الإبراء بعد ُم�سي �سنٍة ك�ملٍة على ن�سوء الدين كحّد اأدنى.  .1

اأن يكون الإبراء لمبلغ )500.000( ري�ل �سعودي كحدٍّ اأق�سى لكلِّ ع�م للمدين الواحد.  .2

الإبراء حقٌّ للمجل�س ل يجوز التفوي�س فيه.  .3

مع مراع�ة الخت�س��س�ت الُمقّررة للجمعّية الع�ّمة، يكون لمجل�س الإدارة اأو�سع ال�سالحي�ت في اإدارة ال�سركة وت�سريف اأموره�، ويجوز لمجل�س الإدارة القترا�س من ال�سن�ديق 
وموؤ�س�س�ت التمويل الحكومي اأو البنوك لآج�ل تزيد عن ثالث �سنوات ورهن بع�س اأ�سول ال�سركة �سم�نً� لتلك القرو�س اأو بيع عق�راته� اأو اإبراء مدينيه� من اإلتزام�تهم، وله �سمن 

�س واحدًا اأو اأكثر من اأع�س�ئه اأو غيرهم لمب��سرة هذه ال�سالحي�ت. هذه ال�سالحي�ت اأن ُيفوِّ

مكافاآت اأع�شاء مجل�س االإدارة

ن ُمك�ف�آت اأع�س�ء مجل�س الإدارة من الن�سبة المن�سو�س عليه� في الم�دة الث�منة ع�سرة )18( من النظ�م الأ�س��سي والتي ل تزيد عن 10% من �س�في الأرب�ح، وفي حدود م�  تتكوَّ
ن�سَّ عليه نظ�م ال�سرك�ت، اأو م� ن�سَّ عليه في اأنظمة وقرارات اأو تعليم�ت اأخرى ُمكّملة له، ف�ساًل عن بدل ح�سور اجتم�ع�ت مجل�س الإدارة ُتحّدده الجمعّية الع�ّمة الع�دّية طبق� 

لأحك�م الم�ّدة 74 من نظ�م ال�سرك�ت.

رئي�س مجل�س االإدارة والع�شو المنتدب

ُيعيِّن مجل�س الإدارة من بين اأع�س�ئه رئي�سً�، ويجوز له اأْن ُيعيِّن من بين اأع�س�ئه ُع�سوًا منتدبً�، ول يجوز اأْن يجمع ع�سو واحد بين مركز رئي�س المجل�س ومركز الع�سو المنتدب.  
ُيعّين مجل�س الإدارة �سكرتيرًا من بين اأع�س�ئه اأو من غيرهم.  ل يكون اجتم�ع المجل�س �سحيحً� اإلَّ اإذا ح�سره اأ�س�لة )8( اأع�س�ء على الأقل.

الجمعّية العاّمة للم�شاهمين

تنعقد الجمعّي�ت الع�ّمة للم�س�همين بدعوة من مجل�س الإدارة.  تن�سر الدعوة للجمعّية قبل الميع�د الُمحّدد بـ 25 يومً� على الأقل.   

ل يكون اجتم�ع الجمعّية الع�ّمة �سحيحً� اإّل اإذا ح�سره م�س�همون يمثلون 50% من راأ�س الم�ل على الأقل، ف�إذا لم يتوافر هذا الن�س�ب في الجتم�ع الأول ُتوّجه الدعوة لجتم�ع ث�ن 
خالل الـ 30 يومً� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق، ويعّد الجتم�ع الث�ني �سحيحً� اأّيً� ك�ن عدد الأ�سهم الممّثلة فيه.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

تخت�س الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بتعديل نظ�م ال�سركة الأ�س��سي ب��ستثن�ء الأحك�م المحظور عليه� تعديله� نظ�مً�. وفيم� عدا ذلك تخت�ّس الجمعّية الع�ّمة الع�دّية بجميع الأمور 
المتعّلقة ب�ل�سركة. 

ل يكون اجتم�ع الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية �سحيحً� اإّل اإذا ح�سره م�س�همون يمّثلون 50% من راأ�س الم�ل على الأقل، ف�إذا لم يتوافر هذا الن�س�ب في الجتم�ع الأّول ُتوّجه الدعوة 
لجتم�ع ث�ن خالل الـ 30 يومً� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق، وُيعّد الجتم�ع الث�ني �سحيحً� اإذا ح�سره عدد م�س�همين ُيمّثل 25% من راأ�س الم�ل على الأقل.

ت�سدر قرارات الجمعّية الع�ّمة الع�دّية ب�لأغلبّية المطلقة لالأ�سهم الممّثلة فيه�.

ت�سدر قرارات الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية ب�أغلبّية ثلثي الأ�سهم الممّثلة في الجتم�ع اإّل اإذا ك�ن القرار متعّلقً� ب�أحد الأمور الت�لية:

زي�دة راأ�س الم�ل اأو تخفي�سه. اأ. 

اإط�لة ُمّدة ال�سركة. ب. 

حّله� قبل الُمّدة الُمحّددة في نظ�مه� الأ�س��سي اأو ب�ندم�جه� في �سركة اأو في ُموؤ�س�سة اأُخرى. ج. 

وفي اأّي من هذه الح�لت، ل يكون القرار �سحيحً� اإّل اإذا �سدر ب�أغلبية 75% من الأ�سهم الُممّثلة في الجتم�ع.

اأو من ينوب عنه في ح�ل غي�به. وُيعّين الرئي�س �سكرتيرًا وج�معً� لالأ�سوات لالجتم�ع. وُيحّرر ب�جتم�ع  اأو الع�سو المنتدب  يراأ�س اجتم�ع الجمعّية الع�ّمة رئي�س مجل�س الإدارة 
التي  والقرارات  له�،  المقّررة  الأ�سوات  ب�لوك�لة، وعـدد  اأو  ب�لأ�س�لـة  التـي فـي حي�زتـهم  الأ�سهم  الممّثلين، وعدد  اأو  الح��سـرين،  الم�س�همين  اأ�سمــ�ء  يت�سـّمن  الجمعّية مح�سر 
اتخذت، وعدد الأ�سوات التي وافقت عليه� اأو خ�لفته�، وخال�سة وافية للمن�ق�س�ت التي دارت في الجتم�ع، وُتدّون المح��سر ب�سفة ُمنتظمة عقب كلِّ اجتم�ع وُتحفظ في �سجّل 

خ��س ُيوّقعه رئي�س الجمعّية و�سكرتيره� وج�مع الأ�سوات.

حقوق الم�شاهمين

يعطي كلَّ �سهم ح�مله الحقوق الت�لية )في جميع الح�لت، في حدود م� ين�ّس عليه نظ�م ال�سرك�ت ال�سعودي والنظ�م الأ�س��سي لل�سركة(:

ا�ستالم ن�سيبه من الأرب�ح الم�ستحّقة لأ�سهمه )اأي الأرب�ح التي يعلن توزيعه�(. اأ. 

ة التي ت�ستحق له على اأ�س��س ن�سبّي من ف�ئ�س الت�سفية والحتي�طي�ت )بعد �سداد التزام�ت ال�سركة(. في ح�لة ت�سفية ال�سركة، ا�ستالم الح�سّ ب. 

ح�سور اجتم�ع�ت الجمعّية الع�ّمة الع�دّية وغير الع�دّية لل�سركة والم�س�ركة والت�سويت فيه�، على اأن يكون م�لكً� لـ 20 �سهمً� على الأقل، علمً� ب�أّن كّل �سهم يمنح ح�مله �سوتً�  ج. 
واحدًا.

ال�شنة المالّية

ُتعدُّ ال�سركة قوائمه� الم�لّية وفق� للتقويم الهجري.  تبداأ ال�سنة الم�لّية لل�سركة من اأول محّرم وتنتهي في نه�ية ذو الحجة من كّل �سنة.

توزيع االأرباح

توزع الأرب�ح ال�سنوية ال�س�فية لل�سركة بعد خ�سم جميع الم�سروف�ت العمومّية والتك�ليف الأخرى بم� فيه� الزك�ة ال�سرعية على الوجه الت�لي:

1.  ُيجّنب  10% من الأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي، ويجوز للجمعّية الع�ّمة الع�دّية وقف هذا التخ�سي�س متى م� بلغ الحتي�طي المذكور ن�سف راأ�س الم�ل.

2.  ُيوّزع من الب�قي بعد ذلك دفعة اأولى للم�س�همين تع�دل )5%( من راأ�س الم�ل المدفوع.

ة اإ�س�فّية في الأرب�ح  �س بعد م� تقّدم في الفقرتين )1 و 2( من هذه الم�ّدة مك�ف�أة ل تزيد عن )10%( لمجل�س الإدارة و يوّزع الب�قي على الم�س�همين بو�سفه ح�سّ 3.  ُيخ�سّ
مع مراع�ة م� ي�سدر في هذا الخ�سو�س من قرارات اأو تعليم�ت.

ة كٍل منهم في ذلك المبلغ ما يعادل ن�شبة )%5(  ُيوّزع مبلغ ثابت على اأ�شحاب الح�ش�ض العينّية العقارّية يوازي ما كانت تدّره عليهم عقاراتهم من اإيرادات ب�شرط اأاّل تتجاوز ح�شّ
من قيمة ح�س�سهم العينّية في راأ�س م�ل ال�سركة عن ُكلِّ ع�م، وذلك لُمّدة ل تتج�وز 5 �سنوات من ت�ريخ ت�سّلم العق�ر منهم بعد �سدور قرار مع�لي وزير التج�رة ب�إعالن ت�أ�سي�س 
ال�سركة، وُي�سترّد هذا المبلغ من الأرب�ح الم�ستحّقة لأ�سح�ب الح�س�س العينّية في ح�ل تحّققه�. اأم� في ح�لة عدم تحّقق اأرب�ح فتطّبق اأحك�م الم�ّدة )106( من نظ�م ال�سرك�ت 
والتي تن�ّس على اأّنه يجوز اأن ُين�ّس في نظ�م ال�سركة على توزيع مبلغ ث�بت على الم�س�همين ل يج�وز 5% من راأ�س الم�ل وذلك لُمّدة ل تزيد على خم�س �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�س 
ال�سركة.  وفي ح�لة عدم وجود اأرب�ح �س�فية تكفي لدفع المبلغ المذكور يعتبر م� قب�سه الم�س�همون من م�سروف�ت ت�أ�سي�س ال�سركة وُيخ�سم من اأّول اأرب�ح ب�لطريقة التي يعّينه� 

نظ�م ال�سركة.

وبح�سب التف�ق فيم� بين اأولئك الم�س�همين العينيين وال�سركة، ف�إّنه ُيحظر على اأولئك الم�س�همين والذين ا�ستلموا اأرب�حً� نقدية بيع اأ�سهمهم اإّل اإذا ق�موا ب�سداد جميع توزيع�ت 
ُتدفع فقط  المب�لغ  تلك  اإنَّ  الم�ستقبل.   في  اأرب�حه�  توزيع�ت  الح�سول على  الأ�سهم من  لتلك  الُجدد  الم�سترون  يتمّكن  وبذلك  الم��سي  في  ال�سركة  ا�ستلموه� من  التي  الأرب�ح 
كوك ملكية ُمكتملة، عليه ف�إّنه لْم يتمَّ �سداد اأو ال�ستحق�ق لأّية توزيع�ت اأرب�ح لمن لي�س لديهم �سكوك ملكية مكتملة وي�سمل ذلك الُماّلك العينيُّون  للم�س�همين الذين لديهم �سُ

الغ�ئبون الذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير نقدًا ني�بة عنهم عند ت�أ�سي�س ال�سركة.
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حّل ال�شركة وت�شفيتها

عند انته�ء ُمّدة ال�سركة اأو حّله� قبل الأجل الُمحّدد، تقرر الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بن�ًء على اقتراح مجل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيين م�سٍف اأو اأكثر، وُتحّدد �سالحيتهم 
واأتع�بهم، وتنتهي �سلطة مجل�س الإدارة ب�نق�س�ء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمّر مجل�س الإدارة ق�ئمً� على اإدارة ال�سركة اإلى اأْن يتمَّ تعيين الم�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�س��س�ته� 

ب�لقدر الذي ل يتع�ر�س مع اخت�س��س�ت الم�سّفين.

المنازعات

لُكلِّ م�شاهم الحقَّ في رفع دعوى الم�شوؤولّية الُمقّررة لل�شركة على اأع�شاء مجل�ض االإدارة اإذا كان من �شاأن الخطاأ الذي �شدر منهم اإلحاق �شرر خا�ض به، ب�شرط اأْن يكون حّق ال�شركة 
في رفعه� م� زال ق�ئمً�. ويجب على الم�س�هم اأْن ُيخطر ال�سركة بعزمه على رفع الدعوى.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

14 ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T
يجب على جميع الم�س�همين والماّلك الُم�ستحّقين قراءة تعليم�ت الكتت�ب بعن�ية ت�ّمة قبل ا�ستكم�ل تعبئة نموذج طلب الكتت�ب، حيث اأنَّ التوقيع على نموذج طلب الكتت�ب بمث�بة 

اإقرار بالقبول والموافقة على �ُشروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

ة ُملزمة بين ال�سركة والُم�س�هم اأو الم�لك الم�ستحق. ويمكن للم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الح�سول على  اإنَّ التوقيع على طلب الكتت�ب وتقديمه للجه�ت الُم�ستلمة ُيمّثل اتف�قيَّ
ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتت�ب من الجه�ت الُم�ستلمة الت�لية:

�لجهات  �لم�ستلمة

�لكتتاب في �أ�شهم حقوق �لأولوّية 1421
ين  كم� في نه�ية تداول يوم انعق�د  بُموجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتمُّ طرح 258.000.000 �سهمً� لالكتت�ب في اأ�سهم حقوق اأولوّية يكون حّق �سرائه� للم�س�همين واُلماّلك الُم�ستحقِّ

الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية التي ُعقدت يوم ال�سبت في ت�ريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م، )“ت�ريخ الأحقّية”(.

ح تقرير الم�ست�س�ر الق�نوني لالكتت�ب )يمكن للم�ستثمر الطالع على التقرير �سمن الم�ستندات المت�حة للفح�س والمع�ينة( اأحقيَّة الكتت�ب للُماّلك العينيين في اأ�سهم حقوق  و�سّ
الأولوّية كم� يلي: 

يون يون الجزئيُّ اأّواًل: الُمالَّك العينيُّ

ة  نوا بعد من نقل ملكيَّة عق�راتهم اإلى ال�سركة ب�سبب م�س�ئل فنيَّ هم لْم يتمكَّ اعتبر التقرير الماّلك العينيُّيون الجزئيُّيون هم ُم�س�همون في راأ�س م�ل �سركة جبل عمر للتطوير ولكنَّ
ة ويتمتَّعون بحقوق والتزام�ت اأيَّ ُم�س�هٍم عيني ُمكتمل ويحقُّ لهم مم�ر�سة حقوقهم في الكتت�ب في  �تهم لتلك العق�رات ويحمل اأولئك الماّلك اأ�سهمً� جزئيَّ كوك ملكيَّ تعتر�س �سُ
ة ولهم الحق ب�لت�سرف في اأ�سهم الزي�دة تلك ب�لبيع اأو غيره، وفي ح�ل اختي�ر اأولئك الماّلك عدم مم�ر�سة حّق  لين لالأ�سهم الجزئيَّ ة ب�سفتهم الم�لكين الم�سجَّ اأ�سهم حقوق الأولويَّ
الأولوّية الخ��س بهم وذلك بعدم الم�س�ركة في الكتت�ب في تلك الأ�سهم كلّيً� اأو جزئي�، ف�سيكون لهم الحق في الح�سول على مبلغ التعوي�س النقدي، اإْن وجد، والذي �سيتحقق من 

بيع تلك الأ�سهم غير الُمكَتَتْب به� للم�س�همين والُماّلك الآخرين الم�ستحقين والذين اكتتبوا في تلك الأ�سهم.

يون الغائبون ثانّيًا: الماّلك العينيُّ

هم في تلك العق�رات - والذين اكتتبت �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم  ة التي تثبت حقَّ كوك الملكيَّ اعتبر التقرير ب�أنَّه ل يحقُّ للُماّلك العينيين الغ�ئبين الذين ل يحملون �سُ
نقدًا عند ت�أ�سي�س ال�سركة – الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوية، وي�ستحق الُماّلك العينيين الغ�ئبين مبلغ التعوي�س، اإْن وجد، عند تقديمهم اإثب�ت ملكية العق�ر ونقله ب�إ�سم ال�سركة 

وتحويل تلك الأ�سهم الغ�ئبة اإلى الُماّلك الغ�ئبين.

ين والذين ي�سملون م� يلي: يقت�سر طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية على الم�س�همين والُماّلك الُم�ستحقِّ

ة ومتداولة: ة واأ�شهمهم ُمودعة في محافظهم اال�شتثمارية الخا�شّ اأ- ُم�شاهمون من ذوي المحافظ اال�شتثماريَّ

ُم�ساهمون نقدّيون: هم حملة الأ�سهم التي ُطرحت عند ت�أ�سي�س ال�سركة من خالل الطرح الع�م الأّولي والتي �سّكلت 30% من راأ�س م�ل ال�سركة وتلك الأ�سهم مملوكة ح�لّيً�   .1
ة لدى  اإّم� من قبل ُم�س�همي الطرح الع�م الأولي اأو مّمن ق�م ب�سرائه� من اأولئك الم�س�همين من خالل »تداول« وهي ُمودعة ومتداولة ح�لّيً� في مح�فظ ا�ستثم�رّية خ��سّ

»تداول«.

في  اأ�سهمهم  اإيداع  وتمَّ  ال�سركة  في  اأ�سهم  على  العق�رات  تلك  مق�بل  وح�سلوا  ال�سركة  ب��سم  ب�لك�مل  عق�راتهم  ملكّية  نقلوا  ُم�س�همون  ُمكتملون:  ون  عينيُّ ُم�ساهمون   .2
ة لدى »تداول«. مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ

ة وغير متداولة: ون من غير ذوي المحافظ اال�شتثمارية واأ�شهمهم غير ُمودعة في محافظهم اال�شتثمارية الخا�شّ ب- ُمالَّك ُم�شتحقُّ

ون ُجزئيُّون تمَّ اإثب�ت ملكيتهم في ال�سركة مق�بل ح�س�سهم العينّية والمثبتة بوث�ئق ر�سميَّة تثبت ملكيتهم ولكن لْم يتمَّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة حّتى  هم ُماّلك عينيُّ
الآن وتمَّ اإ�سدار اأ�سهم لهم اأُودعت �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« لدى »تداول«. �سوف يتمُّ نقل اأ�سهمهم من »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« واإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�رّية 

ة ح�لم� يتمُّ نقل ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة.  �سيكوُن من حقِّ هذه الفئة - كم� في ت�ريخ الأحقيَّة - الكتت�ب ُكلّيً� اأو جزئّيً� في اأ�سهم الأحقيَّة.  الخ��سّ
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اأولئك الم�س�همون والماّلك هم ُمقيَّدون في �سجاّلت ال�سركة في نه�ية تداول يوم انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية بت�ريخ 1432/6/25هـ الموافق 2011/5/28م.  وتحتفظ 
ا اأو جزئّيًا -  ما لْم ي�شتوف النموذج كاّفة �شروط االكتتاب ومتطلباته. وال يجوز تعديل اأو �شحب اأّي نموذج  ال�شركة بحّقها في رف�ض اأّي نموذج اكتتاب في االأ�شهم المطروحة - ُكليًّ

اكتت�ب في الأ�سهم المطروحة بعد تقديمه.  وُي�سّكل قبول النموذج من قبل ال�سركة اتف�قً� ملزمً� بين المكتتب وال�سركة.

ة وغير متداولة وهم من اكتتبت �سركة  اأّم� ب�لن�سبة للُماّلك �لعينيين �لغائبين من غير ذوي المح�فظ ال�ستثم�رية والذين اأ�سهمهم غير ُمودعة في مح�فظهم ال�ستثم�رية الخ��سّ
مّكة لالإن�س�ء والتعمير ني�بة عنهم – نقدًا – عند ت�أ�سي�س ال�سركة ب�سبب اأنه لْم تتوفر لديهم الوث�ئق ال�سرعّية والنظ�مّية التي تثبت ملكّيتهم لتلك العق�رات عند ت�أ�سي�س ال�سركة، 
ة ح�لم� يتمُّ نقل  وتّم اإيداع اأ�سهمهم �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« لدى »تداول« و�سوف يتمُّ نقله� من »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« واإيداعه� في مح�فظهم ال�ستثم�رّية الخ��سّ
ون الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة و�سيكون من حقِّ جميع الم�س�همين الآخرين من غير  ملكية عق�راتهم ب��سم ال�سركة، ف�إّنه ل يحقُّ لأولئك الماّلك العينيُّون الغ�ئبون غير الُم�ستحقُّ
اأولئك الماّلك العينيين الغ�ئبين - كم� في ت�ريخ الأحقّية - الكتت�ب في تلك الأ�سهم �سمن اأ�سهم الزي�دة التي يطلبون �سراءه� علمً� ب�أنَّ �سركة مّكة لالإن�س�ء والتعمير لْن تكتتب 

في تلك الأ�سهم.

الأ�سهم  لتداول  ال�سعودّية  الم�لّية  ال�سوق  اإلى  طلب  تقديم  و�سيتمُّ  الر�سمّية،  الق�ئمة  في  لل�سركة  الجديدة  الأ�سهم  لت�سجيل  الم�لّية  ال�سوق  هيئة  اإلى  بطلب  ال�سركة  مت  تقدَّ لقد 
المطروحة لالكتت�ب بعد اكتم�ل الكتت�ب.

يبداأ ا�ستالم طلب�ت الكتت�ب للُم�س�همين الُم�ستحّقين من ذوي المح�فظ ال�ستثم�رية والذين لديهم اأ�سهم مودعة لدى »تداول« ومتداولة في اأّي فرع من فروع الجه�ت الم�ستلمة 
المذكورة اأعاله في المملكة من ت�ريخ 1432/7/4هـ الموافق 2011/6/6م وحّتى ت�ريخ 1432/7/13هـ الموافق 2011/6/15م. وعند توقيع وتقديم طلب الكتت�ب، �ستقوم الجهة 
الم�ستلمة بختمه وتزويد الم�س�هم / الم�لك الُم�ستِحق ب�سورة منه.وفي ح�لة تبيَّن اأنَّ المعلوم�ت الُمقّدمة في طلب الكتت�ب غير مكتملة اأو غير �سحيحة اأو لم يتمَّ ختمه� بوا�سطة 

الجهة الم�ستلمة، ف�إنَّ طلب الكتت�ب �سُيعتبر لغيً�.

ب�لن�سبة  للُم�س�همين الُم�ستحّقين من ذوي المح�فظ ال�ستثم�رية والذين لديهم اأ�سهم مودعة لدى »تداول« ومتداولة والذين ل يكتتبون في اأ�سهم حقوق الأولوّية ُكلّيً� اأو ُجزئّيً�، 
فلن يح�سلوا على اأّية مزاي� اأو امتي�زات مق�بل حقوقهم في الكتت�ب، م� عدا ح�سولهم على تعوي�س مق�بل عدم ا�ستراكهم ُكلّيً� اأو ُجزئّيً� في الكتت�ب في الأ�سهم الم�ستحّقة لهم 
�سريطة وجود تعوي�س وذلك ح�سب م� هو مو�سح تف�سياًل في الفقرة الت�لية، ولكّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم الذي يملكونه من الأ�سهم قبل زي�دة راأ�س الم�ل. واإذا اخت�ر 
الم�س�همون الم�ستحقون عدم مم�ر�سة حّق الأولوّية الخ��س بهم وعدم الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية الم�ستحّقة لهم، ف�إنَّ من البديهي اأْن تنخف�س ن�سبة ملكّيتهم في اأ�سهم 

ال�سركة وانخف��س القيمة الإجم�لّية لالأ�سهم المملوكة لهم ح�لّيً�.

اأ�سهمهم �سمن »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« لدى »تداول« والذين ل  اأّم� ب�لن�سبة للُمالك العينيين الجزئيين الُم�ستحقين من غير ذوي المح�فظ ال�ستثم�رية والذين تمَّ اإيداع 
اإن ُوجد، مق�بل عدم  اأو امتي�زات مق�بل حقوقهم في الكتت�ب - م� عدا ح�سولهم على تعوي�س،  اأّية مزاي�  اأو ُجزئّيً�، فلن يح�سلوا على  ُكلّيً�  اأ�سهم حقوق الأولوّية  يكتتبون في 
ح تف�سياًل في الفقرة الت�لية، ولكّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم  ا�ستراكهم ُكلّيً� اأو ُجزئّيً� في الكتت�ب في الأ�سهم الم�ستحّقة لهم �سريطة وجود تعوي�س وذلك ح�سب م� هو ُمو�سَّ
الذي يملكونه من الأ�سهم قبل زي�دة راأ�س الم�ل. واإذا اخت�ر اأولئك الماّلك العينيين الجزئيين الم�ستحّقين عدم مم�ر�سة حّق الأولوّية الخ��س بهم وعدم الكتت�ب في اأ�سهم حقوق 

الأولوّية الم�ستحّقة لهم، ف�إنَّ من البديهي اأْن تنخف�س ن�سبة ملكّيتهم في اأ�سهم ال�سركة وانخف��س القيمة الإجم�لّية لالأ�سهم المملوكة لهم ح�لّيً�.

اأّم� ب�لن�سبة للمالك العينيين الغ�ئبين والذين لْن يكون من حقهم الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية، ف�سيكون لهم الحق في الح�سول على تعوي�س من »ح�س�ب الحفظ« الذي �سيتّم 
تخ�سي�سه لحفظ مب�لغ التعوي�س، اإن وجدت، التي �ستدفع لهم بعد قي�مهم بنقل ملكّية عق�راتهم لل�سركة م�ستقباًل - مق�بل عدم اأحقّيتهم في الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوية 
�سريطة وجود تعوي�س وذلك ح�سب م� هو مو�سح تف�سياًل في الفقرة الت�لية، ولكّنهم يحتفظون بنف�س عدد الأ�سهم المودعة لهم �سمن محفظة موؤ�س�سي جبل عمر قبل زي�دة راأ�س 

الم�ل.

يجب اأْن يوافق الم�شاهم و المالك الم�شتحق على �شروط واأحكام االكتتاب واأْن ُيعبيء جميع بنود طلب االكتتاب.  وفي حالة عدم ا�شتيفاء الطلب الأيٍّ من �شروط واأحكام االكتتاب، 
م طلب الكتت�ب اأْن يقبل اأيَّ عدٍد يتمُّ تخ�سي�سه له من اأ�سهم حقوق الأولوّية. و�سيعتبر اأيُّ طلب اكتت�ب  ف�إنَّ من حقِّ ال�سركة رف�س ذلك الطلب ُكلّيً� اأو ُجزئّيً�. كذلك يتعيَّن على ُمقدِّ
يحتوي على معلوم�ت غير ك�ملة اأو غير �سحيحة اأو غير مختوم من قبل مدير الكتت�ب لغيً�. ول يجوز تعديل طلب الكتت�ب اأو �سحبه بعد ت�سليمه، وُيعتبر بعد قبوله من قبل ال�سركة 

عقدًا ُملزمً� بين الُمكتتب وال�سركة.

ون الذين ال ي�شاركون في االكتتاب في االأ�شهم الجديدة: الم�شاهمون / المالكون الم�شتحقُّ

�سيكون الم�س�همون والم�لكون الم�ستحّقون الذين ل ي�س�ركون في الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة ُعر�سة لنخف��س ن�سبة ملكّيتهم في ال�سركة اإ�س�فة اإلى انخف��س قيمة الأ�سهم 
المملوكة لهم ح�لّيً�، ووفقً� لتعليم�ت هيئة ال�سوق الم�لّية وتم�ّسيً� مع متطلب�ته�، ف�إنَّه من الُممكن اأْن يح�سل الم�س�همون والماّلك الم�ستحّقون الذين ل ي�س�ركون في الكتت�ب ُكلّيً� 
ح اأدن�ه، علمً� ب�أّنهم �سيحتفظون ب�لأ�سهم المملوكة لهم قبل الكتت�ب.  وفي ح�ل كون اأعلى �سعر طلب لالكتت�ب في  اأو ُجزئيً� على تعوي�س، اإْن وجد، يتمُّ احت�س�به كم� هو مو�سَّ
الأ�سهم الإ�س�فّية مم�ثاًل ل�سعر الكتت�ب لل�سهم، فلن يح�سل الم�س�همون والماّلك الم�ستحقون الذين لم ي�س�ركوا في الكتت�ب على اأّي تعوي�س نتيجة عدم ا�ستراكهم في الكتت�ب 

في الأ�سهم الجديدة.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�سيتّم احت�س�ب مبلغ التعوي�س )اإْن وجد( للم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الذين لم ي�س�ركوا في الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة ُكلّيً� اأو ُجزئّيً� وفقً� للت�لي:

الت االكتتاب في االأ�شهم االإ�شافّية 1- ُمتح�شّ

بت�ريخ  الع�دّية  غير  الع�ّمة  الجمعّية  انعق�د  قبل  ال�سركة  لأ�سهم  تداول  اآخر  اإغالق  عند  الم�ستحقين  والماّلك  الم�س�همين  قبل  من  فيه�  الكتت�ب  يتمُّ  ل  التي  الجديدة  الأ�سهم 
الأ�سهم  يفوق  الأ�سهم  من  بعدٍد  الكتت�ب  طلبوا  الذين  الم�ستحّقين  والماّلك  للم�س�همين   تخ�سي�سه�  �سيتمُّ  الإ�س�فّية”(  )“الأ�سهم  2011/5/28م  الموافق  1432/6/25هـ 
الم�ستحّقة لهم، �سريطة اأْن يكونوا قد ق�موا ب�لكتت�ب في جميع الأ�سهم الم�ستحّقة لهم، وذلك بح�سب �سعر الطلب الذي و�سعوه في طلب الكتت�ب، و�سيكون الأولوّية في التخ�سي�س 
حة في هذا الق�سم من الن�سرة. وفي ح�ل زادت  للم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الذين طلبوا الكتت�ب في الأ�سهم الإ�س�فّية ب�ل�سعر الأعلى ثمَّ الأقل ف�لأقل من الأ�سع�ر المو�سّ
طلب�ت الكتت�ب عند اأّي �سعر من الأ�سع�ر الواردة اأعاله عن الأ�سهم المت�حة للبيع، �سيتمُّ التخ�سي�س بين المكتتبين وفقً� لن�سبة م� يملكونه من ال�سركة.  وي�ستري متعهدو التغطية 
ة اأ�سهم من الأ�سهم الجديدة لْم يتمَّ الكتت�ب به� خالل فترة الكتت�ب، اإْن ُوجدت. اأّم� ب�لن�سبة لم�ستحّقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتمُّ جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة ومن ثمَّ  اأيَّ
ع الف�ئ�س عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم في ت�ريخ الأحقّية كلٌّ ح�سب الك�سور التي ي�ستحقه�. وُتعتبر المب�لغ التي تمَّ الح�سول عليه� من الكتت�ب  ُتب�ع ب�سعر ال�سوق ثمَّ يوزَّ

في هذه الأ�سهم )بعد خ�سم �سعر الكتت�ب لل�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة( هي المب�لغ التي �سيتمُّ توزيعه� على الم�س�همين الذين لْم ي�س�ركوا في الكتت�ب )“مبلغ التعوي�س”(.

2- مبلغ التعوي�س

�سيتمُّ تحديد التعوي�س الم�ستحق لكلِّ �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س، اإْن وجد، )بعد خ�سم �سعر الكتت�ب لالأ�سهم الذي �سيوؤول لل�سركة( على اإجم�لي عدد الأ�سهم التي لْم 
يكتتب به� من قبل الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين وبذلك يتمُّ تحديد التعوي�س الم�ستحق لكّل �سهم و�سيتّم دفعه للم�س�هم و الم�لك الم�ستحق الذي لم يكتتب في ك�مل اأو جزء 

من الأ�سهم التي يحّق له الكتت�ب به� كم� يلي:

اإْن وجدت، في موعد اأق�س�ه  اأو جزئّيً� في الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية،  ُكلّيً�  ون: �سيتمُّ دفع مب�لغ التعوي�س لأولئك الم�س�همين والذين ل ي�س�ركون  ُم�شاهمون نقديُّ  .1
1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.

ون مكتملون: �سيتمُّ دفع مب�لغ التعوي�س لأولئك الم�س�همين والذين ل ي�س�ركون ُكلّيً� اأو جزئّيً� في الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية، اإْن وجدت، في موعد  ُم�شاهمون عينيُّ  .2
اأق�س�ه 1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.

ون: �سيتمُّ دفع مب�لغ التعوي�س لأولئك الم�س�همين والذين ل ي�س�ركون ُكلّيً� اأو جزئّيً� في الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية، اإْن وجدت، في موعد اأق�س�ه  ون ُجزئيُّ ُماّلك عينيُّ  .3
1432/8/26هـ هـ الموافق 2011/7/27م.  

ون غائبون: �سيتمُّ اإيداع مب�لغ التعوي�س للُماّلك العينيين الغ�ئبين غير الم�ستحقين ب�سبب عدم اأحّقيتهم في الم�س�ركة في الكتت�ب ب�أ�سهم حقوق الأولوّية، اإْن  ُمالَّك عينيُّ  .4
وجدت، في ح�س�ب »حفظ« خ��س لدى اأحد البنوك المحلّية تحت ا�سراف ال�سركة. �سيتمُّ ال�سرف من مب�لغ التعوي�س لكلِّ م�لك غ�ئب يقوم بنقل ملكية عق�ره ب��سم ال�سركة 

ة. في الم�ستقبل وُتنَقل اأ�سهمه من »محفظة موؤ�س�سي جبل عمر« وتودع في محفظته ال�ستثم�رّية الخ��سّ

تعبئة طلب االكتتاب في االأ�شهم الجديدة:

على امل�س�هم و امل�لك امل�ستحق حتديد عدد الأ�سهم التي يرغب يف الكتت�ب به� يف طلب اكتت�ب ُمرفقً� به ك�مل مبلغ الكتت�ب امل�ستحق. يح�سب عدد الأ�سهم التي يحّق 
للم�س�هم و امل�لك امل�ستحق الكتت�ب به� بق�سمة عدد الأ�سهم التي ميلكه� يف ت�ريخ الأحقّية على اأحقية ال�سهم لكل م�س�هم والب�لغة 2.60233.

االكتتاب في اأعداد اإ�شافّية من االأ�شهم:

يحقُّ للم�س�همين والماّلك الُم�سّجلين في �سجاّلت ال�سركة عند اآخر اإقف�ل للتداول قبل انعق�د الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية التي توافق على زي�دة راأ�س الم�ل، طلب الكتت�ب في 
اأعداد اإ�س�فّية من الأ�سهم لتغطية تلك التي لم ُيم�َر�ْس حّق اأولوّية الكتت�ب فيه�. ويكون الكتت�ب ب�أحد الأ�سع�ر ال�سحيحة الت�لية فقط:

ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتت�ب.  .1

ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتت�ب ُم�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل ثالثين ب�لم�ئة )30%( من الفرق بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق عقد الجمعّية   .2
ة ال�سهم لكّل م�س�هم )2.60233(،  ة غير الع�دّية م�سروبً� في اأحقيَّ ل بعد عقد الجمعّية الع�َمّ الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم الُمعدَّ

ال�سهم. ل�سعر  تغيُّر  اأقرب وحدة  اإلى  ُمقّربة 

ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتت�ب ُم�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل �ستين ب�لم�ئة )60%( من الفرق بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق عقد الجمعّية   .3
ة ال�سهم  لكّل م�س�هم )2.60233(،  الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم الُمعّدل بعد عقد الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، م�سروبً� في اأحقيَّ

ال�سهم. ل�سعر  تغيُّر  اأقرب وحدة  اإلى  ُمقّربة 

ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم الجديد لالكتت�ب م�س�فً� اإليه مبلغ يع�دل ت�سعين ب�لم�ئة )90%( من الفرق بين �سعر �سهم ال�سركة في نه�ية التداول الذي ي�سبق عقد الجمعّية   .4
ة ال�سهم لكّل م�س�هم )2.60233(،  الع�ّمة غير الع�دّية التي وافقت على زي�دة راأ�س الم�ل و�سعر ال�سهم المعّدل بعد عقد الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية، م�سروبً� في اأحقيَّ

ال�سهم. ل�سعر  تغيُّر  اأقرب وحدة  اإلى  ُمقّربة 
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و�ستكون اأ�سع�ر الكتت�ب في اأعداٍد اإ�س�فّية من الأ�سهم ك�لت�لي 10 ري�ل �سعودي لل�سهم، 11.50 ري�ل �سعودي لل�سهم، 12.95 ري�ل �سعودي لل�سهم، 14.45 ري�ل �سعودي لل�سهم، 
مع ُمراع�ة اأّنه ل يجوز للم�س�هم / الم�لك الم�ستحق اختي�ر اأكثر من �سعر واحد لالأ�سهم الإ�س�فّية.

اأّية اأ�سهم جديدة تبقى بعد م� ذكر اأعاله بعد نه�ية فترة الكتت�ب �سيتّم الكتت�ب به� من قبل متعهدي التغطية بح�سب �سعر الكتت�ب لل�سهم.

االكتتاب في كامل االأ�شهم الم�شتحّقة للم�شاهم و المالك الم�شتحق:

على الُم�س�هم والم�لك الُم�ستحّق الذي يرغب في ا�ستخدام ك�مل حّقه والكتت�ب في جميع اأ�سهم حقوق الأولوّية التي يحّق له الكتت�ب به� اأْن يقوم بتعبئة نموذج طلب اكتت�ب ويقّدمه 
مرفقً� بك�مل مبلغ الكتت�ب الم�ستحق والم�ستندات المطلوبة اإلى اأحد فروع الجه�ت الم�ستلمة اأثن�ء فترة الكتت�ب.

ُيح�سب عدد الأ�سهم التي يحّق للم�س�هم / الم�لك الم�ستحق الكتت�ب به� بق�سمة عدد الأ�سهم الق�ئمة التي يملكه� في ت�ريخ الأحقّية على اأحقية ال�سهم لكل م�س�هم والب�لغة 
ر الرقم ب�سطب الجزء الك�سرّي منه حيثم� يلزم الأمر. اأّم� مبلغ الكتت�ب الذي يتعّين على المكتتب دفعه  2.60233، علمً� ب�أّنه ل يجوز الكتت�ب في عدد ك�سرّي من الأ�سهم، بل ُيدوَّ

فيح�سب ب�سرب 10 ري�ل �سعودي في عدد الأ�سهم الم�ستحّقة.

عدم االكتتاب ُكلّيًا في االأ�شهم الجديدة من قبل الم�شاهم / المالك الم�شتحق:

اإذا لْم يرغب اأيُّ م�س�هم اأو م�لك ُم�ستحق في الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة التي يحّق له الكتت�ب به�، فال يتوجب عليه فعل اأّي �سيء. و�سيتّم اعتب�ره من الم�س�همين اأو الم�لكين 
ح اأعاله ويكون للم�س�همين  والماّلك الم�ستحقين الآخرين الحقَّ في الكتت�ب  غير الم�س�ركين في الكتت�ب و�سيكون له الحّق في الح�سول على مبلغ التعوي�س، اإْن ُوجد، كم� هو ُمو�سّ

في الأ�سهم الم�ستحّقة له.

االكتتاب الجزئي:

اإذا اأراد الم�س�هم اأو الم�لك الم�ستحق الكتت�ب في جزء من الأ�سهم التي يحقُّ له الكتت�ب به� ولي�س كّله�، وجب عليه تقديم طلب مرفقً� به مبلغ الكتت�ب والوث�ئق المطلوبة اأثن�ء 
حة اأعاله. و�سيتّم اعتب�ر الم�س�هم اأو الم�لك الم�ستحق في الح�لة المذكورة اأعاله م�س�همً� غير  فترة الكتت�ب، وب�لن�سبة لطريقة احت�س�ب حقوق الأولوّية ومبلغ الكتت�ب فهي مو�سّ

م�س�رك ب�لن�سبة لالأ�سهم الم�ستحّقة له والتي لْم يُقْم ب�لكتت�ب فيه� و�سيكون له الحّق في الح�سول على مبلغ التعوي�س، اإْن وجد.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:

يجب تقديم طلب الكتت�ب م�سفوعً� ب�لم�ستندات الت�لية، ح�سبم� ينطبق الح�ل، وتقوم الجهة الم�ستلمة بمط�بقة ال�سورة مع الأ�سل واإع�دة الأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البط�قة ال�سخ�سّية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة دفتر الع�ئلة )لأفراد الأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سّك الوك�لة ال�سرعّية )في ح�لة توكيل �سخ�س اآخر ب�لكتت�ب(. �
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيت�م( )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة ال�سجل التج�ري ب�لن�سبة لل�سخ�سّية العتب�رَية. �
اأ�سل و�سورة �سك الوقف وهوية الن�ظر المخول ب�إدارة الوقف. �

يجب دفع مبلغ الكتت�ب ك�ماًل عند تقديم طلب الكتت�ب لدى اأيِّ فرع من فروع الجه�ت الم�ستلمة من خالل تفوي�س الجهة الم�ستلمة بخ�سم المبلغ المطلوب من ح�س�ب المكتتب 
لدى الجهة الم�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سرفّي ُم�سّدق م�سحوب على اأحد البنوك المحلّية وُم�سّجل ب��سم �سركة جبل عمر للتطوير.

اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبن�ء والأبوين( وفي ح�لة تقديم الطلب ني�بة عن �سخ�س اآخر، يجب اأْن يكتب الوكيل ا�سمه وُيوّقع على طلب الكتت�ب  يقت�سر التوكيل بين 
ة �س�رية المفعول �س�درة من كت�بة العدل )ب�لن�سبة لل�سعوديين المقيمين في المملكة العربّية ال�سعودّية( اأو ُم�سّدقة من ال�سف�رة اأو القن�سلّية  واأْن ُيرفق اأ�سل و�سورة وك�لة �سرعيَّ

ال�سعودّية في بلد المكتتب )ب�لن�سبة لل�سعوديين المقيمين خ�رج المملكة العربّية ال�سعودّية(.

تقديم طلب االكتتاب

تبداأ اجله�ت امل�ستلمة ب��ستالم طلب�ت الكتت�ب يف فروعه� ب�ململكة العربّية ال�سعودّية اعتب�رًا من ت�ريخ 1432/7/4هـ املوافق 2011/6/6م حّتى نه�ية يوم 1432/7/13هـ 
املوافق 2011/6/15م، وميكن تقدمي طلب الكتت�ب اأثن�ء فرتة الكتت�ب اإّم� من خالل اأحد فروع اجله�ت امل�ستلمة اأو ق�سم اخلدم�ت امل�سرفية اله�تفّية اأو جه�ز ال�سّراف 
الآيل اأو عن طريق اأيٍّ من اخلدم�ت اللكرتونية املُتوفرة لدى اجله�ت املُ�ستلمة التي ُتوّفر تلك اخلدم�ت، علمً� ب�أّن منوذج طلب الكتت�ب يحتوي على مزيد من التعليم�ت 

التي يجب اإتب�عه� بدّقة.

عند تعبئة نموذج طلب الكتت�ب وتوقيعه وت�سليمه، تقوم الجهة الم�ستلمة بختمه واإعط�ء ن�سخة منه للمكتتب.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

مه و�سرائه� بمبلغ يع�دل: ويوافق الم�س�هم والم�لك الم�ستحق على الكتت�ب في عدد الأ�سهم الُمحّدد في نموذج طلب الكتت�ب الذي قدَّ

الن�سبة لالأ�سهم الم�ستحّقة: مبلغ ُيع�دل عدد الأ�سهم المطلوب الكتت�ب به� م�سروبً� في �سعر الكتت�ب لل�سهم الب�لغ 10 ري�ل �سعودي لل�سهم الواحد.  .1

حة تحت بند “الكتت�ب في اأعداد اإ�س�فّية  الن�سبة لالأ�سهم الإ�س�فّية التي يرغب الكتت�ب به�: مبلغ يع�دل عدد الأ�سهم الإ�س�فّية المطلوبة م�سروبً� في اأحد الأ�سع�ر المو�سّ  .2
من الأ�سهم” وفي نموذج الكتت�ب.

�ض له عند تحقق ال�شروط التالية: ك الم�شتحقين قد ا�شترى عدد االأ�شهم المخ�شَّ ويعتبر المكتتب من الم�شاهمين والُمالَّ

ت�سليم الم�س�هم والم�لك الم�ستحق نموذج طلب اكتت�ب لدى اأحد فروع الجه�ت الم�ستلمة. �

ت�سديد ك�مل مبلغ الكتت�ب )كم� هو ُمحّدد اأعاله( من قبل الم�س�هم والم�لك الم�ستحق المكتتب من خالل الجهة الم�ستلمة. �

ا�ستالم الم�س�هم والم�لك الم�ستحق المكتتب من الجهة الم�ستلمة اإ�سع�ر تخ�سي�س ُيحّدد عدد الأ�سهم التي تمَّ تخ�سي�سه� له. �

ين يتج�وز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتت�ب به�. لْن يتمَّ تخ�سي�س اأ�سهم للم�س�همين والم�لكين الم�ستحقِّ

�لتخ�شي�س ورّد �لفائ�س 1422
�ستقوم الجه�ت الم�س�ركة بفتح ح�س�ب حفظ ُي�سّمى »ح�س�ب �سركة جبل عمر للتطوير لالكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية«.

يتمُّ تخ�سي�س اأ�سهم حقوق الأولوّية على الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الذين طلبوا الكتت�ب بن�سبة م� يملكونه من اأ�سهم ق�ئمة في ت�ريخ الأحقّية.

ُيقّدمون طلبً� لذلك  والذين  الأحقّية  ت�ريخ  الم�ستحقين في  والماّلك  الم�س�همين  المملوكة من قبل  الأ�سهم  لكّل )2.60233( �سهم من  اأدنى  �س عدد )1( �سهم كحدٍّ  �سُيخ�سّ
حة اأعاله، �سيتمُّ تخ�سي�س الأ�سهم الإ�س�فّية  ومّمن يكملون اإجراءات التقّدم لالكتت�ب ب�سكل �سحيح. وفي ح�ل عدم الكتت�ب في ك�مل الأ�سهم الجديدة ح�سب المع�دلة المو�سّ
حة في هذا الق�سم من الن�سرة. وفي  للم�س�همين والماّلك الم�ستحقين الذين اكتتبوا في اأ�سهم زي�دة عن الأ�سهم الم�ستحّقة لهم ب�ل�سعر الأعلى ثمَّ الأقل ف�لأقل من الأ�سع�ر المو�سّ
ح�ل زادت طلب�ت الكتت�ب عند اأّي �سعر من الأ�سع�ر الواردة اأعاله عن الأ�سهم المت�حة للبيع، �سيتمُّ التوزيع بين المكتتبين وفقً� لن�سبة م� يملكونه من ال�سركة. وي�ستري متعهدو 
ة اأ�سهم من الأ�سهم الجديدة لْم يتمَّ الكتت�ب به� خالل فترة الكتت�ب، اإْن ُوجدت. اأّم� ب�لن�سبة لم�ستحّقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتمُّ جمع ك�سور الأ�سهم في محفظة واحدة  التغطية اأيَّ

ع الف�ئ�س عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم في ت�ريخ الأحقّية كلٌّ ح�سب الك�سور التي ي�ستحقه�. ومن ثمَّ ُتب�ع ب�سعر ال�سوق ثمَّ يوزَّ

اأو  اأّي عمولت  الأ�سخ��س دون  لهوؤلء  ُوجد(  )اإْن  الكتت�ب  واإع�دة ف�ئ�س  ُم�ستحق  لكّل م�س�هم وم�لك  تمَّ تخ�سي�سه�  التي  النه�ئي لالأ�سهم  العدد  النه�ئي عن  الإعالن  وُيتوّقع 
ا�ستقط�ع�ت من مدير الكتت�ب اأو الجه�ت الم�ستلمة. و�سوف يتمُّ الإعالن عن عملّية التخ�سي�س ورّد الف�ئ�س في موعد اأق�س�ه 1432/7/26هـ الموافق 2011/6/28م.

�سُترّد المب�لغ ب�لك�مل بدون اأّي ر�سوم اأو اقتط�ع اأّي مبلغ، وذلك بقيده� في ح�س�ب�ت المكتتبين لدى الجهة الم�ستلمة. ويجب على الم�س�همين والماّلك الم�ستحّقين الت�س�ل بفرع 
الجهة الم�ستلمة التي تمَّ تقديم طلب الكتت�ب فيه� للح�سول على اأّية معلوم�ت اإ�س�فّية.

�إقر�ر�ت �لمكتتبين 1422
بتعبئة وتقديم نموذج طلب الكتت�ب ف�إنَّ المكتتب ُيقرُّ بم� يلي:

حة في طلب الكتت�ب. � الموافقة على اكتت�به في ال�سركة بعدد الأ�سهم الُمو�سّ

ة محتوي�ته� ودر�سه� بعن�ية وفهم م�سمونه�. � اأّنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى ك�فَّ

الموافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة في ن�شرة االإ�شدار وبناًء على ذلك تّم اكتتابه في االأ�شهم المذكورة. �

عدم التن�زل عن حّقه بمط�لبة ال�سركة والرجوع عليه� بكلِّ �سرر ينجم ب�سكل مب��سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلوم�ت جوهرّية غير �سحيحة اأو غير ك�فّية اأو  �
نتيجة اإغف�ل معلوم�ت جوهرّية توؤّثر ب�سكٍل مب��سر على قبول المكتتب ب�لكتت�ب في ح�ل اإ�س�فته� في الن�سرة.

اأّنه لم ي�سبق له التقّدم لالكتت�ب في اأ�سهم هذا الإ�سدار ولل�سركة الحّق في رف�س ك�فة الطلب�ت في ح�لة تكرار طلب الكتت�ب. �

�شة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي ن�شرة االإ�شدار. � قبوله االأ�شهم المخ�شّ

�سم�ن عدم اإلغ�ء اأو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة الم�ستلمة. �
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�ل�شوق �لمالّية �ل�شعودّية (تد�ول) 1424
في  وكم�  1989م.  ع�م  المملكة  في  الإلكتروني  الأ�سهم  تداول  وبداأ   ،ESIS اللكتروني  الم�لّية  الأوراق  معلوم�ت  لنظ�م  بديل  كنظ�م  2001م  ع�م  في  تداول  نظ�م  ت�أ�سي�س  تمَّ 
الم�س�همة  ال�سرك�ت  وبلغ عدد  �سعودي  ري�ل  “تداول” حوالي 1.343 ملي�ر  ال�سوق  الم�سدرة في  ال�سوقّية لالأ�سهم  القيمة  بلغت  ، فقد  الموافق 2011/5/28م  1432/6/25هـ 

المدرجة في النظ�م في ت�ريخه 146 �سركة.

يتّم التع�مل ب�لأ�سهم عبر نظ�م “تداول” من خالل اآلّية ُمتك�ملة تغطي عملية التداول ك�ملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة واإنته�ًء بت�سويته�. ويتّم التداول كلَّ يوم عمل من اأّي�م الأ�سبوع 
� خ�رج هذه الأوق�ت فُي�سمح  على فترة واحدة من ال�س�عة 11 �سب�حً� وحّتى ال�س�عة 3:30 ع�سرًا، من يوم ال�سبت حّتى يوم الأربع�ء من كّل اأ�سبوع ويتّم خالله� تنفيذ الأوامر، اأمَّ
ب�إدخ�ل الأوامر وتعديله� واإلغ�ئه� من ال�س�عة 10 �سب�حً� وحّتى ال�ّس�عة 11 �سب�حً�، وُيمكن عمل قيود وا�ستف�س�رات جديدة اإبتداًء من ال�س�عة 10 �سب�حً� لجل�سة الفتت�ح )التي تبداأ 

ال�س�عة 11 �سب�حً�( وتتغيَّر هذه الأوق�ت خالل �سهر رم�س�ن وُتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظ�م تداول على مط�بقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتمُّ ا�ستقب�ل وتحديد اأولوّية الأوامر وفقً� لل�سعر. وب�سكٍل ع�م ُتنفذ اأوامر ال�سوق اأّوًل ومن ثّم الأوامر الُمحّددة لل�سعر، وفي 
ح�ل اإدخ�ل عّدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتمُّ تنفيذه� اأّوًل ب�أّول ح�سب توقيت الإدخ�ل. ويقوم نظ�م تداول بتوزيع نط�ق �س�مل من المعلوم�ت عبر قنوات ُمختلفة اأبرزه� موقع تداول 
على الإنترنت والرابط الإلكتروني لمعلوم�ت تداول الذي يوّفر بي�ن�ت ال�سوق ب�سكل فوري لوك�لت تزويد المعلوم�ت مثل “رويترز”. تتّم ت�سوية ال�سفق�ت اآنّيً� خالل اليوم، اأي اأنَّ 

نقل ملكّية الأ�سهم تتّم مب��سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة الإف�س�ح عن جميع القرارات والمعلوم�ت المهّمة ب�لن�سبة للم�ستثمرين عبر نظ�م “تداول”. ويتوّلى نظ�م تداول م�سوؤولّية مراقبة ال�سوق، ب�سفته الآلّية التي يعمل 
من خالله� ال�سوق، بهدف �سم�ن عدالة التداول وان�سي�ب عملّي�ت التداول في الأ�سهم.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�لم�شتند�ت �لمتاحة للفح�س و�لمعاينة -2
الُم�ستندات الت�لية ُمت�حة للمع�ينة قبل 14 يوم عمل من ت�ريخ بداية الكتت�ب وخالل فترة الكتت�ب بمركز �سركة جبل عمر للتطوير الواقع على طريق جّدة - مّكة ال�سريع، بعد 
، ويوم الخمي�س من ال�س�عة  محّطة البوابة، المملكة العربّية ال�سعودّية، وذلك يومّيً� من ال�سبت اإلى الأربع�ء من ُكلِّ اأ�سبوع من ال�س�عة الث�منة �سب�حً� وحّتى ال�س�عة الرابعة م�س�ًءً

الث�منة �سب�حً� وحّتى الث�نية ظهرًا.

النظ�م الأ�س��سي لل�سركة وعقد الت�أ�سي�س.. 1

ة ب�إ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوّية.. 2 ُموافقة هيئة ال�سوق الم�لّية على ن�سرة الإ�سدار الخ��سّ

ُموافقة كت�بّية من كٍلٍّ من الم�ست�س�ر الم�لي، الم�ست�س�ر الق�نوني، المح��سب الق�نوني، م�ست�س�رو الدرا�س�ت ال�سوقية ومتعهدو التغطية على الإ�س�رة اإلى اأ�سم�ئهم وعلى اإ�س�فة . 3
�سع�راتهم وعلى ن�سر اإف�داتهم �سمن ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية وتقرير العن�ية المهنّية الم�لي 

تو�سية مجل�س الإدارة بزي�دة راأ�س م�ل ال�سركة.. 4

القوائم الم�لّية المراجعة للفترة الم�لّية الطويلة الأولى الُممتدة من 1428/10/16هـ وحتى 1429/12/30هـ.. 5

القوائم الم�لّية المراجعة لل�سنة الم�لّية المنتهية في 1430/12/30هـ.. 6

القوائم الم�لّية المراجعة لل�سنة الم�لّية المنتهية في 1431/12/30هـ.. 7

�سه�دة ال�ّسجل التج�ري الُم�سّدقة.. 8

ُموافقة الجمعّية الع�ّمة غير الع�دّية لل�سركة على قرار زي�دة راأ�س الم�ل.. 9

تقرير درا�سة ال�سوق الُمعّد من قبل �سركة ديلويت اآند تو�س.. 10

تقرير درا�سة ال�سوق الُمعّد من قبل �سركة جونز لنغ ل�س�ل. . 11

حة بق�سم “ُملّخ�س ب�أهّم العقود” من هذه الن�سرة.. 12 التف�قّي�ت والعقود المو�سّ

التف�قّي�ت والعقود الُموّقعة مع اأع�س�ء مجل�س الإدارة.. 13

خط�ب طلب ا�ستثن�ء من اأيٍّ من متطلب�ت وفقً� للقواعد والأنظمة ال�س�درة عن هيئة ال�سوق الم�لّية. . 14

بت�ريخ . 15 والموّقع معهم  للتطوير  ل�سركة جبل عمر  الت�أ�سي�سية  اللجنة  ورئي�س  وال�سن�عة  التج�رة  وزارة  المكلف في  لل�سرك�ت  الع�مة  الإدارة  بين مدير ع�م  اجتم�ع  مح�سر 
1428/8/28هـ.

�سورة من تقرير المح��سب الق�نوني اإرن�ست ويونغ حول العالقة بين كلٍّ من �سركة جبل عمر للتطوير و�سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير.. 16

ين والغ�ئبين في الكتت�ب في اأ�سهم حقوق الأولوّية.. 17 الراأي الق�نوني حول اأحقّية الم�س�همين الجزئيِّ
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الملحق )1( 

القوائم المالية المراجعة للفترة المالية الطويلة االأولى الممتدة 

من 1428/10/16هـ وتنتهي في 1429/12/30هـ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�شركة جبل عمر للتطوير (�شركة م�شاهمة �شعودية)
القوائم المالية 

كما في 30 ذو الحجة 1429هـ

مع تقرير مراقبي الح�شابات
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�لميز�نية �لعمومية
30 ذو �لحجة 1429هـ

30 ذو �لحجة 1429هـ�إي�ساح
ريال �سعودي

�لموجود�ت 

�لموجود�ت �لمتد�ولة

4945.714.204النقدية والبنود �سبه النقدية

51.469.240المدينون والم�س�ريف المدفوعة مقدمً�

947.183.444مجموع �لموجود�ت �لمتد�ولة

�لموجود�ت غير �لمتد�ولة

64.189.473.343الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

71.429.304.874اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

8138.315.793مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين-دفع�ت مقدمة

5.757.094.010مجموع �لموجود�ت غير �لمتد�ولة

 6.704.277.454مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

�لمطلوبات �لمتد�ولة

 1042.697.335 دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع

�لمطلوبات غير �لمتد�ولة

133.784مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

42.831.119مجموع �لمطلوبات

حقوق �لم�ساهمين

116.714.000.000راأ�س الم�ل

)52.553.665(خ�س�ئر مرحلة

6.661.446.335مجموع حقوق �لم�ساهمين

 6.704.277.454مجموع �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لدخل

للفترة من 16 �سو�ل 1428هـ حتى 30 ذو �لحجة 1429هـ

�إي�ساح
�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 

�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

)24.819.641(12م�س�ريف عمومية واإدارية

)72.602.132(13م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�س

1477.126.101اإيرادات اأخرى

)8.850.030(م�س�ريف اأخرى

)29.145.702(�لخ�سارة قبل �لزكاة

)23.407.963(15الزك�ة

)52.553.665(�سافي �لخ�سارة

11671.400.000متو�سط عدد �ال��سهم �لقائمة

)0.08(خ�سارة �ل�سهم - بالريال �ل�سعودي

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتدفقات �لنقدية

للفترة من 16 �سو�ل 1428هـ حتى 30 ذو �لحجة 1429هـ

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)29.145.702(خ�س�رة الفترة قبل الزك�ة

تعديالت للبنود �لتالية :

201.029مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

4.027.198ا�ستهالك الأ�سول الث�بتة

)24.917.475(�لتغير�ت في �لموجود�ت و�لمطلوبات :

)1.469.240(مدينــــون

)79.688.681(دائنـــــون

)106.075.396(�لنقد �لم�ستخدم في ��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)67.245(مك�ف�أة نه�ية الخدمة مدفوعة

)106.142.641(�سافي �لنقد �لم�ستخدم في ��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

�ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

)14.236.057(�سراء ممتلك�ت واأث�ث ومعدات

)1.373.105.516(اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

)39.337.740(مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين - دفع�ت مقدمة

)1.426.679.313(�لنقد �لم�ستخدم في �ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

�ال�ن�سطة �لتمويلية

2.478.536.158راأ�س الم�ل

2.478.536.158النقد من الأن�سطة التمويلية

945.714.204�لزيادة في �لنقدية و�لبنود �سبه �لنقدية

ـــالنقدية والبنود �سبه النقدية في بداية الفترة

945.714.204�لنقدية و�لبنود �سبه �لنقدية في نهاية �لفترة

�لمعامالت �لرئي�سية غير �لنقدية:

4.179.264.484قيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي

56.199.358قيمة اأ�سهم عينية لق�ء تك�ليف تطوير الأرا�سي وم�س�ريف خالل فترة ت�أ�سي�س ال�سركة

98.978.053دفع�ت مقدمة لموؤ�س�سين

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين

للفترة من 16 �سو�ل 1428هـ حتى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ر���س �لـمــــــال
ريال �سعودي

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
ريال �سعودي

6.714.000.000ــــ6.714.000.000راأ�س الم�ل الم�سدر

)52.553.665()52.553.665(ــــ�س�في الخ�س�رة

6.661.446.335)52.553.665(6.714.000.000�لر�سيد كما في 30 ذو �لحجة 1429هـ

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

1 - اأن�شطة ال�شركة 

�سركة جبل عمر للتطوير )»ال�سركة«( هي �سركة م�س�همة �سعودية، تمت الموافقة على الترخي�س بت�أ�سي�سه� بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م/63 بت�ريخ 25 رم�س�ن 1427هـ 
وقد �سدر القرار الوزاري رقم 253/ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 16 �سوال 1428هـ )الموافق 28 اأكتوبر 2007م(0 اإن ال�سركة م�سجلة ب�لمملكة العربية ال�سعودية بموجب 
والتعمير )»الم�س�هم  لالإن�س�ء  ل�سركة مكة  بن�سبة %17.7  ال�سركة مملوكة  نوفمبر 2007م(0  )الموافق 25  القعدة 1428هـ  ذو  بت�ريخ 15  التج�ري رقم 4031051838  ال�سجل 

الرئي�سي«( و 52.3% لم�س�همين موؤ�س�سين اآخرين و30% م�س�همة ع�مة.

اإن اأهداف ال�سركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمية واإدارته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي 
لتطويره� عمرانيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح0 اإن ال�سركة ل زالت في مرحلة تطوير م�سروعه� الرئي�سي )جبل عمر( حيث 
ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخلف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع ال�سخري للم�سروع وتقوم ال�سركة ح�ليً� بتجهيز البنية التحتية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممرات الم�س�ة 

واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء.

2 - اأ�ش�س العر�س

وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة، اإن ال�سنة الم�لية الأولى تبداأ من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة وتنتهي في نه�ية ذو الحجة من ال�سنة الت�لية والذي يوافق 
نه�ية ذو الحجة 1429هـ .

تغطي القوائم الم�لية الفترة من ت�ريخ اإعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 16 �سوال 1428هـ اإلى 30 ذو الحجة 1429هـ0 ونظرًا لأن هذه هي القوائم الم�لية الأولى التي تقوم ال�سركة 
ب�إعداده� فلم يتم عر�س اأرق�م مق�رنة.

3 - ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة 

اأعدت القوائم الم�لية وفق� لمع�يير المح��سبة المتع�رف عليه� في المملكة العربية ال�سعودية وفيم� يلي ال�سي��س�ت المح��سبية اله�مة المتبعة :

العرف المحا�شبــي

تعد القوائم الم�لية وفق� لمبداأ التكلفة الت�ريخية 0

النقدية والبنود �شبه النقدية

تتكون النقدية والبنود �سبه النقدية من اأر�سدة لدى البنوك ونقدية في ال�سندوق وا�ستثم�رات ب�لمرابحة مدة ا�ستحق�قه� الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل0 

ت�سجل ا�ستثم�رات المرابحة التي ت�سل مدة ا�ستحق�قه� الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل طبقً� للتكلفة ويتم ت�سجيل الدخل المحت�سب تحت بند اإيرادات م�ستحقة اإلى حين تحققه0 
يحت�سب الدخل من ا�ستثم�رات ب�لمرابحة على اأ�س��س التحقق الزمني على مدى الفترة من ت�ريخ �سرف المب�لغ اإلى ت�ريخ �سداده�0

ممتلكات واأثاث ومعدات /اال�شتهالك

ل يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�سي المملوكة 0 ي�ستهلك الفرق بين تكلفة الممتلك�ت والأث�ث والمعدات وقيمته� التقديرية المتبقية في نه�ية مدة ا�ستخدامه� بطريقة الق�سط الث�بت 
على مدى اأعم�ره� الإنت�جية المتوقعة 0

تحمل م�س�ريف الإ�سالح�ت وال�سي�نة على ق�ئمة الدخل، اأم� التح�سين�ت التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة اأو تطيل اأعم�ره� ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملته� 0
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

3 - ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

ال�سخري  والقطع  الأر�س  وت�سوية  الهدم  واأعم�ل  ال�ست�س�رات  التكلفة  تت�سمن  ب�لتكلفة0  ال�سركة  م�سروع  ت�سييد  في  تتمثل  والتي  التنفيذ  تحت  الراأ�سم�لية  الأعم�ل  ت�سجيل  يتم 
والإ�سراف والتك�ليف الأخرى المرتبطة مب��سرة ب�لأعم�ل الإن�س�ئية.

الذمم الدائنة والم�شتحقات

تدرج المطلوب�ت عن المب�لغ المطلوب �سداده� في الم�ستقبل مق�بل الب�س�عة اأو الخدم�ت التي يتم الح�سول عليه� �سواء تم تقديم ف�تورة به� من المورد اأو لم يتم.

المخ�ش�شات

تدرج المخ�س�س�ت عندم� يكون لدى ال�سركة التزام )نظ�مي اأو �سمني( ن��سئ من حدث �س�بق، وتكون تكلفة ت�سوية اللتزام محتملة ويمكن قي��سه� ب�سورة يعتمد عليه�.

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

تحت�سب المب�لغ الواجبة الدفع بمقت�سى نظ�م العمل والعم�ل ال�سعودي لتعوي�س الموظفين عن فترات خدم�تهم المتجمعة كم� في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي.

العمالت االأجنبية 

ت�سجل المع�مالت التي تتم ب�لعمالت الأجنبية ، ب�لري�ل ال�سعودي طبق� لأ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ اإجراء المع�ملة0 يع�د تحويل الموجودات الم�لية والمطلوب�ت الم�سجلة 
ب�لعمالت الأجنبية ب�أ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي. تدرج جميع الفروق في ق�ئمة الدخل.

الزكاة 

تحت�سب الزك�ة وفق� لالأنظمة الم�لية المعمول به� في المملكة العربية ال�سعودية ويحمل المخ�س�س على ق�ئمة الدخل.

الم�شـــاريف 

الت�سغيل حيث مل يتم النته�ء بعد من اإجن�ز م�سروع جبل عمر، ف�إن جميع امل�س�ريف غري املرتبطة ب�لأعم�ل  ال�سركة ل زالت يف مرحلة م� قبل  نظرًا لأن 
الإن�س�ئية التي يتم اإنف�قه� تعترب م�س�ريف عمومية واإدارية وتبوب كذلك.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

4 - النقدية والبنود �شبه النقدية 

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

874.682.605ا�ستثم�رات ب�لمرابحة 

71.031.599ح�س�ب�ت ج�رية

945.714.204

تحتفظ ال�ستثم�رات ب�لمرابحة لدى بنوك داخل المملكة.

5 - المدينون والم�شاريف المدفوعة مقدمًا 

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

365.666اإيرادات م�ستحقة 

103.574مدينون اآخرون

1.000.000م�سروف�ت مدفوعة مقدمً�

1.469.240

6 - ممتلكات واأثاث ومعدات 

يقدر العمر الإنت�جي للموجودات لغر �س احت�س�ب ال�ستهالك على النحو الت�لي:

1429هـ

8 �سنواتمب�ني على اأر�س م�ست�أجرة 

10 �سنواتاأث�ث وتجهيزات

7.6 �سنواتاآلت ومعدات

4 �سنوات�سي�رات

6 �سنواتمعدات مكتبية 

4 �سنواتاأجهزة ح��سب اآلي
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طوير
جبل عمر للت

�شركة 
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

ت )تتمة(
ث ومعدا

ت واأثا
6 ـ ممتلكا

��ر��ســــــــي
ريال �سعودي

مبــــــاني على ��ر�س 
م�ستا�جرة

ريال �سعـــودي

��ثاث وتجهيز�ت
ريال �سعودي

�آالت ومعد�ت
ريال �سعــودي

�سيـــــار�ت
ريال �سعودي

معد�ت مكتبية
ريال �سعودي

��جهزة 
ب �آلي

حا�ســ
ريال �سعودي

��عمال تحت 
�لتنفيــــــذ

ريال �سعودي

�لمجمـــــــــوع
ريال �سعودي

�لتكلفة :

في بداية الفترة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

الإ�س�ف�ت
4.179.264.484

3.928.609
1.218.098

3.116.427
1.071.105

189.666
2.321.470

2.390.682
4.193.500.541

في نه�ية الفترة
4.179.264.484

3.928.609
1.218.098

3.116.427
1.071.105

189.666
2.321.470

2.390.682
4.193.500.541

ك :
ال

�ال�سته

في بداية الفترة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

المحمل للفترة
ــــ

2.141.509
202.583

681.346
240.257

54.885
706.618

ــــ
4.027.198

في نه�ية الفترة
ــــ

2.141.509
202.583

681.346
240.257

54.885
706.618

ــــ
4.027.198

�سافي �لقيمة �لدفترية :

في 30 ذو �لحجة 1429هـ
4.179.264.484

1.787.100
1.015.515

2.435.081
830.848

134.781
1.614.852

2.390.682
4.189.473.343

تمثل الأرا�سي قيمة الأرا�سي التي ا�ستلمته� ال�سركة من الم�س�همين الموؤ�س�سين لق�ء الأ�سهم الم�سدرة بقيمة اأ�سمية قدره� 10 ري�ل �سعودي لل�سهم )اإي�س�ح 11( وقد تم اإعداد واعتم�د تقييم الأرا�سي من قبل الهيئة العلي� لتطوير منطقة مكة 
اأ ( 

المكرمة وج�ري ح�ليً� بدء اإجراءات نقل واإفراغ �سكوك ملكية هذه الأرا�سي من الم�س�همين الموؤ�س�سين اإلى ال�سركة.

ب( اإن مبنى ال�سركة مق�م على اأر�س مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�س لل�سركة بدون مق�بل لحين النته�ء من المب�ني والمك�تب الرئي�سية لل�سركة.

ج ( تمثل الأعم�ل تحت التنفيذ التك�ليف التي تكبدته� ال�سركة لإن�س�ء مقر جديد له� ومن المتوقع النته�ء من الإن�س�ء خالل ع�م 1430هـ.

اإن ا�ستهالك الممتلك�ت والأث�ث والمعدات خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة  1429هـ يت�سمن ا�ستهالك مقداره 2.132.357 ري�ل �سعودي وذلك عن الفترة ال�س�بقة لت�أ�سي�س ال�سركة )انظر اإي�س�ح 13(.
د ( 
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

7 - اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

يمثل هذا البند تك�ليف تطوير الأرا�سي الخ��سة بم�سروع جبل عمر ويتكون مم� يلي : 

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

287.561.783اأعم�ل بن�ء وت�سييد 

109.748.702ا�ست�س�رات  هند�سية وت�س�ميم مج�سم�ت )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

58.357.164ت�سوية الأر�س والقطع ال�سخري

30.949.987اأعم�ل هدم وترحيل المخلف�ت )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

25.962.257تك�ليف اإدارة والإ�سراف على الم�سروع )انظر اإي�س�ح )ب( اأدن�ه(

18.263.942اأتع�ب مهنية وا�ست�س�رية م�لية )انظر اإي�س�ح )ج( اأدن�ه(

16.783.035اأخرى )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

547.626.870مجموع �ال�عمال �لمنفذة

881.678.004دفع�ت مقدمة للموردين والمق�ولين )انظر الإي�س�ح )د( اأدن�ه(

1.429.304.874

ت�سمل المب�لغ اأعاله على مبلغ وقدره 41.2 مليون ري�ل �سعودي دفعه الم�س�هم الرئي�سي مق�بل اإ�سدار اأ�سهم بقيمة ا�سمية 10 ري�ل �سعودي لل�سهم )اإي�س�ح 11- اأ(. اأ ( 

ي�سمل الر�سيد اأعاله على مبلغ وقدره 2.3 مليون ري�ل �سعودي تمثل اأتع�ب خدم�ت مقدمة من مكتب مملوك لع�سو مجل�س اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س مق�بل خدم�ت اإدارة الإن�س�ء  ب( 
ب�لم�سروع.

ي�سمل الر�سيد اأعاله على مبلغ وقدره 1.7 مليون ري�ل �سعودي يمثل اأتع�ب خدم�ت ا�ست�س�رية مقدمة من م�س�هم موؤ�س�س ومكتب مملوك لع�سو مجل�س اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س. ج( 

ب�إبرام عقدين بقيمة  الفترة  ال�سركة خالل  المب�لغ المدفوعة لهم لق�ء تطوير وتجهيز موقع م�سروع جبل عمر0 حيث ق�مت  للموردين والمق�ولين  تمثل الدفع�ت المقدمة  د( 
اإجم�لية قدره� 11.100 مليون ري�ل �سعودي، وذلك للقي�م ب�أعم�ل الت�سميم واأعم�ل البن�ء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�سم�لي من م�سروع جبل عمر، بمدة تتراوح م� بين 36 
اإلى 48 �سهرًا. وهذه القيمة ا�ستر�س�دية تخ�سع للنق�س اأو الزي�دة ح�سب كمية الأعم�ل المنفذة فعليً� على الطبيعة، علمً� ب�أنه� �س�ملة ه�م�س ربح المق�ولين وقدره 10% من 

تكلفة الأعم�ل.

8 - مطلوب من بع�س الموؤ�ش�شين-دفعات مقدمة

يمثل هذا البند المب�لغ المدفوعة لبع�س م�لكي الأرا�سي لق�ء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�س�طهم واأعم�لهم0 �سيتم ا�سترداد هذه المب�لغ من ح�ستهم من توزيع�ت الأرب�ح 
وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

9 - معامالت مع جهات ذات عالقة واأر�شدتها 

فيم� يلي تف��سيل المع�مالت الرئي�سية التي تمت مع الجه�ت ذات العالقة خالل الفترة والأر�سدة المتعلقة به� في نه�ية الفترة: 

طبيعة �لمعاملةمبالغ م�ستحقة من جهات ذ�ت �لعالقة
قيمة �لمعاملة

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

�لر�سيد
30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

�لجهة ذ�ت �لعالقة

ــــ584.000مق�بل �سداد اإيج�ر محالت في موقع جبل عمر�سركة منت�سبة

مبالغ م�ستحقة لجهات ذ�ت �لعالقة

177.661.632401.951مق�بل مب�لغ مدفوعة للموردين والمق�ولين ني�بة عن ال�سركةالم�س�هم الرئي�سي 

 ــــ98.978.053دفع�ت مقدمة لموؤ�س�سين

ــــ13.466.800نفق�ت اكتت�ب

401.951

2.916.737تعوي�س�تكب�ر الموظفين

1.450.00خدم�ت ا�ست�س�رية خالل فترة الكتت�بم�س�هم موؤ�س�س

ــــ1.584.132اإن�س�ء مقر لل�سركة�سركة منت�سبة

ــــ284.585مق�بل تقديم خدم�ت ا�ست�س�ريةم�س�هم موؤ�س�س

3.789.0041.639.004مق�بل تقديم خدم�ت ا�ست�س�رية واإدارة الإن�س�ء ب�لم�سروعم�س�هم موؤ�س�س وع�سو مجل�س اإدارة

10 - دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

401.951مب�لغ م�ستحقة الدفع اإلى الم�س�هم الرئي�سي )انظر الإي�س�ح )اأ( اأدن�ه واإي�س�ح 9(

1.639.004مب�لغ م�ستحقة الدفع لم�س�هم موؤ�س�س )انظر الإي�س�ح )ب( اأدن�ه واإي�س�ح 9(

23.407.963زك�ة م�ستحقة الدفع )انظر اإي�س�ح 15(

11.519.675�سم�ن ح�سن تنفيذ

5.728.742دائنون اخرون

42.697.335

يمثل هذا البند المبلغ المتبقي للم�س�هم الرئي�سي عن اأتع�ب تطوير وم�س�ريف اأخرى تم دفعه� ني�بة عن ال�سركة خالل فترة الت�أ�سي�س. اأ ( 

ق�مت ال�سركة خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ ب�لتع�قد مع مكتب مملوك لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�س�ء ب�لم�سروع حيث اأن العر�س المقدم من  ب( 
هذا المكتب والب�لغ 27.500 مليون ري�ل �سعودي هو اأقل العرو�س المطروحة على ال�سركة0 ويمثل هذا البند المبلغ المتبقي للمكتب عن اأتع�ب الخدم�ت التي تم تقديمه� 

لل�سركة خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

11 - راأ�س المال 

يتكون راأ�س م�ل ال�سركـة الم�سرح به والم�سدر والمدفـوع ب�لكــ�مل من 000ر400ر671 �سهـم قيمـة كـل �سهم منه� 10 ري�ل �سعودي كم� يلي:-

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

4.265.435.050قيمة اأ�سهم عينة لق�ء اأرا�سي وتك�ليف اأخرى )انظر )اأ( اأدن�ه(

434.564.950قيمة اأ�سهم نقدية م�سدرة )انظر )ب( اأدن�ه(

2.014.000.000قيمة اأ�سهم اكتت�ب ع�م

6.714.000.000

ت�ستمل قيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي وتك�ليف اأخرى على قيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي مقداره� 4.179 مليون ري�ل �سعودي كم� ت�ستمل على قيمة اأ�سهم عينية لق�ء تك�ليف  اأ ( 
متكبده بوا�سطة الم�س�هم الرئي�سي لق�ء تطوير الأرا�سي وتك�ليف المع�مالت وم�س�ريف اأخرى تكبده� الم�س�هم الرئي�سي ني�بة عن ال�سركة خالل فترة ت�أ�سي�س ال�سركة وتم 

اعتم�د هذه التك�ليف من قبل الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة 0

وفقً� للم�دة الث�منة – فقرة 2 من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة ف�إن الأ�سهم النقدية الم�سدرة تمثل الأر�سدة النقدية المودعة من قبل الم�س�هم الرئي�سي لق�ء عق�رات لم يقم  ب ( 
مالكه� ب��ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية والنظ�مية و�سيتم التن�زل عن الأ�سهم اأوًل ب�أول عند ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية 0

12 - م�شاريف عمومية واإدارية

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

4.220.791رواتب واأجور

9.026.124دع�ية واإعالن

5.911.631اأتع�ب ا�ست�س�رية

1.894.841ا�ستهالك

724.867الجمعية العمومية

3.041.387اأخرى

24.819.641
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

13 - م�شاريف ما قبل التاأ�شي�س

يمثل هذا البند جميع الم�س�ريف المرتبطة بت�أ�سي�س ال�سركة واقتن�ء واإ�سدار وبيع ح�س�س راأ�سم�ل ال�سركة ب�لإ�س�فة اإلى الم�س�ريف الأخرى المتكبدة في فترة م� قبل ت�أ�سي�س 
ال�سركة وتتكون مم� يلي :

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

20.977.386رواتب واأجور

14.916.800نفق�ت اكتت�ب

13.529.282دع�ية واإعالن

9.192.590اأتع�ب ا�ست�س�رية

4.741.378تطوير جبل عمر

1.240.164�سي�فة وا�ستقب�ل

2.132.357ا�ستهالك

545.319�سي�نة

594.899اأمن

442.818مي�ه وكهرب�ء

122.764ه�تف وبريد

4.166.375اأخرى

72.602.132

14 - اإيرادات اأخرى

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

72.432.617عوائد ا�ستثم�رات ب�لمرابحة

3.676.000اإيج�رات )انظر اأدن�ه(

1.017.484اأخرى )انظر اأدن�ه(

77.126.101

يمثل هذا المبلغ اإيرادات تح�سلت عليه� ال�سركة في فترة م� قبل الت�أ�سي�س 0 
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

15 ـ الزكاة 

المحمل للفترة

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

23.407.963المحمل على الفترة

ي�ستند احت�س�ب المخ�س�س اإلى م� يلي :

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

6.714.000.000حقوق الم�س�همين

7.540.955تعديالت اأخرى

 )5.759.838.978(القيمة الدفترية للموجودات غير المتدولة

961.701.977

 )25.383.450(خ�سارة �لفترة �لخا�سعة للزكاة

936.318.527�لوعاء �لزكوي

تعود الفروق�ت بين النت�ئج الم�لية والزكوية ب�سورة رئي�سية اإلى بع�س التعديالت تم�سيً� مع الأنظمة الم�لية ذات ال�سلة. 

حركة المخ�ش�س خالل الفترة

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

ـــفي بداية الفترة

23.407.963المخ�س�س خالل الفترة

23.407.963في نهاية �لفترة

الو�شع الزكوي

ق�مت ال�سركة بفتح ملف لدى م�سلحة الزك�ة والدخل وح�سلت على �سه�دة ت�سجيل لدى الم�سلحة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1429هـ

16- مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة

لم يتم اقتراح مك�ف�أة لأع�س�ء مجل�س الإدارة خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ.

17 ـ اإدارة المخاطر 

مخاطر اأ�شعار العوائد

تتمثل مخ�طر اأ�سع�ر العوائد في احتم�ل اأن توؤثر التغيرات في اأ�سع�ر العوائد على الربحية الم�ستقبلية اأو القيم الع�دلة لالأدوات الم�لية0 اإن ال�سركة معر�سة لمخ�طر اأ�سع�ر العوائد 
على موجوداته� التي تدفع عليه� اأ�سع�ر عوائد بم� في ذلك الودائع البنكية.

مخاطر ال�شيولة 

تتمثل مخ�طر ال�سيولة في مواجهة من�س�أة م� �سعوبة في الح�سول على الأموال لمق�بلة اللتزام�ت المت�سلة ب�لمطلوب�ت الم�لية.

تعمل ال�سركة على الحد من مخ�طر ال�سيولة التي تتعر�س له� عن طريق الت�أكد من وجود م�س�در تمويل ك�فية عند الح�جة اإليه� حيث ق�مت ال�سركة خالل الفترة بتوقيع اتف�قية 
مع جهة ا�ست�س�رية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�سروع ال�سركة.

مخاطر العمالت

تتمثل مخ�طر العمالت في تذبذب قيمة اأداة م�لية ب�سبب تقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية0 اإن ال�سركة معر�سة لتقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية خالل دورة اأعم�له� 
الع�دية0 لم تقم ال�سركة ب�إجراء اأي مع�مالت جوهرية خالف الري�ل ال�سعودي والدولر الأمريكي خالل الفترة.

18 ـ القيم العادلة لالأدوات المالية 

القيمة الع�دلة هي المبلغ الذي يمكن مب�دلة اأ�سل اأو �سداد التزام به بين طرفين بمعرفتهم� وملء اإرادتهم� في مع�ملة تتم على اأ�س�س تج�رية0 تتكون الموجودات الم�لية لل�سركة 
من النقدية والبنود �سبه النقدية كذلك مدينون وم�س�ريف مدفوعة مقدمً�، وتتكون مطلوب�ته� الم�لية من دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع0 ل تختلف القيمة الع�دلة لالأدوات الم�لية 

جوهريً� عن القيمة الدفترية.

19 ـ ارتباطات والتزامات طارئة

اأبرمت ال�سركة خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ مجموعة من العقود لم�سروع جبل عمر مقداره� 11.560 مليون ري�ل �سعودي وبلغت التك�ليف التي تم اإنف�قه� على 
الم�سروع حتى 30 ذو الحجة 1429هـ مبلغ 1.277 مليون ري�ل �سعودي.



�شركة جبل عمر للتطوير 98

ن�شرة �لإ�شد�ر

الملحق )2( 

القوائم المالية المراجعة لل�شنة المالية المنتهية 

في 1430/12/30هـ
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�شركة جبل عمر للتطوير (�شركة م�شاهمة �شعودية)
القوائم المالية 

كما في 30 ذو الحجة 1430هـ

مع تقرير مراقبي الح�شابات
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�لميز�نية �لعمومية 

كما في 30 ذو �لحجة 1430هـ

30 ذو �لحجة 1430هـ�إي�ساح
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعـــــــودي

�لموجود�ت

�لموجود�ت �لمتد�ولة

427.486.685945.714.204النقدية والبنود �سبه النقدية

51.130.2601.469.240المدينون والم�س�ريف المدفوعة مقدمً�

28.616.945947.183.444مجموع �لموجود�ت �لمتد�ولة

�لموجود�ت غير �لمتد�ولة

64.188.131.9904.189.473.343الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

72.484.317.9061.429.304.874اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

8178.320.396138.315.793مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين – دفع�ت مقدمة

6.850.770.2925.757.094.010مجموع �لموجود�ت غير �لمتد�ولة

6.879.387.2376.704.277.454مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

�لمطلوبات �لمتد�ولة

10240.612.74242.697.335دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع

المطلوب�ت غير المتداولة

314.463133.784مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

240.927.20542.831.119مجموع �لمطلوبات

حقوق �لم�ساهمين

116.714.000.0006.714.000.000راأ�س الم�ل

 )52.553.665( )75.539.968(خ�س�ئر مرحلة

6.638.460.0326.661.446.335مجموع حقوق �لم�ساهمين

6.879.387.2376.704.277.454مجموع �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لدخل 

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1430هـ

�إي�ساح
لل�سنة �لمنتهية

في 30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــودي

للفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعـــودي

)24.819.641()27.954.430(12م�س�ريف عمومية واإدارية

)72.602.132(ـــ13م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�س

144.968.12777.126.101اإيرادات اأخرى

)8.850.030(ـــم�س�ريف اأخرى

)29.145.702()22.986.303(�لخ�سارة قبل �لزكاة

)23.407.963(ـــ15الزك�ة

)52.553.665()22.986.303(�إجمالي �لخ�سارة 

11671.400.000671.400.000متو�سط عدد �ال��سهم �لقائمة

)0.078()0.034(خ�سارة �ل�سهم - بالريال �ل�سعودي

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتدفقات �لنقدية 

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1430هـ

�إي�ساح
لل�سنة �لمنتهية

في 30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

للفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعـــــودي

��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)29.145.702()22.986.303(خ�سارة �ل�سنة/ �لفترة قبل �لزكاة

تعديالت للبنود الت�لية :

180.679201.029مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

1.896.4124.027.198ا�ستهالك الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

)20.909.212()24.917.475(

�لتغير�ت في �لموجود�ت و�لمطلوبات :

)1.469.240(338.980مدينـــون

)79.688.681(221.315.870دائنــــون

)106.075.396(200.745.638�لنقد من/ )�لم�ستخدم في( ��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)67.245(ــــمك�ف�أة نه�ية الخدمة مدفوعة

ـــ)23.400.463(زك�ة مدفوعة

)106.142.641(177.345.175�سافي �لنقد من/ )�لم�ستخدم في( ��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

�ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

)14.236.057()555.059(�سراء ممتلك�ت واأث�ث ومعدات

)1.373.105.516()1.055.013.032(اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

)39.337.740()40.004.603(مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين - دفع�ت مقدمة

)1.426.679.313()1.095.572.694(�لنقد �لم�ستخدم في �ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

�ال�ن�سطة �لتمويلية

2.478.536.158ــــراأ�س الم�ل

2.478.536.158ــــالنقد من الأن�سطة التمويلية

945.714.204)918.227.519()�لنق�س(/�لزيادة في �لنقدية و�لبنود �سبه �لنقدية

ـــ945.714.204النقدية والبنود �سبه النقدية في بداية ال�سنة/ الفترة

27.486.685945.714.204�لنقدية و�لبنود �سبه �لنقدية في نهاية �ل�سنة/ �لفترة

�لمعامالت �لرئي�سية غير �لنقدية :

4.179.264.484ــــقيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي

قيمة اأ�سهم عينية لق�ء تك�ليف تطوير الأرا�سي
وم�س�ريف خالل فترة ت�أ�سي�س ال�سركة

56.199.358ــــ

98.978.053ــــ دفع�ت مقدمة للموؤ�س�سين

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين 

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ر���س �لـمــــــال
ريال �سعودي

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
ريال �سعودي

6.714.000.000ــــ6.714.000.000راأ�س الم�ل الم�سدر

)52.553.665()52.553.665(ــــخ�س�رة الفترة من 16 �سوال 1428هـ اإلى 30 ذو الحجة 1429هـ

6.661.446.335)52.553.665(6.714.000.000�لر�سيد كما في 30 ذو�لحجة 1429هـ

)22.986.303()22.986.303(ــــخ�س�رة ال�سنة

6.638.460.032)75.539.968(6.714.000.000�لر�سيد كما في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

1 ـ اأن�شطة ال�شركة 

رم�س�ن   25 بت�ريخ  رقم م/63  الكريم  الملكي  المر�سوم  بموجب  بت�أ�سي�سه�  الترخي�س  على  الموافقة  تمت  �سعودية،  م�س�همة  �سركة  )»ال�سركة«( هي  للتطوير  �سركة جبل عمر 
1427هـ. وقد �سدر القرار الوزاري رقم 253/ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 16 �سوال 1428هـ )الموافق 28 اأكتوبر 2007م(. اإن ال�سركة م�سجلة ب�لمملكة العربية ال�سعودية 
بموجب ال�سجل التج�ري رقم 4031051838 بت�ريخ 15 ذو القعدة 1428هـ )الموافق 25 نوفمبر 2007م(0 ال�سركة مملوكة بن�سبة 17.7% ل�سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير )»الم�س�هم 

الرئي�سي«( و52.3% لم�س�همين موؤ�س�سين اآخرين و30% م�س�همة ع�مة.

اإن اأهداف ال�سركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمية واإدارته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي 
لتطويره� عمرانيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح. 

ل زالت ال�سركة حتى 30 ذو الحجة 1430هـ في مرحلة تطوير م�سروعه� الرئي�سي )»جبل عمر«( حيث ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخلف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع 
ال�سخري للم�سروع كم� ق�مت ال�سركة ب�لبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممرات الم�س�ة واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء وكذلك البدء في اإن�س�ء المب�ني. واأ�ستمرت 

اأعم�ل الإن�س�ء خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1430هـ.

2 ـ اأ�ش�س العر�س

وفقً� لنظ�م ال�سرك�ت وعقد ت�أ�سي�س ال�سركة، اإن ال�سنة الم�لية الأولى لل�سركة تبداأ من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة وتنتهي في نه�ية ذو الحجة من ال�سنة 
الت�لية والذي وافق نه�ية ذو الحجة 1429هـ0 لذلك ف�إن هذه القوائم الم�لية تغطي ال�سنة من 1 محرم 1430هـ اإلى 30 ذو الحجة 1430هـ، كم� اأن اأرق�م المق�رنة تغطي الفترة من 

ت�ريخ اإعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 16 �سوال 1428هـ اإلى 30 ذو الحجة 1429هـ.

3 ـ ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة 

اأعدت القوائم الم�لية وفق� لمع�يير المح��سبة المتع�رف عليه� في المملكة العربية ال�سعودية وفيم� يلي ال�سي��س�ت المح��سبية اله�مة المتبعة :

العرف المحا�شبــي

تعد القوائم الم�لية وفق� لمبداأ التكلفة الت�ريخية0

النقدية والبنود �شبه النقدية

تتكون النقدية والبنود �سبه النقدية من اأر�سدة لدى البنوك ونقدية في ال�سندوق وا�ستثم�رات المرابحة التي مدة ا�ستحق�قه� الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل. 

ت�سجل ا�ستثم�رات المرابحة التي ت�سل مدة ا�ستحق�قه� الأ�سلية ثالثة اأ�سهر اأو اأقل طبقً� للتكلفة ويتم ت�سجيل الدخل المحت�سب تحت بند اإيرادات م�ستحقة حين تحققه. يحت�سب 
الدخل من ا�ستثم�رات ب�لمرابحة على اأ�س��س التحقق الزمني على مدى الفترة من ت�ريخ �سرف المب�لغ اإلى ت�ريخ �سداده�.

ممتلكات واأثاث ومعدات /اال�شتهالك

ت�سجل الممتلك�ت والآلت والمعدات ب�لتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك المتراكم واأي انخف��س في القيمة0 ل يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�سي المملوكة0 ي�ستهلك الفرق بين تكلفة 
الممتلك�ت والأث�ث والمعدات وقيمته� التقديرية المتبقية في نه�ية مدة ا�ستخدامه� بطريقة الق�سط الث�بت على مدى اأعم�ره� الإنت�جية المتوقعة.

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلك�ت والأث�ث والمعدات لمعرفة النخف��س في القيمة عندم� ت�سير الأحداث اأو التغيرات في الظروف اإلى احتم�ل عدم اإمك�نية ا�سترداد القيمة 
الدفترية0 في ح�لة وجود اأي موؤ�سر على ذلك وعندم� تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية الق�بلة لال�سترداد، يتم تخفي�س الموجودات اإلى القيمة الممكن ا�سترداده� 

ب�عتب�ره� القيمة الع�دلة مخ�سومً� منه� تك�ليف البيع اأو القيمة قيد ال�ستعم�ل اأيهم� اأعلى.

تحمل م�س�ريف الإ�سالح�ت وال�سي�نة على ق�ئمة الدخل، اأم� التح�سين�ت التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة اأو تطيل اأعم�ره� ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملته�.

اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

ال�سخري  والقطع  الأر�س  وت�سوية  الهدم  واأعم�ل  ال�ست�س�رات  التكلفة  تت�سمن  ب�لتكلفة0  ال�سركة  م�سروع  ت�سييد  في  تتمثل  والتي  التنفيذ  تحت  الراأ�سم�لية  الأعم�ل  ت�سجيل  يتم 
والإ�سراف والأعم�ل الإن�س�ئية والتك�ليف الأخرى المرتبطة به�.
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

3 ـ ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

الذمم الدائنة والم�شتحقات

تدرج المطلوب�ت عن المب�لغ المطلوب �سداده� في الم�ستقبل مق�بل الب�س�عة اأو الخدم�ت التي يتم الح�سول عليه� �سواء تم تقديم ف�تورة به� من المورد اأو لم يتم.

المخ�ش�شات

تدرج المخ�س�س�ت عندم� يكون لدى ال�سركة التزام )نظ�مي اأو �سمني( ن��سئ من حدث �س�بق، وتكون تكلفة ت�سوية اللتزام محتملة ويمكن قي��سه� ب�سورة يعتمد عليه�.

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

تحت�سب المب�لغ الواجبة الدفع لتعوي�س الموظفين عن فترات خدم�تهم المتجمعة كم� في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي بمقت�سى نظ�م العمل والعم�ل ال�سعودي.

العمالت االأجنبية 

ت�سجل المع�مالت التي تتم ب�لعمالت الأجنبية ، ب�لري�ل ال�سعودي طبق� لأ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ اإجراء المع�ملة0 يع�د تحويل الموجودات والمطلوب�ت الم�لية الم�سجلة 
ب�لعمالت الأجنبية ب�أ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي0 تدرج جميع الفروق في ق�ئمة الدخل.

الزكاة 

تحت�سب الزك�ة وفق� لالأنظمة الم�لية المعمول به� في المملكة العربية ال�سعودية ، ويحمل المخ�س�س على ق�ئمة الدخل.

الم�شـــاريف 

نظرًا لأن ال�سركة ل زالت في مرحلة م� قبل الت�سغيل حيث لم يتم النته�ء بعد من اإنج�ز م�سروع جبل عمر، ف�إن جميع الم�س�ريف غير المرتبطة ب�لأعم�ل الإن�س�ئية التي يتم اإنف�قه� 
تعتبر م�س�ريف عمومية واإدارية وتبوب كذلك.

4 ـ النقدية والبنود �شبه النقدية 

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعــــودي

874.682.605ــــا�ستثم�رات مرابحة 

27.486.68571.031.599ح�س�ب�ت ج�رية

27.486.685945.714.204

يحتفظ ب��ستثم�رات المرابحة لدى بنوك داخل المملكة.

5 ـ المدينون والم�شاريف المدفوعة مقدمًا 

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعــــودي

365.666-اإيرادات م�ستحقة

581.764103.574مدينون اآخرون

548.4961.000.000م�سروف�ت مدفوعة مقدمً�

1.130.2601.469.240
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

6 ـ ممتلكات واأثاث ومعدات 

يقدر العمر الإنت�جي للموجودات لغر �س احت�س�ب ال�ستهالك على النحو الت�لي:

8 �سنواتمب�ني على اأر�س م�ست�أجرة

10 �سنواتاأث�ث وتجهيزات

7.6 �سنواتاآلت ومعدات

4 �سنوات�سي�رات

6 �سنواتمعدات مكتبية

4 �سنواتاأجهزة ح��سب اآلي

��ر��ســــــــي
ريال �سعودي

مبــــــاني 
على ��ر��سي 

م�ستا�جرة
ريال 

�سعـــودي

��ثاث 
وتجهيز�ت

ريال �سعودي

�آالت 
ومعد�ت
ريال 

�سعــودي

�سيـــــار�ت
ريال 

�سعودي

معد�ت 
مكتبية
ريال 

�سعودي

��جهزة 
حا�ســب �آلي

ريال 
�سعودي

��عمال تحت 
�لتنفيــــــــذ

ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
 1430هـ

ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
1429هـ

ريال �سعودي

�لتكلفة :

في بداية ال�سنة/ 
الفترة

ــــ4.193.500.541 4.179.264.4843.928.6091.218.0983.116.4271.071.105189.6662.321.4702.390.682

168.9001.760288.35650.001555.0594.193.500.541ــــ46.042ــــــــالإ�س�ف�ت

ــــــــ)2.440.683(ــــــــــــــــ2.275.594165.089ــــتحويالت

في نهاية �ل�سنة/ 
�لفترة

4.194.055.6004.193.500.541ــــ4.179.264.4846.204.2031.429.2293.116.4271.240.005191.4262.609.826

�ال�ستهالك :

في بداية ال�سنة/ 
الفترة

ــــ4.027.198ــــ2.141.509202.583681.346240.25754.885706.618ــــ

1.896.4124.027.198ــــ454.451132.191389.555271.64723.982624.586-المحمل

في نهاية �ل�سنة/ 
�لفترة

5.923.6104.027.198ــــ2.595.960334.7741.070.901511.90478.8671.331.204ــــ

�سافي �لقيمة 
�لدفترية :

في 30 ذو �لحجة 
1430هـ

4.881.131.990ــــ4.179.264.4843.608.2431.094.4552.045.526728.101112.5591.278.622

في 30 ذو �لحجة 
1429هـ

4.179.264.4841.787.1001.015.5152.435.081830.848134.7811.614.8522.390.682 4.189.473.343

وقد  )اإي�س�ح 11(  لل�سهم  �سعودي  ري�ل   10 قدره�  اأ�سمية  بقيمة  الم�سدرة  الأ�سهم  لق�ء  الموؤ�س�سين  الم�س�همين  ال�سركة من  ا�ستلمته�  التي  الأرا�سي  قيمة  الأرا�سي  تمثل  اأ ( 
تم اإعداد واعتم�د تقييم الأرا�سي من قبل الهيئة العلي� لتطوير منطقة مكة المكرمة وج�ري ح�ليً� بدء اإجراءات نقل واإفراغ �سكوك ملكية هذه الأرا�سي من الم�س�همين 

الموؤ�س�سين اإلى ال�سركة.

تمثل المب�ني على اأرا�سي م�ست�أجرة قيمه مقر ال�سركة ال�س�بق والمق�م على اأر�س مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�س لل�سركة بدون مق�بل  ب( 
لحين النته�ء من المب�ني والمك�تب الرئي�سية لل�سركة، وكذلك قيمة المقر الجديد لل�سركة والمق�م على اأر�س مملوكة اأي�سً� لرئي�س مجل�س الإدارة والذي منح حق ا�ستخدام 

هذه الأر�س لل�سركة بدون مق�بل لمدة 10 �سنوات.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

7 ـ اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

يمثل هذا البند تك�ليف تطوير الأرا�سي واأعم�ل البن�ء بم�سروع جبل عمر ويتكون مم� يلي : 

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعــــودي

1.322.043.748287.561.783اأعم�ل بن�ء وت�سييد 

144.832.985109.748.702ا�ست�س�رات هند�سية وت�س�ميم مج�سم�ت )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

58.357.16458.357.164ت�سوية الأر�س والقطع ال�سخري

31.389.22630.949.987اأعم�ل هدم وترحيل المخلف�ت )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

37.193.72725.962.257تك�ليف اإدارة والإ�سراف على الم�سروع )انظر اإي�س�ح )ب( اأدن�ه(

61.399.84518.263.942اأتع�ب مهنية وخدم�ت ا�ست�س�رية م�لية )انظر اإي�س�ح )ج( اأدن�ه(

23.530.76916.783.035اأخرى )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

1.678.747.464547.626.870مجموع �ال�عمال �لمنفذة

805.570.442881.678.004دفع�ت مقدمة للموردين والمق�ولين )انظر الإي�س�ح )د( اأدن�ه(

2.484.317.9061.429.304.874

ت�سمل المب�لغ اأعاله على مبلغ وقدره 41.2 مليون ري�ل �سعودي دفعه الم�س�هم الرئي�سي مق�بل اإ�سدار اأ�سهم بقيمة ا�سمية 10 ري�ل �سعودي لل�سهم )اإي�س�ح 11- اأ( . اأ ( 

ي�سمل الر�سيد اأعاله على مبلغ وقدره 12.5 مليون ري�ل �سعودي تمثل اأتع�ب خدم�ت مقدمة من مكتب مملوك لع�سو مجل�س اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س مق�بل خدم�ت اإدارة الإن�س�ء  ب( 
ب�لم�سروع.

ي�سمل الر�سيد اأعاله على مبلغ وقدره 1.7 مليون ري�ل �سعودي يمثل اأتع�ب خدم�ت ا�ست�س�رية مقدمة من م�س�هم موؤ�س�س ومكتب مملوك لع�سو مجل�س اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س. ج( 

تمثل الدفع�ت المقدمة للموردين والمق�ولين المب�لغ المدفوعة لهم لق�ء تطوير وتجهيز موقع م�سروع جبل عمر. حيث ق�مت ال�سركة خالل الفترة المنتهية في 29 ربيع الأول  د( 
1429هـ ب�إبرام عقدين بقيمة اإجم�لية قدره� 11.100 مليون ري�ل �سعودي، وذلك للقي�م ب�أعم�ل الت�سميم واأعم�ل البن�ء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�سم�لي من م�سروع جبل 
عمر خالل مدة تتراوح م� بين 36 اإلى 48 �سهرًا0 اإن هذه القيمة ا�ستر�س�دية تخ�سع للنق�س اأو الزي�دة ح�سب كمية الأعم�ل المنفذة فعليً� على الطبيعة، علمً� ب�أنه� �س�ملة 

ه�م�س ربح المق�ولين وقدره 10% من تكلفة الأعم�ل.

8 ـ مطلوب من بع�س الموؤ�ش�شين - دفعات مقدمة

يمثل هذا البند المب�لغ المدفوعة لبع�س م�لكي الأرا�سي لق�ء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�س�طهم واأعم�لهم0 �سيتم ا�سترداد هذه المب�لغ من ح�ستهم من توزيع�ت الأرب�ح 
وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة.
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

9- معامالت مع جهات ذات عالقة واأر�شدتها 

فيم� يلي تف��سيل المع�مالت الرئي�سية التي تمت مع الجه�ت ذات العالقة خالل ال�سنة والأر�سدة المتعلقة به� في نه�ية ال�سنة: 

�لر�سيدقيمة �لمعاملة

 مبالغ م�ستحقة من جهات ذ�ت 
�لعالقة

طبيعة �لمعاملة�لجهة ذ�ت �لعالقة

لل�سنة  �لمنتهية 
في30 ذو �لحجة 

 1430هـ
ريال �سعودي

للفترة من 16 
�سو�ل 1428هـ �إلى

30 ذو �لحجة 
 1429هـ

ريال �سعودي

30 ذو �لحجة
 1430هـ

ريال �سعــــــودي

30 ذو �لحجة
 1429هـ

ريال �سعـــــودي

ــــــــ584.000ــــمق�بل اإيج�ر محالت في موقع جبل عمر�سركة منت�سبة

مبالغ م�ستحقة لجهات ذ�ت 
�لعالقة

مق�بل مب�لغ مدفوعة للموردين والمق�ولين   الم�س�هم الرئي�سي
ني�بة عن ال�سركة

)34.390(177.634.617

98.978.053ــــدفع�ت مقدمة لموؤ�س�سين

13.466.800ــــنفق�ت اكتت�ب

367.561401.951

ــــــــ1.533.2492.916.737تعوي�س�تكب�ر الموظفين

ــــــــ1.450.000ــــخدم�ت ا�ست�س�رية خالل فترة الكتت�بم�س�هم موؤ�س�س

ــــــــ1.584.132ــــاإن�س�ء مقر لل�سركة�سركة مت�سببه

ــــــــ284.585ــــمق�بل تقديم خدم�ت ا�ست�س�ريةم�س�هم موؤ�س�س

مق�بل تقديم خدم�ت ا�ست�س�رية واإدارة م�س�هم موؤ�س�س وع�سو مجل�س اإدارة
 الإن�س�ء ب�لم�سروع

1.639.004ــــ10.186.9003.789.004

10 ـ دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعــــودي

367.561401.951مب�لغ م�ستحقة الدفع اإلى الم�س�هم الرئي�سي )انظر الإي�س�ح )اأ( اأدن�ه واإي�س�ح 9(

1.639.004ـــمب�لغ م�ستحقة الدفع لم�س�هم موؤ�س�س )اأنظر الإي�س�ح )ب( اأدن�ه واإي�س�ح 9(

7.50023.407.963زك�ة م�ستحقة الدفع )اأنظر اإي�س�ح 15(

48.802.38611.519.675�سم�ن ح�سن تنفيذ

7.026.1845.500.000�سريبة م�ستحقة الدفع

184.409.111228.742م�س�ريف م�ستحقة ودائنون اآخرون

240.612.74242.697.335

يمثل هذا البند المبلغ المتبقي للم�س�هم الرئي�سي عن اأتع�ب تطوير وم�س�ريف اأخرى تم دفعه� ني�بة عن ال�سركة. اأ( 

ق�مت ال�سركة خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ ب�لتع�قد مع مكتب مملوك لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�س�ء ب�لم�سروع حيث اأن العر�س المقدم من  ب( 
هذا المكتب والب�لغ 500ر27 مليون ري�ل �سعودي هو اأقل العرو�س المطروحة على ال�سركة. 
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

11 ـ راأ�س المال 

يتكون راأ�س م�ل ال�سركـة الم�سرح به والم�سدر والمدفـوع ب�لكــ�مل من 671.400.000 �سهـم قيمـة كـل �سهم منه� 10 ري�ل �سعودي كم� يلي:-

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعــــودي

4.265.435.0504.265.435.050قيمة اأ�سهم عينة لق�ء اأرا�سي وتك�ليف اأخرى )انظر )اأ( اأدن�ه(

434.564.950434.564.950قيمة اأ�سهم نقدية م�سدرة )انظر )ب( اأدن�ه(

2.014.000.0002.014.000.000قيمة اأ�سهم اكتت�ب ع�م

6.714.000.0006.714.000.000

ت�ستمل قيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي وتك�ليف اأخرى على قيمة اأ�سهم عينية لق�ء اأرا�سي مقداره� 4.179 مليون ري�ل �سعودي )30 ذو الحجة 1429هـ: 4.179 مليون ري�ل  اأ ( 
�سعودي( كم� ت�ستمل على قيمة اأ�سهم عينية لق�ء تك�ليف متكبده بوا�سطة الم�س�هم الرئي�سي لق�ء تطوير الأرا�سي وتك�ليف المع�مالت وم�س�ريف اأخرى تكبده� الم�س�هم 

الرئي�سي ني�بة عن ال�سركة خالل فترة ت�أ�سي�س ال�سركة وتم اعتم�د هذه التك�ليف من قبل الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة.

وفقً� للم�دة الث�منة – فقرة 2 من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة ف�إن الأ�سهم النقدية الم�سدرة تمثل الأر�سدة النقدية المودعة من قبل الم�س�هم الرئي�سي لق�ء عق�رات لم يقم  ب( 
مالكه� ب��ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية والنظ�مية و�سيتم التن�زل عن الأ�سهم اأوًل ب�أول عند ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية.

12 ـ م�شاريف عمومية واإدارية

لل�سنة �لمنتهية
في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ريال �سعودي

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

6.159.5774.220.791رواتب واأجور

10.559.5129.026.124دع�ية واإعالن

5.180.1975.911.631اأتع�ب ا�ست�س�رية وتمويلية

1.896.4121.894.841ا�ستهالك

682.354724.867الجمعية العمومية

3.476.3783.041.387اأخرى

27.954.43024.819.641
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

13 ـ م�شاريف ما قبل التاأ�شي�س

يمثل هذا البند جميع الم�س�ريف المرتبطة بت�أ�سي�س ال�سركة واقتن�ء واإ�سدار وبيع ح�س�س راأ�سم�ل ال�سركة ب�لإ�س�فة اإلى الم�س�ريف الأخرى المتكبدة في فترة م� قبل ت�أ�سي�س 
ال�سركة )اأي الفترة م� قبل 16 �سوال 1428هـ( وتتكون مم� يلي :

لل�سنة �لمنتهية
في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ريال �سعودي

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

20.977.386رواتب واأجور

14.916.800ـــنفق�ت اكتت�ب

13.529.282ـــ دع�ية واإعالن

9.192.590ـــاأتع�ب ا�ست�س�رية

4.741.378ـــتطوير جبل عمر

1.240.164ـــ�سي�فة وا�ستقب�ل

2.132.357ـــا�ستهالك

545.319ـــ�سي�نة

594.899ـــاأمن

442.818ـــمي�ه وكهرب�ء

122.764ـــه�تف وبريد

4.166.375ـــاأخرى

72.602.132ـــ

14 ـ اإيرادات اأخرى

لل�سنة �لمنتهية في 
في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ريال �سعودي

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

4.968.12772.432.617عوائد ا�ستثم�رات ب�لمرابحة

3.676.000ـــاإيج�رات )انظر اأدن�ه(

1.017.484ـــاأخرى )انظر اأدن�ه(

4.968.12777.126.101
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

15 ـ الزكاة 

المحمل لل�شنة / للفترة

لل�سنة �لمنتهية في 
في 30 ذو �لحجة 1430هـ

ريال �سعودي

�لفترة من 16 �سو�ل 1428هـ 
�إلى 30 ذو �لحجة 1429هـ

ريال �سعودي

23.407.963ـــالمحمل لل�سنة / للفترة 

ي�ستند احت�س�ب المخ�س�س اإلى م� يلي :

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعودي

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

 6.714.000.0006.714.000.000حقوق الم�س�همين

7.527.5297.540.955تعديالت اأخرى

)5.759.838.978()6.850.770.292(القيمة الدفترية للموجودات غير المتدولة

)129.242.763(961.701.977

)25.383.450()74.775.789(خ�س�رة ال�سنة/ الفترة الخ��سعة للزك�ة

936.318.527)204.018.552(�لوعاء �لزكوي

لم يتم احت�س�ب زك�ة عن �سنة 1430هـ لوجود وع�ء زكوي �س�لب ونتيجة اأعم�ل ال�سنة خ�س�رة0 

تعود الفروق�ت بين النت�ئج الم�لية والزكوية ب�سورة رئي�سية اإلى بع�س التعديالت تم�سيً� مع الأنظمة الم�لية ذات ال�سلة. 

حركة المخ�ش�س خالل ال�شنة / الفترة

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعودي 

30 ذو �لحجة 1429هـ
ريال �سعودي

ـــ23.407.963في بداية ال�سنة / الفترة

23.407.963ـــالمخ�س�س خالل ال�سنة / الفترة

ـــ)23.400.463(المدفوع خالل ال�سنة / الفترة

7.50023.407.963في نهاية �ل�سنة / �لفترة

الو�شع الزكوي

قدمت ال�سركة الإقرار الزكوي عن الفترة الم�لية الأولى والتي تبداأ من 16 �سوال 1428هـ اإلى 30 ذو الحجة 1429هـ، ولم تنته الم�سلحة بعد من اإجراء الربط الزكوي.

16- مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة

لم يتم اقتراح مك�ف�أة لأع�س�ء مجل�س الإدارة خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1430هـ وكذلك خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ .
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1430هـ

17 ـ اإدارة المخاطر 

مخاطر ال�شيولة 

تتمثل مخ�طر ال�سيولة في مواجهة من�س�أة م� �سعوبة في الح�سول على الأموال لمق�بلة اللتزام�ت المت�سلة ب�لمطلوب�ت الم�لية.

تعمل ال�سركة على الحد من مخ�طر ال�سيولة التي تتعر�س له� عن طريق الت�أكد من وجود م�س�در تمويل ك�فية عند الح�جة اإليه� حيث ق�مت ال�سركة خالل ال�سنة بتوقيع اتف�قية مع 
جهة ا�ست�س�رية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�سروع ال�سركة.

مخاطر العمالت

تتمثل مخ�طر العمالت في تذبذب قيمة اأداة م�لية ب�سبب تقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية0 اإن ال�سركة معر�سة لتقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية خالل دورة اأعم�له� 
الع�دية0 لم تقم ال�سركة ب�إجراء اأي مع�مالت جوهرية خالف الري�ل ال�سعودي والدولر الأمريكي خالل ال�سنة0 وحيث اأن �سعر الري�ل ال�سعودي مثبت تج�ه الدولر الأمريكي ف�ن 

المع�مالت ب�لدولر الأمريكي غير معر�سه لتقلب�ت اأ�سع�ر ال�سرف.

18 ـ القيم العادلة لالأدوات المالية 

القيمة الع�دلة هي المبلغ الذي يمكن به مب�دلة اأ�سل اأو �سداد التزام بين طرفين بمعرفتهم� وملء اإرادتهم� في مع�ملة تتم على اأ�س�س تج�رية. تتكون الموجودات الم�لية لل�سركة 
من النقدية والبنود �سبه النقدية كذلك مدينون وم�س�ريف مدفوعة مقدمً�، وتتكون مطلوب�ته� الم�لية من دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع. ل تختلف القيمة الع�دلة لالأدوات الم�لية 

جوهريً� عن القيمة الدفترية.

19 ـ ارتباطات والتزامات طارئة

اإن القيمة الإجم�لية للعقود المبرمة مع ال�سركة لم�سروع جبل عمر كم� في 30 ذو الحجة 1430هـ مقداره� 11.777 مليون ري�ل �سعودي )30 ذو الحجة 1429هـ: 11.560 مليون 
ري�ل �سعودي( وبلغت التك�ليف التي تم �سداده� على الم�سروع خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1430هـ مبلغ 695 مليون ري�ل �سعودي )30 ذو الحجة 1429هـ: 1.277 مليون 

ري�ل �سعودي(.
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الملحق )3( 

القوائم المالية 

في 30 ذو الحجة 1431هـ
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�شركة جبل عمر للتطوير (�شركة م�شاهمة �شعودية)
القوائم المالية 

كما في 30 ذو الحجة 1431هـ

مع تقرير مراقبي الح�شابات
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�لميز�نية �لعمومية 

كما في 30 ذو �لحجة 1431هـ

30 ذو �لحجة 1431هـ�إي�ساح
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــــودي

�لموجود�ت

�لموجود�ت �لمتد�ولة

101.002.29527.486.685الأر�سدة لدى البنوك

37.603.9091.130.260المدينون والم�س�ريف المدفوعة مقدمً�

108.606.20428.616.945مجموع �لموجود�ت �لمتد�ولة

�لموجود�ت غير �لمتد�ولة

44.186.165.4704.188.131.990الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

53.100.953.2502.484.317.906اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

6211.751.026178.320.396مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين – دفع�ت مقدمة

7.498.869.7466.850.770.292مجموع �لموجود�ت غير �لمتد�ولة

7.607.475.9506.879.387.237مجموع �لموجود�ت

�لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

�لمطلوبات �لمتد�ولة

8686.938.381240.612.742دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع

ـــ9318.329.668تمويل ق�سير الأجل

1.005.268.049240.612.742

�لمطلوبات غير �لمتد�ولة

774.776314.463مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

1.006.042.825240.927.205مجموع المطلوب�ت

حقوق �لم�ساهمين

106.714.000.0006.714.000.000راأ�س الم�ل

)75.539.968()112.566.875(خ�س�ئر مرحلة

6.601.433.1256.638.460.032مجموع حقوق �لم�ساهمين

7.607.475.9506.879.387.237مجموع �لمطلوبات وحقوق �لم�ساهمين

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لدخل 

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1431هـ

30 ذو �لحجة 1431هـ�إي�ساح
ريال �سعــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعــــــودي

)27.954.430()37.284.312(12م�س�ريف عمومية واإدارية

257.4054.968.127اإيرادات اأخرى

)22.986.303()37.026.907(�لخ�سارة قبل �لزكاة

ــــــ14الزك�ة

)22.986.303()37.026.907(�سافي �لخ�سارة

671.400.000671.400.000متو�سط عدد �ال��سهم �لقائمة

)0.034()0.055(خ�سارة �ل�سهم - بالريال �ل�سعودي

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتدفقات �لنقدية

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1431هـ

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعــــــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

��ن�سطة ما قبل �لت�سغيل

)22.986.303()37.026.907(خ�س�رة ال�سنة قبل الزك�ة

تعديالت للبنود �لتالية :

460.313180.679مخ�س�س مك�ف�أة نه�ية الخدمة للموظفين

2.269.6641.896.412ا�ستهالك الممتلك�ت والأث�ث والمعدات

ــــ)22.425(اأرب�ح من بيع ممتلك�ت واأث�ث ومعدات

)34.319.355()20.909.212(

�لتغير�ت في �لموجود�ت و�لمطلوبات :

338.980)6.473.649(مدينـــون

446.325.639221.315.870دائنــــون

405.532.635200.745.638�س�في النقد من اأن�سطة م� قبل الت�سغيل

)23.400.463(ـــزك�ة مدفوعة

405.532.635177.345.175�س�في النقد من اأن�سطة م� قبل الت�سغيل

�ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

)555.059()348.688(�سراء ممتلك�ت واأث�ث ومعدات

ــــ67.969متح�سالت بيع ممتلك�ت واأث�ث ومعدات

)1.055.013.032()616.635.344(اأعم�ل راأ�سم�لية تحت التنفيذ

)40.004.603()33.430.630(مطلوب من بع�س الموؤ�س�سين - دفع�ت مقدمة

)1.095.572.694()650.346.693(�سافي �لنقد �لم�ستخدم في �ال�ن�سطة �ال�ستثمارية

�ال�ن�سطة �لتمويلية

ــــ318.329.668تمويل ق�سير الأجل

ــــ318.329.668�لنقد من �ال�ن�سطة �لتمويلية

)918.227.519(73.515.610الزي�دة/ )النق�س( في الأر�سدة لدى البنوك

27.486.685945.714.204�ال�ر�سدة لدى �لبنوك في بد�ية �ل�سنة

101.002.29527.486.685�ال�ر�سدة لدى �لبنوك في نهاية �ل�سنة

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 على 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين 

لل�سنة �لمنتهية في 30 ذو �لحجة 1431هـ

ر���س �لـمــــــال
ريال �سعودي

خ�سائر مرحلة
ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
ريال �سعودي

6.661.446.335)52.553.665(6.714.000.000الر�سيد كم� في 30 ذو الحجة 1429هـ

 )22.986.303()22.986.303(ــــ�س�في خ�س�رة ال�سنة

6.638.460.032)75.539.968(6.714.000.000�لر�سيد كما في 30 ذو �لحجة 1430هـ

 )37.026.907()37.026.907(ــــ�س�في خ�س�رة ال�سنة 

6.601.433.125)112.566.875(6.714.000.000�لر�سيد كما في 30 ذو �لحجة 1431هـ

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 19 جزءًا من هذه القوائم الم�لية
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

1 ـ اأن�شطة ال�شركة 

�سركة جبل عمر للتطوير )»ال�سركة«( هي �سركة م�س�همة �سعودية، تمت الموافقة على الترخي�س بت�أ�سي�سه� بموجب المر�سوم الملكي الكريم رقم م/63 بت�ريخ 25 رم�س�ن 1427هـ. 
وقد �سدر القرار الوزاري رقم 253/ق ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة بت�ريخ 16 �سوال 1428هـ )الموافق 28 اأكتوبر 2007م(0 اإن ال�سركة م�سجلة ب�لمملكة العربية ال�سعودية بموجب 
ال�سجل التج�ري رقم 4031051838 بت�ريخ 15 ذو القعدة 1428هـ )الموافق 25 نوفمبر 2007م(0 ال�سركة مملوكة بن�سبة 11.2% ل�سركة مكة لالإن�س�ء والتعمير )»�سركة مكة«( 

)انظر اإي�س�ح 10( وبن�سبة 88.8% م�س�همة ع�مة وم�س�همين اآخرين.

اإن اأهداف ال�سركة هي تطوير وتعمير منطقة جبل عمر وامتالك العق�رات ب�لمنطقة وتطويره� اإلى قطع تنظيمية واإدارته� وا�ستثم�ره� وبيعه� وت�أجيره� وامتالك قطع اأرا�سي 
لتطويره� عمرانيً� والقي�م بجميع الأعم�ل الالزمة لالإن�س�ء والتعمير وال�سي�نة واأعم�ل الهدم والم�سح0 

ل زالت ال�سركة حتى 30 ذو الحجة 1431هـ في مرحلة تطوير م�سروعه� الرئي�سي )»جبل عمر«(، حيث ق�مت ال�سركة ب�أعم�ل الهدم وترحيل المخلف�ت وت�سوية ال�سطح والقطع 
ال�سخري للم�سروع كم� ق�مت ال�سركة ب�لبدء بتجهيز البنية التحتية والطرق والكب�ري والأنف�ق وممرات الم�س�ة واأعم�ل الكهرب�ء والم�ء وكذلك البدء في اإن�س�ء المب�ني0 وا�ستمرت 

اأعم�ل الإن�س�ء خالل ال�سنة.

2 ـ ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة 

اأعدت القوائم الم�لية وفق� لمع�يير المح��سبة المتع�رف عليه� في المملكة العربية ال�سعودية وفيم� يلي ال�سي��س�ت المح��سبية اله�مة المتبعة:

العرف المحا�شبــي

تعد القوائم الم�لية وفق� لمبداأ التكلفة الت�ريخية.

ا�شتعمال التقديرات

عن  والإف�س�ح  عنه�  الم�سرح  والمطلوب�ت  الموجودات  قيم  على  توؤثر  وافترا�س�ت  تقديرات  ا�ستعم�ل  عليه�  المتع�رف  المح��سبية  للمب�دئ  وفقً�  الم�لية  القوائم  اإعداد  يتطلب 
الموجودات والمطلوب�ت الط�رئة كم� في ت�ريخ القوائم الم�لية ومب�لغ الإيرادات والم�سروف�ت الم�سرح عنه� خالل الفترة التي اأعدت له� القوائم الم�لية.

ممتلكات واأثاث ومعدات / اال�شتهالك

ت�سجل الممتلك�ت والأث�ث والمعدات ب�لتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك المتراكم واأي انخف��س في القيمة0 ل يحت�سب ا�ستهالك على الأرا�سي المملوكة0 ي�ستهلك الفرق بين تكلفة 
الممتلك�ت والأث�ث والمعدات وقيمته� التقديرية المتبقية في نه�ية مدة ا�ستخدامه� بطريقة الق�سط الث�بت على مدى اأعم�ره� الإنت�جية المتوقعة0

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلك�ت والأث�ث والمعدات لمعرفة النخف��س في القيمة عندم� ت�سير الأحداث اأو التغيرات في الظروف اإلى احتم�ل عدم اإمك�نية ا�سترداد القيمة 
الدفترية0 في ح�لة وجود اأي موؤ�سر على ذلك وعندم� تزيد القيمة الدفترية على القيمة التقديرية الق�بلة لال�سترداد، يتم تخفي�س الموجودات اإلى القيمة الممكن ا�سترداده� 

ب�عتب�ره� القيمة الع�دلة مخ�سومً� منه� تك�ليف البيع اأو القيمة قيد ال�ستعم�ل اأيهم� اأعلى.

تحمل م�س�ريف الإ�سالح�ت وال�سي�نة على ق�ئمة الدخل، اأم� التح�سين�ت التي تزيد في قيمة الموجودات ذات العالقة اأو تطيل اأعم�ره� ب�سورة جوهرية فتتم ر�سملته�.

اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

ال�سخري  والقطع  الأر�س  وت�سوية  الهدم  واأعم�ل  ال�ست�س�رات  التكلفة  تت�سمن  ب�لتكلفة0  ال�سركة  م�سروع  ت�سييد  في  تتمثل  والتي  التنفيذ  تحت  الراأ�سم�لية  الأعم�ل  ت�سجيل  يتم 
والإ�سراف والأعم�ل الإن�س�ئية والتك�ليف الأخرى المرتبطة به�.

الذمم الدائنة والم�شتحقات

تدرج المطلوب�ت عن المب�لغ المطلوب �سداده� في الم�ستقبل مق�بل الب�س�عة اأو الخدم�ت التي يتم الح�سول عليه� �سواء تم تقديم ف�تورة به� من المورد اأو لم يتم.

المخ�ش�شات

تدرج المخ�س�س�ت عندم� يكون لدى ال�سركة التزام )نظ�مي اأو �سمني( ن��سئ من حدث �س�بق، وتكون تكلفة ت�سوية اللتزام محتملة ويمكن قي��سه� ب�سورة يعتمد عليه�.
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

2 ـ ال�شيا�شات المحا�شبية الهامة )تتمة(

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين

تحت�سب المب�لغ الواجبة الدفع لتعوي�س الموظفين عن فترات خدم�تهم المتجمعة كم� في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي بمقت�سى نظ�م العمل والعم�ل ال�سعودي.

العمالت االأجنبية 

ت�سجل المع�مالت التي تتم ب�لعمالت الأجنبية ب�لري�ل ال�سعودي طبق� لأ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ اإجراء المع�ملة0 يع�د تحويل الموجودات والمطلوب�ت الم�لية الم�سجلة 
ب�لعمالت الأجنبية ب�أ�سع�ر ال�سرف ال�س�ئدة في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي. تدرج جميع الفروق في ق�ئمة الدخل.

الزكاة 

تحت�سب الزك�ة وفق� لالأنظمة الم�لية المعمول به� في المملكة العربية ال�سعودية ، ويحمل المخ�س�س على ق�ئمة الدخل.

الم�شـــاريف 
نظرًا لأن ال�سركة ل زالت في مرحلة م� قبل الت�سغيل حيث لم يتم النته�ء بعد من اإنج�ز م�سروع جبل عمر، ف�إن جميع الم�س�ريف غير المرتبطة ب�لأعم�ل الإن�س�ئية التي يتم اإنف�قه� 

تعتبر م�س�ريف عمومية واإدارية وتبوب كذلك.

3 ـ المدينون والم�شاريف المدفوعة مقدمًا 

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعــــودي

1.568.549581.764مدينون اآخرون

6.035.360548.496م�سروف�ت مدفوعة مقدمً�

7.603.9091.130.260

4 ـ ممتلكات واأثاث ومعدات 

يقدر العمر الإنت�جي للموجودات لغر �س احت�س�ب ال�ستهالك على النحو الت�لي:

8 �سنواتمب�ني على اأر�س م�ست�أجرة 

10 �سنواتاأث�ث وتجهيزات

7.6 �سنواتاآلت ومعدات

4 �سنوات�سي�رات

6 �سنواتمعدات مكتبية

4 �سنواتاأجهزة ح��سب اآلي
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

4 ـ ممتلكات واأثاث ومعدات )تتمة(

��ر��ســــــــي
ريال �سعودي

مبــــــاني 
على ��ر�س 
م�ستا�جرة

ريال �سعـــودي

��ثاث 
وتجهيز�ت

ريال �سعودي

�آالت 
ومعد�ت
ريال 

�سعــودي

�سيـــــار�ت
ريال 

�سعودي

معد�ت 
مكتبية
ريال 

�سعودي

��جهزة 
حا�ســب �آلي

ريال 
�سعودي

�لمجمـــــــوع
1431هـ

ريال �سعودي

�لمجمـــــــوع
1430هـ

ريال �سعودي

�لتكلفة :

4.179.264.4846.204.2031.429.2293.116.4271.240.005191.4262.609.8264.194.055.6004.193.500.541في بداية ال�سنة

880327.437348.688555.059ــــــــ20.371ــــــــالإ�س�ف�ت

ــــ)76.169(ــــــــ)70.000(ــــــــ)6.169(ــــا�ستبع�دات

4.179.264.4846.198.0341.449.6003.116.4271.170.005192.3062.937.2634.194.328.1194.194.055.600في نهاية �ل�سنة

�ال�ستهالك :

2.595.960334.7741.070.901511.90478.8671.331.2045.923.6104.027.198ــــفي بداية ال�سنة

738.128172.235389.555278.26222.895668.5892.269.6641.896.412ــــالمحمل لل�سنة

ــــ)30.625(ــــــــ)30.625(ــــــــــــــــا�ستبع�دات ال�سنة

3.334.088507.0091.460.456759.541101.7621.999.7938.162.6495.923.610ــــفي نهاية �ل�سنة

�سافي �لقيمة �لدفترية :

4.179.264.4842.863.946942.5911.655.971410.46490.544937.4704.186.165.470في 30 ذو �لحجة 1431هـ

4.179.264.4843.608.2431.094.4552.045.526728.101112.5591.278.6224.188.131.990في 30 ذو �لحجة 1430هـ

تمثل الأرا�سي قيمة الأرا�سي التي ا�ستلمته� ال�سركة من الم�س�همين الموؤ�س�سين لق�ء الأ�سهم الم�سدرة بقيمة اأ�سمية قدره� 10 ري�ل �سعودي لل�سهم )اإي�س�ح 10( وقد تم  اأ ( 
اإعداد واعتم�د تقييم الأرا�سي من قبل الهيئة العلي� لتطوير منطقة مكة المكرمة0 تم اإنه�ء اإجراءات نقل واإفراغ �سكوك ملكية معظم هذه الأرا�سي من الم�س�همين الموؤ�س�سين 

اإلى ال�سركة وتقوم ال�سركة ح�ليً� ب��ستكم�ل اإجراءات نقل ملكية ب�قي الأرا�سي اإلى ال�سركة.

تمثل المب�ني على اأرا�سي م�ست�أجرة قيمه مقر ال�سركة ال�س�بق والمق�م على اأر�س مملوكة لرئي�س مجل�س الإدارة حيث منح حق ا�ستخدام هذه الأر�س لل�سركة بدون مق�بل  ب( 
لحين النته�ء من المب�ني والمك�تب الرئي�سية لل�سركة، وكذلك قيمة المقر الجديد لل�سركة والمق�م على اأر�س مملوكة اأي�سً� لرئي�س مجل�س الإدارة والذي منح حق ا�ستخدام 

هذه الأر�س لل�سركة بدون مق�بل.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

5 ـ اأعمال راأ�شمالية تحت التنفيذ

يمثل هذا البند تك�ليف تطوير الأرا�سي واأعم�ل البن�ء بم�سروع جبل عمر ويتكون مم� يلي : 

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــــودي

2.332.647.3641.322.043.748اأعم�ل بن�ء وت�سييد

185.116.391144.832.985ا�ست�س�رات هند�سية وت�س�ميم مج�سم�ت )انظر اإي�س�ح )اأ( اأدن�ه(

58.357.16458.357.164ت�سوية الأر�س والقطع ال�سخري

31.473.17631.389.226اأعم�ل هدم وترحيل المخلف�ت

47.662.89337.193.727تك�ليف اإدارة والإ�سراف على الم�سروع )انظر اإي�س�ح )ب( اأدن�ه(

113.559.25961.399.845اأتع�ب مهنية وخدم�ت ا�ست�س�رية م�لية

61.384.90023.530.769اأخرى

2.830.201.1471.678.747.464مجموع �ال�عمال �لمنفذة

270.752.103805.570.442دفع�ت مقدمة للموردين والمق�ولين )انظر الإي�س�ح )ج( اأدن�ه(

3.100.953.2502.484.317.906

ا�ست�س�رية  اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س مق�بل خدم�ت  ا�ست�س�رية مقدمة من مكتب مملوك لع�سو مجل�س  اأتع�ب  اأعاله مبلغ وقدره 451.914 ري�ل �سعودي تمثل  ي�سمل الر�سيد  اأ( 
ب�لم�سروع خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1431هـ.

ي�سمل الر�سيد اأعاله على مبلغ وقدره 22.9 مليون ري�ل �سعودي تمثل اأتع�ب خدم�ت مقدمة من مكتب مملوك لع�سو مجل�س اإدارة وم�س�هم موؤ�س�س مق�بل خدم�ت اإدارة الإن�س�ء  ب( 
ب�لم�سروع حتى 30 ذو الحجة 1431هـ )حتى 30 ذو الحجة 1430هـ : مبلغ 12.5 مليون ري�ل �سعودي(.

تمثل الدفع�ت المقدمة للموردين والمق�ولين المب�لغ المدفوعة لهم لق�ء تطوير وتجهيز موقع م�سروع جبل عمر. حيث ق�مت ال�سركة خالل الفترة المنتهية في 29 ربيع الأول  ج( 
1429هـ ب�إبرام اتف�قيتي عزم بقيمة اإجم�لية قدره� 11.100 مليون ري�ل �سعودي، وذلك للقي�م ب�أعم�ل الت�سميم واأعم�ل البن�ء للق�سم الجنوبي والق�سم ال�سم�لي من م�سروع 
جبل عمر، بمدة تتراوح م� بين 36 اإلى 48 �سهرًا. وهذه القيمة ا�ستر�س�دية تخ�سع للنق�س اأو الزي�دة ح�سب كمية الأعم�ل المنفذة فعليً� على الطبيعة، علمً� ب�أنه� غير �س�ملة 

ه�م�س ربح المق�ولين وقدره 10% من تكلفة الأعم�ل.

6 ـ مطلوب من بع�س الموؤ�ش�شين - دفعات مقدمة

يمثل هذا البند المب�لغ المدفوعة لبع�س م�لكي الأرا�سي لق�ء الإيرادات المفقودة نتيجة توقف ن�س�طهم واأعم�لهم. �سيتم ا�سترداد هذه المب�لغ من ح�ستهم من توزيع�ت الأرب�ح 
وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة.
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

7- معامالت مع جهات ذات عالقة واأر�شدتها 

فيم� يلي تف��سيل المع�مالت الرئي�سية التي تمت مع الجه�ت ذات العالقة خالل ال�سنة والأر�سدة المتعلقة به� في نه�ية ال�سنة: 

�لر�ســـيدقيمة �لمعاملة

طبيعة �لمعاملةمبالغ م�ستحقة لجهات ذ�ت �لعالقة

30 ذو �لحجة
 1431هـ

ريال �سعودي

30 ذو �لحجة
 1430هـ

ريال �سعودي

30 ذو �لحجة
1431هـ

ريال �سعودي

30 ذو �لحجة
 1430هـ

ريال �سعودي

مق�بل مب�لغ مدفوعة للموردين �سركة مكة
والمق�ولين ني�بة عن ال�سركة

32.02434.390399.585367.561

ــــ100.000.000ــــ100.000.000ت�أمين م�سترد

100.399.585367.561

مق�بل تقديم خدم�ت ا�ست�س�رية واإدارة م�س�هم موؤ�س�س وع�سو مجل�س اإدارة
 الإن�س�ء ب�لم�سروع

ــــ10.900.58010.186.900451.914

ـــــــــ3.743.7001.533.249تعوي�س�تكب�ر الموظفين

ـــــــــــــ420.000مك�ف�أة ح�سور جل�س�تاأع�س�ء مجل�س الإدارة

ــــ1.033.334ــــ1.033.334م�س�ريف مدفوعة ني�بة عن ال�سركة �سركة منت�سبة

ــــ263.331ــــ263.331مق�بل تقديم خدم�ت فندقيةجهة منت�سبة

8 ـ دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــودي

399.585367.561مب�لغ م�ستحقة الدفع اإلى �سركة مكة )انظر الإي�س�ح )اأ( اأدن�ه واإي�س�ح 7(

ـــ100.000.000ت�مين م�سترد اإلى �سركة مكة )انظر الإي�س�ح )ب( اأدن�ه واإي�س�ح 7(

ـــ451.914مب�لغ م�ستحقة الدفع لم�س�هم موؤ�س�س )انظر الإي�س�ح )ج( اأدن�ه واإي�س�ح 7(

ـــ1.296.665مب�لغ م�ستحقة الدفع ل�سركة وجهة منت�سبة

7.5007.500زك�ة م�ستحقة الدفع )اأنظر اإي�س�ح 14(

101.061.49048.802.386�سم�ن ح�سن تنفيذ

5.079.4157.026.184�سريبة م�ستحقة الدفع

478.641.812184.409.111م�س�ريف م�ستحقة ودائنون اآخرون

686.938.381240.612.742
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

8 ـ دائنون ومبالغ م�شتحقة الدفع )تتمة(

يمثل هذا المبلغ الر�سيد المتبقي ل�سركة مكة عن اأتع�ب تطوير وم�س�ريف اأخرى تم دفعه� ني�بة عن ال�سركة. اأ ( 

يمثل هذا المبلغ ت�أمين م�سترد دفع من �سركة مكة كت�أمين دخول في مزاد ع�م للم�ستثمرين. ب( 

خالل الفترة المنتهية في 30 ذو الحجة 1429هـ تع�قدت ال�سركة مع مكتب مملوك لأحد اأع�س�ء مجل�س الإدارة لإدارة الإن�س�ء ب�لم�سروع حيث اأن العر�س المقدم من هذا  ج( 
المكتب والب�لغ 27.500 مليون ري�ل �سعودي هو اأقل العرو�س المطروحة على ال�سركة0 ويمثل هذا البند المبلغ المتبقي للمكتب عن اأتع�ب الخدم�ت التي تم تقديمه� لل�سركة 

خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1431هـ.

9 ـ تمويل ق�شير االأجل 

اأبرمت ال�سركة في 18 �سفر 1431هـ )الموافق 2 فبراير 2010م( اتف�قية ت�سهيالت ائتم�نية مع �سركة الراجحي الم�سرفية لال�ستثم�ر )»م�سرف الراجحي«( لمدة �ستة �سهور 
وبحد ائتم�ني ل يتج�وز 350 مليون ري�ل �سعودي.

اإن هذا التمويل م�سمون بكف�لة �سخ�سية من �سركة مكة.

بلغ الر�سيد الم�ستخدم من هذه الت�سهيالت حتى 30 ذو الحجة 1431هـ مبلغ 318.3 مليون ري�ل �سعودي.

10 ـ راأ�س المال 

يتكون راأ�س م�ل ال�سركـة الم�سرح به والم�سدر والمدفـوع ب�لكــ�مل من 671.400.000 �سهـم قيمـة كـل �سهم منه� 10 ري�ل �سعودي كم� يلي:-

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعــــــودي

4.265.435.0504.265.435.050قيمة اأ�سهم عينة لق�ء اأرا�سي وتك�ليف اأخرى

434.564.950434.564.950قيمة اأ�سهم نقدية م�سدرة )انظر اأدن�ه(

2.014.000.0002.014.000.000قيمة اأ�سهم اكتت�ب ع�م

6.714.000.0006.714.000.000

لق�ء عق�رات لم يقم مالكه�  المودعة من قبل �سركة مكة  النقدية  الأر�سدة  الم�سدرة تمثل  النقدية  الأ�سهم  ف�إن  لل�سركة  الأ�س��سي  النظ�م  – فقرة 2 من  الث�منة  للم�دة  وفقً� 
ب��ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية والنظ�مية و�سيتم التن�زل عن الأ�سهم اأوًل ب�أول عند ا�ستكم�ل وث�ئقهم ال�سرعية.

11- مكافاأة اأع�شاء مجل�س االإدارة

خالل ال�سنة المنتهية في 30 ذو الحجة 1431هـ وبن�ء على موافقة الجمعية العمومية الث�نية والتي انعقدت في 4 رجب 1431هـ تم �سرف مك�ف�أة لأع�س�ء مجل�س الإدارة عن ح�سور 
الجل�س�ت بمبلغ وقدره 420.000 ري�ل �سعودي بواقع 3 اآلف ري�ل �سعودي لكل ع�سو عن الجل�سة الواحدة عن الفترة من ت�ريخ القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�سركة في 16 �سوال 

1428هـ حتى 8 رجب 1431هـ. 
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�شركة جبل عمر للتطوير
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

12 ـ م�شاريف عمومية واإدارية

30 ذو �لحجة
1431هـ

ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة
1430هـ

ريال �سعــــــودي

15.180.1457.475.520رواتب واأجور

10.467.34010.559.512دع�ية واإعالن

506.746559.540�سي�فة وا�ستقب�ل

1.685.5931.798.292ا�ستهالك

2.269.6641.896.412اأتع�ب ا�ست�س�رية

708.102682.354الجمعية العمومية

ـــ4.524.000تبرع�ت واأعم�ل خيرية

3.381.905ـــاأتع�ب تمويلية

166.046230.641�سي�نة

113.650149.800اأمن وحرا�سة

198.025193.968كهرب�ء وم�ء

1.465.0011.026.486اأخرى

37.284.31227.954.430

13 ـ اإيرادات اأخرى

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعــــــودي

4.968.127ـــعوائد ا�ستثم�رات ب�لمرابحة

ـــ257.405اأخرى

257.4054.968.127

14 ـ الزكاة 

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعـــــــودي

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعـــــــودي

ـــــــالمحمل لل�سنة 
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

14 ـ الزكاة )تتمة(

ي�ستند احت�س�ب المخ�س�س اإلى م� يلي :

30 ذو �لحجة 1431هـ
30 ذو �لحجة 1430هـريال �سعـــــــودي

ريال �سعــــــودي

6.638.460.0326.714.000.000حقوق الم�س�همين

5.984.8787.527.529تعديالت اأخرى

)6.850.770.292()7.252.869.746(القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة

)608.424.836()129.242.763(

)74.775.789()36.566.594(خ�سارة �ل�سنة �لخا�سعة للزكاة

)204.018.552()644.991.430(�لوعاء �لزكوي

لم يتم احت�س�ب زك�ة عن �سنة 1431هـ لوجود وع�ء زكوي �س�لب ونتيجة اأعم�ل ال�سنة خ�س�رة.

تعود الفروق�ت بين النت�ئج الم�لية والزكوية ب�سورة رئي�سية اإلى بع�س التعديالت تم�سيً� مع الأنظمة الم�لية ذات ال�سلة.

حركة المخ�ش�س خالل ال�شنة 

30 ذو �لحجة 1431هـ
ريال �سعودي 

30 ذو �لحجة 1430هـ
ريال �سعودي 

7.50023.407.963في بداية ال�سنة

ــــــــالمخ�س�س خالل ال�سنة

)23.400.463(ــــالمدفوع خالل ال�سنة

7.5007.500في نهاية �ل�سنة

الو�شع الزكوي

اأنهت ال�سركة و�سعه� الزكوي مع م�سلحة الزك�ة والدخل حتى 30 ذو الحجة 1429هـ.

15 ـ اإدارة المخاطر 

مخاطر ال�شيولة 

تتمثل مخ�طر ال�سيولة في مواجهة من�س�أة م� �سعوبة في الح�سول على الأموال لمق�بلة اللتزام�ت المت�سلة ب�لمطلوب�ت الم�لية.

تعمل ال�سركة على الحد من مخ�طر ال�سيولة التي تتعر�س له� عن طريق الت�أكد من وجود م�س�در تمويل ك�فية عند الح�جة اإليه� حيث ق�مت ال�سركة خالل ال�سنة بتوقيع اتف�قية مع 
جهة ا�ست�س�رية لتوفير التمويل الالزم لتنفيذ م�سروع ال�سركة.
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)�سركة م�ساهمة �سعودية(

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �لمالية 

30 ذو �لحجة 1431هـ

15 ـ اإدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت

تتمثل مخ�طر العمالت في تذبذب قيمة اأداة م�لية ب�سبب تقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية0 اإن ال�سركة معر�سة لتقلب�ت اأ�سع�ر �سرف العمالت الأجنبية خالل دورة اأعم�له� 
الع�دية0 لم تقم ال�سركة ب�إجراء اأي مع�مالت جوهرية خالف الري�ل ال�سعودي والدولر الأمريكي خالل ال�سنة0 وحيث اأن �سعر الري�ل ال�سعودي مثبت تج�ه الدولر الأمريكي ف�ن 

المع�مالت ب�لدولر الأمريكي غير معر�سه لتقلب�ت اأ�سع�ر ال�سرف.

16 ـ القيم العادلة لالأدوات المالية 

القيمة الع�دلة هي المبلغ الذي يمكن به مب�دلة اأ�سل اأو �سداد التزام بين طرفين بمعرفتهم� وملء اإرادتهم� في مع�ملة تتم على اأ�س�س تج�رية0 تتكون الموجودات الم�لية لل�سركة 
من النقدية والبنود �سبه النقدية كذلك مدينون وم�س�ريف مدفوعة مقدمً�، وتتكون مطلوب�ته� الم�لية من دائنون ومب�لغ م�ستحقة الدفع0 ل تختلف القيمة الع�دلة لالأدوات الم�لية 

جوهريً� عن القيمة الدفترية.

17 ـ ارتباطات والتزامات طارئة

اإن القيمة الإجم�لية للعقود المبرمة مع ال�سركة لم�سروع جبل عمر كم� في 30 ذو الحجة 1431هـ مقداره� 254ر12 مليون ري�ل �سعودي )30 ذو الحجة 1430هـ: 11.777 مليون 
ري�ل �سعودي( وبلغت التك�ليف التي تم اإنف�قه� على الم�سروع حتى 30 ذو الحجة 1431هـ بمبلغ 2.830 مليون ري�ل �سعودي )حتى 30 ذو الحجة 1430هـ: 1.679 مليون ري�ل 

�سعودي(. هذا ب�لإ�س�فة اإلى الرتب�ط�ت الم�س�ر اإليه� في اإي�س�ح 19.

18 ـ االأن�شطة التمويلية

كم� هو مبين في اإي�س�ح 9 ، اأبرمت ال�سركة اتف�قية ت�سهيالت ائتم�نية مع م�سرف الراجحي كم� تقوم ال�سركة اأي�س� ب��ستكم�ل اإجراءات الح�سول على تمويل اآخر بمبلغ 5 ملي�ر 
ري�ل �سعودي، ويتوقع مجل�س الإدارة اأن يتوفر التمويل في �سنة 1432هـ حيث �سيتم ا�ستعم�له في ا�ستكم�ل تنفيذ م�سروع ال�سركة الرئي�سي )»جبل عمر«(0

19 ـ حدث الحق

وقعت اإدارة ال�سركة في 21 محرم 1432هـ )الموافق 27 دي�سمبر 2010م( عقد مع �سركة ن�سم� و�سرك�هم للمق�ولت المحدودة ل�ستكم�ل تنفيذ اأعم�ل المرحلة الأولى من م�سروع 
تطوير جبل عمر بمبلغ 3.4 ملي�ر ري�ل �سعودي.

20 ـ اأرقام المقارنة

اأعيد ت�سنيف بع�س اأرق�م ال�سنة ال�س�بقة لتتوافق مع العر�س في ال�سنة الح�لية.
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ن�شرة �لإ�شد�ر

الملحق )4( 

)S4 و S3ط المرحلة الثانية )الموقعين ُمخطَّ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

الملحق )5(

S2 ,S1 ,N3 ,N2 ط المرحلة االأولى ُمخطَّ
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ن�شرة �لإ�شد�ر

الملحق )6(

قائمة بمقاولي وا�شت�شارّيي ال�شركة
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مق�ول اإن�س�ءات المب�ني المرحلة الأولى:�سركة ن�سم� و�سرك�هم المحدودة �

الأبنية لال�ست�س�رات الهند�سية � ا�ست�س�ري اإدارة الم�سروع:  

�  Hill International Limited سركة هيل الع�لمّية� ا�ست�س�ري اإدارة الم�سروع:  

� Ateliers Lion ا�ست�س�ري المخّطط الع�م:  

� Ingherop ا�ست�س�ري البنية التحتّية:  

� Socotec ا�ست�س�ري مراجعة الت�س�ميم الفنّية: 

�سركة الإتح�د الهند�سي ال�سعودية )خطيب وعلمي( � ا�ست�س�ري الإ�سراف على التنفيذ:  

� Per Kings, HBA, RTKL الم�سّممين:   

هيلتون – �سيراتون – جراند حي�ة – فور�سيزون – اإنتركونتينينت�ل – م�ريوت – موفينبيك � الُم�سّغلين المحتملين للفن�دق:  

�   Cordroy ا�ست�س�ري مراجعة التكلفة:  

� Development Consultant ا�ست�س�ري الدرا�س�ت القت�س�دية: 

� Equinox م�ست�س�ر اإدارة وت�سويق الفن�دق:  

�سركة �سقيفة ال�سف� لتطوير واإدارة العق�ر � ا�ست�س�رات عق�رّية:   
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ن�شرة �لإ�شد�ر

الملحق )7(

�شور حديثة للو�شع الحالي للم�شروع
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ن�شرة �لإ�شد�ر



139�شركة جبل عمر للتطوير

الملحق )8(

�شور الم�شروع بعد اكتماله
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ن�شرة �لإ�شد�ر



نشرة إصدار

 á qjƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY  óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj  ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 258^000^000 ìôW

∫ÉŸG ¢SCGQ øe %38^43 IOÉjõdG áÑ°ùf ≠∏ÑJh  …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h

(Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG) `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj ≈dEG (Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG) `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

…Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ÉgQób á«dÉªLEG áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG

 ô```````jƒ£à∏d ô````ªY π````ÑL ácô°T 
(4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé q°ùdG) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏ qé°ùeh á°ù q°SDƒe áqjOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,Ω2007/11/25 ≥aGƒŸG `g1428/11/15 ïjQÉJh 4031051838 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh Ω2006/10/18 ≥aGƒŸG `g1427/9/25 ïjQÉàH 63/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áqjOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g (“ôªY πÑL” hCG “ácô°ûdG”`H É¡«dEG QÉ°ûj) ôjƒ£à∏d ôªY πÑL ácô°T
 .πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ÉgQób áqn«ª°SG  áª«≤H kÉª¡°S 671^400^000 ≈dEG áª q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 6^714^000^000

 ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc Ú≤ëà°ùoŸG ∑ qÓŸGh º¡°SC’G á∏ªM ≈dEG (“ìô£dG  ô©°S”)  óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (“IójóL º¡°SCG ”hCG “áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG”) kGójóL kÉª¡°S 258^000^000 ìôW ‘ Gòg áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ÜÉààcG πqãªàj
 “áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ‘ ÜÉààc’G”) Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùª∏d ácƒ∏‡ º¡°SCG 2^60233 πµd ójóL º¡°S 1 áÑ°ùæH QGó°UE’G qºà«°Sh  . kÉª¡°S 929^400^000 ≈dEG kÉª¡°S 671^400^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd (“áq«≤MC’G ïjQÉJ”) Ω2011/5/28 ≥aGƒŸG `g1432/6/25 ‘ áqjOÉ©dG
 QÉ°ûjh) Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh º¡°SC’G á∏ª◊ áMhô£ŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ¿ƒµ«°Sh  .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” ™LGQ) äóLh r¿EG áq«aÉ°VEG mº¡°SCÉH ÜÉààcÓd ÜÉààc’G Ö∏W ¢ùØf øe áq∏≤à°ùe áfÉN ‘ ‘É°VEG Ö∏£H Ωó≤àdÉH áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M ÜÉë°UC’ íª°ùo«°Sh  .(“ÜÉààc’G” hCG

.áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘ ácô°ûdG äÓé°S ‘ (“≥ëà°ùŸG ∂dÉŸG hCG ºgÉ°ùŸG”`H øjOôØæeh “Úq≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸG hCG ÚªgÉ°ùŸG” `H Ú©ªà› º¡«dEG

 Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y - äóLoh r¿EG - kÉ q«FõL hCG kÉ q«∏c ÉgƒªgÉ°ùe É¡«a Öààµj r⁄ »àdGh á«≤ÑàŸG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ´ qRƒ oJ ±ƒ°Sh  .áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘ Éªc áªFÉb º¡°SCG øe ¬fƒµ∏Á Ée áÑ°ùæH ÜÉààc’G GƒÑ∏W øjòdG Ú q≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ¢ü«°üîJ qºà«°Sh
 º¡°SC’G á∏ªM ≈∏Y ìô£dG ô©°S øY ¢†FÉØdG ´Rƒoj qºK ¥ƒ°ùdG ô©°ùH ´ÉÑJ qºK øeh IóMGh má¶Øfi ‘ º¡°SC’G Qƒ°ùc ™ªL qºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùc » q≤ëà°ùŸ áÑ°ùædÉH É qeCG  .“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ùb ‘ í q°Vƒe ƒg Ée Ö°ùM º¡H á q°UÉÿG áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M áÑ°ùf øY ójõJ áÑ°ùæH GƒÑààcG øjòdG
 ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ óæY kGó≤f º¡æY áHÉ«f - ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T – Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T âÑààcG øjòdGh Ú≤ëà°ùŸG ÒZ ÚÑFÉ¨dG Úqp«æ«©dG ∑Óª∏d áÑ°ùædÉH É qeCG  .ßaÉëŸG ‘ º¡°SC’G ´GójEG ïjQÉJ øe kÉeƒj (30) RhÉéàJ ’ I qóe ∫ÓN É¡≤ëà°ùj »àdG Qƒ°ùµdG Ö°ùM lπc áq«≤MC’G ïjQÉJ ‘
 ÚªgÉ°ùª∏d º¡°SC’G ∂∏J ‘ ÜÉààc’G áqjƒdhCG ¿ƒµà°S ¬qfEÉa ,∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y ≥aGƒà°S »àdG áqjOÉ©dG ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G OÉ≤©fG ïjQÉJ ≈qàM ácô°ûdG ≈dEG º¡JGQÉ≤Y áq«µ∏e π≤f øe Gƒæ qµªàj rødh r⁄ øjòdGh ,äGQÉ≤©dG ∂∏àd º¡àq«µ∏e âÑãJ »àdG áq«eÉ¶ædGh á«Yô°ûdG ≥FÉKƒ∏d º¡dÉªµà°SG ΩóY ÖÑ°ùH
  ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  íÑ°üoj  ±ƒ°S ÜÉààc’G áq«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh  .É¡à«≤MCG  º¡°SCG  øY IOÉjR É¡H Öààµà°S »àdG  áq«aÉ°VE’G  º¡°SC’G  ∫ÓN øe q’EG  º¡°SC’G  ∂∏J ‘ ÖààµJ ød Òª©àdGh  AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T q¿CG  å«M áq«aÉ°VEG  º¡°SCÉH  ¿ƒÑààµj øjòdGh áq«≤MC’G  ïjQÉJ  ‘ Éªc Ú∏ qé°ùŸG  øjôNB’G ∑ qÓŸGh
 h S3 ™bƒŸG øª°V (ΩƒjOƒH) ácÎ°ûe ájQÉŒ á q°üæe AÉ°ûfEG ‘ πqãªàj á«fÉãdG á∏MôŸG øª°V ôªY πÑL ´hô°ûe øe AõL ò«ØæJ (1) ‘ …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 2^504 á¨dÉÑdGh ÜÉààc’G äÓ q°üëàe ‘É°U Ωóîà°ùoà°S . kÉª¡°S 929^400^000 É¡ª¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 9^294^000^000
 ™bƒŸG øª°V ÚLÈdG áØ∏µJ ≠∏ÑJh ÜÉààc’G äÓ qp°üëàe øe S3 ™bƒŸG øª°V (H13A h H12) ÚLÈdG øe ¿ qƒµoŸG ¥óæØdG ƒgh ÉªgóMCG πjƒ“ qoºàj ÚLôH øe ¥óæa lπc ¿ƒµàj É¡«∏Y Úbóæa áeÉbEG Q qnô≤ŸG øe »àdGh ∞jô°ûdG » qµŸG Ωôë∏d áq«Hô¨dG áq«Hƒæ÷G á¡÷G øe π«∏ÿG º«gGôHEG ´QÉ°T ≈∏Y S4
 πjƒ“ qºà«°S ÚM ‘ ,ÉeÉY 20 I qóoŸ πLC’G πjƒW kGÒLCÉJ ±ô¨dGh ä’É°üdGh ºYÉ£ŸGh áq«bóæØdG ±ô¨dGh ∫ÉÑ≤à°S’G ä’É°Uh á°ù«FôdG πNGóŸGh äÉeóÿG øe ¬JÉ≤ë∏Ã ¥óæØdG ÒLCÉJ qºàj ¿CG ≈∏Y …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 1^292 ÚLÈdG É¡«∏Y ΩÉ≤«°S »àdG (ΩƒjOƒÑdG) ácÎ°ûŸG ájQÉéàdG á qn°üæŸGh S3
 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 862 ≠∏ÑÃ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe øe ºYO (2) ,(Iô°ûædG øª°V  4 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V S4 h S3 ™bƒª∏d ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a)  S3 ™bƒŸG ‘ ΩÉ≤ŸG ¥óæØdG ÒLCÉJ øe ≥ qn≤ëàà°S »àdG äÓ°üëàŸG ≥jôW øY S4 ™bƒŸG øª°V (H13C h H13B) ÚLÈdG øe ¿ qƒµŸGh ôNB’G ¥óæØdG
 S3 ™bƒŸG øe ∫Éª°ûdG ≈dEG ™≤Jh áq«Hô¨dG ¬à¡L øe ∞jô°ûdG » qµŸG Ωô◊G äÉMÉ°S ≈∏Y Iô°TÉÑe qπ£Jh áq«æµ°S á q≤°Th Ó«a ¿ƒfÉªKh â°Sh áq«bóæa êGôHCG á©°ùJ h áqjQÉŒ äÉ q°üæe  á©HQCG qº°†J »àdGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 5^200 ‹GƒM É¡àØ∏µJ ‹ÉªLEG ≠dÉÑdGh ´hô°ûª∏d ≈dhC’G á∏MôŸG ò«Øæàd …Oƒ©°S
 ¿ƒ«∏e 350 ≠∏ÑÃ »ëLGôdG ±ô°üe øe ìƒæªŸG »∏jƒªàdG ô°ù÷G OGó°S (3) ≈dEG áaÉ°VEG ,(Iô°ûædG √òg øª°V 5 ºbQ ≥ë∏ŸG øª°V ≈dhC’G á∏MôŸG ™bƒŸ ÊÉ«ÑdG º°SôdG ô¶fCG Ó°†a) áq«∏fi ∑ƒæH I qóY øe ™ qª o› πjƒ“ ≥jôW øY ≈dhC’G á∏MôŸG ∞«dÉµJ øe ÈcC’G Aõ÷G πjƒ“ qºà«°Sh ,S4 h

 .…Oƒ©°S ∫ÉjQ

 øe AõL Òaƒàd ∂dPh kÉ≤M’ QGó°UE’G IhÓY ójó– qºàj r¿CG ≈∏Y áqjƒdhC’G q≥ëH (»ª°S’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %25 πqã o“) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^678^500^000 QGó≤Ã ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH Ω 2009/10/20 ≥aGƒŸG `g 1430/11/1 AÉKÓãdG Ωƒj ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 á«°Uƒàd kÉbÉ◊EGh ,Ω2010/7/6 ≥aGƒŸG `g1431/7/24 ïjQÉJ ‘h  .ÚªgÉ°ùª∏d áqjOÉ©dG ÒZ á qeÉ©dG áq«©ª÷G øe ∂dP QGôbEG ó©H ácô°ûdG »ªgÉ°ùe ≈∏Y ∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR ô°üëæJ ±ƒ°Sh áq«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,ôªY πÑL ôjƒ£J ´hô°ûe ò«ØæJ ∫Éªµà°S’ ΩR qÓdG πjƒªàdG

   .IOÉjõdG ∂∏J ¢Uƒ°üîH á q°üàîŸG äÉ¡é∏d ™aôdÉH Ωƒ≤à°S ácô°ûdG q¿CGh …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^580^000^000 ƒg ácô°ûdG ¬LÉà– …òdG ≠∏ÑŸG q¿CG í°†JG ó≤a ,ácô°û∏d ‹ÉŸG QÉ°ûà°ùŸG ™e á°†«Øà°ùe äÉ°SGQO ó©Hh ¬qfCG ácô°ûdG âæ∏YCG ,√ÓYCG IQGOE’G ¢ù∏›

 Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J Ú≤ëà°ùŸG ∑ÓŸGh ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ å«M ,(“ÜÉààc’G IÎa”) Ω2011/6/15 ≥aGƒŸG `g1432/7/13 AÉ©HQC’G Ωƒj  ájÉ¡f ≈qàM ΩÉjCG (10) I qóoŸ ôªà°ùJh Ω2011/6/6 ≥aGƒŸG `g1432/7/4 ÚæKE’G Ωƒj áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G IÎa CGóÑJ
 ¿ƒ°SQÉ oÁ ’ øjòdG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG ¢†jƒ©àH á≤∏©àe áq«dBG ≥«Ñ£J qºà«°S  .(“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGô oe ≈Lôj)  .(“ΩÉg QÉ©°TEG” º°ùb ‘ ± qô© oe ƒg Éªc) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa q…CG ‘ (“ÖààµŸG”`H øjOôØæeh “ÚÑààµŸG”`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)

.“ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” º°ù≤dG ‘ í q°Vƒe ƒg Éªc áqjƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCÉH kÉ«∏c hCG kÉ«FõL ÜÉààc’G ‘ º¡ q≤M

 ≈Lôoj) ,Ω2011/6/28 ≥aGƒŸG `g1432/7/26 AÉKÓãdG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ (óL oh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa qOQh áq«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G qºà«°Sh ,áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ¿hO ÚÑààµŸG ≈dEG (óLh r¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG qºàJ ±ƒ°S
.(“¢†FÉØdG qOQh ¢ü«°üîàdG - ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T” á©LGôe

 (“ºgÉ°ùŸG”) kÉª¡°S (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏àÁ ∂dÉe hCG ºgÉ°ùe qπµd q≥ëjh  .óMGh mäƒ°U ‘ q≥◊G ¬∏eÉ◊ mº¡°S qnπc »£©jh  .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ kájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh  .áq«∏«°†ØJ kÉbƒ≤M ¬ÑMÉ°üd mº¡°S qo…CG »£©j ’h ,IóMGh máÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL q¿EG
 äGƒæ°ùdG ‘h `g1432/12/30 ïjQÉàH á«¡àæŸG áq«dÉŸG áæ°ùdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG á qjCG Iójó÷G º¡°SC’G q≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (“á qeÉ©dG áq«©ª÷G”) ÚªgÉ°ùª∏d á qeÉ©dG áq«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M - º¡æY áHÉ«f Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd á qµe ácô°T âÑààcG øjòdG ÚÑFÉ¨dG ÚªgÉ°ùŸG AÉæãà°SÉH
 áq«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G π«é°ùàd (“áÄ«¡dG“`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) áqjOƒ©°ùdG áq«Hô©dG áµ∏ªŸÉH áq«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âe qó≤J óbh  .(“¥ƒ°ùdG”hCG “∫hGóJ”) ájOƒ©°ùdG áq«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ q«dÉM qoºàj  .(“ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S” á©LGôe ≈Lôj) á≤MÓqdG
 áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh  .(“ÚÑààµª∏d á qeÉg ïjQGƒJ” á©LGôe ≈Lôj) ¢†FÉØdG qOQh Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj r¿CG ™ qbƒàoŸG øeh  .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IóqjDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â q“h

.¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ ájGóH ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áqjOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh áqjOƒ©°ùdG áq«Hô©dG

 .Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ∑ qÓŸGh ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ h zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQO »¨Ñæj

 .(“áÄ«¡dG” `H  É¡«dEG  QÉ°ûŸGh)  áqjOƒ©°ùdG  áq«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  áq«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  q”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–
 º¡ª∏Y  Ö°ùM  ¿hó qcDƒjh  ,√òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘  IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  á qbO  øY  áq«dhDƒ°ùŸG  πeÉc  øjOôØæeh  Ú©ªà›  (ê)  áëØ°U  ≈∏Y  ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J  øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  π qªëàjh
 πªëàJ ’h  .á∏q∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG q…CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj r¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh q…CG óLƒoJ ’ ¬qfCG ,∫ƒ≤©ŸG qó◊G ≈dEGh áæµªoŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh
 q…CG  øY  âfÉc  Éª¡e  á«dhDƒ°ùe  q…CG  øe  áMGô°U  É¡°ùØf  »∏îoJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡à qbóH  ≥q∏©àJ  äGó«cCÉJ  qn…CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒàfi  øY  á«dhDƒ°ùe  q…CG  á qjOƒ©°ùdG  áq«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGh  áÄ«¡dG

.É¡æe AõL q…CG  ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG  Iô°ûædG  √òg ‘ OQh É qªY èàæJ  IQÉ°ùN
 

Ω2011  /5/28  ≥aGƒŸG  `g1432  /6/25  ïjQÉàH Iô°ûædG  √òg äQó°U
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