تقرير لمساهمي الشركة 2013م

المحتويات
تقييم أصول الشركة الدفترية والسوقية

4-2

نتائج فرز األبراج

5

إستراتيجية الشركة االستثمارية لمشروع األبراج

9 -6

إعادة تطوير وتأهيل فندق مريديان مكة

15 -10

مشاريع الشركة المستقبلية

31 - 16

االستثمار الحالي

32

النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة

37 - 33

المصاريف اإلدارية والعمومية

38

القضايا القانونية

45 -39

تقــرير لمساهمي الشركة

1

تقييم أصول الشركة الدفترية والسوقية
بتوجيه من سمو رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 2008/05/04م قامت إدارة الشركة
بالتالي:

� -1إعادة تقييم الأ�صول التي مل تتجاوز يف ذلك الوقت ( )600مليون ريال من �أ�صل ( )2000مليون ريال �إجمايل حقوق امل�ساهمني
� -2إكمال م�شروع الأبراج بالكامل
 -3ت�سديد ما يزيد عن ( )1.050.000.000ريال من ديون ال�شركة
 -4تقلي�ص االلتزامات املالية املتبقية على ال�شركة �إىل حوايل ( )42مليون ريال
 -5القيمة الدفرتية لأ�صول ال�شركة حالي ًا تتجاوز ( )2.070.000.000ريال
 -6القيمة ال�سوقية لأ�صول ال�شركة تزيد على ( )2.500.000.000ريال

تقييم أصول الشركة حتى تاريخ 2013/12/30م
اوالً :طبقًا للقيمة الدفترية لألصول وميزانيات الشركة

�أبراج مريديان الفندقية
فندق مريديان مكة
�أر�ض اخلرب
ا�ستثمارات يف �شركات �أخرى
ا�ستثمارات يف فلل �سكنية
�أطراف مدينة
�إجمايل قيمة الأ�صول
التزامات م�ستحقة على ال�شركة
�صايف قيمة �أ�صول ال�شركة طبق ًا للقيمة الدفرتية
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 921٫492٫406ريال
 147٫428٫627ريال
 49.664.480ريال
 112.134.320ريال
 19.890.000ريال
 855٫539٫627ريال
 2٫106٫149٫460ريال
		
( )41.899.722ريال
 2٫064٫249٫738ريال

ثانيًا :طبقًا للقيمة السوقية لألصول والدراسات التقديرية

�أبراج مريديان الفندقية
فندق مريديان مكة
�أر�ض اخلرب
ا�ستثمارات يف �شركات �أخرى
ا�ستثمارات يف فلل �سكنية
�أطراف مدينة
�إجمايل قيمة الأ�صول
التزامات م�ستحقة على ال�شركة
�صايف قيمة �أ�صول ال�شركة طبق ًا للقيمة ال�سوقية

 1.387.000.000ريال
 150.000.000ريال
 80.000.000ريال
 112.134.320ريال
 19.890.000ريال
 855٫539٫929ريال
 2٫604٫564٫249ريال
		
( )41.899.722ريال
 2.562.264.527ريال
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أطراف مدينة
عدم �إكمال �أبراج مريديان الفندقية
عدم نقل جممع الب�ستان
عدم نقل م�شروع فندق رادي�سون �سا�س	
عدم نقل م�شروع خدمات املطارات
عدم نقل جممع ب�شرى الن�سائي
مطالبات على �أر�ض مكة و�أر�ض القاد�سية
عدم نقل باقي قيمة العبارات
املجموع
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 400مليون ريال
 130مليون ريال
 115مليون ريال
 50مليون ريال
 35مليون ريال
 62مليون ريال
 93.5مليون ريال
 885.500.000مليون ريال

نتائج فرز األبراج
بعد حوالي أربع سنوات من التواصل مع أمانة العاصمة المقدسة تمكنت الشركة من:

 1حل�صول على قرار من الأمانة بت�صحيح املخالفات الفنية والت�شغيلية دفع ر�سوم املخالفات الإن�شائية ال�سابقة ا�ستخراج الرتاخي�ص النظامية الكاملة من (الهيئة العامة لل�سياحة والآثار  -الدفاع املدين  -البلدية) للتمكن من التعاقد مع�شركات احلج والعمرة وت�شغيل امل�شروع ب�شكل نظامي
 -جتهيز املخططات املجز�أة لبع�ض ا لأبراج

األبراج 2-1

األبراج 4-3

األبراج 8-7-6-5
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إستراتيجية الشركة االستثمارية لمشروع األبراج
 بيع الأبراج الثمانية بالكامل بيع الأبراج جمز�أة البيع بنظام متلك الوحدات ت�أجري الأبراج لفرتات طويلة بيع برجني وتخ�صي�ص قيمة البيع للبدء يف بع�ض م�شاريع ال�شركة امل�ستقبلية واملتمثلة يف �إن�شاء فنادق يف كل من (جدة -الريا�ض  -اخلرب) وكذلك م�شروع الفلل ال�سكنية
 االحتفاظ ببقية الأبراج واال�ستمرار يف ت�شغيلها عن طريق �إدارة مريديان التي من املتوقع �أن حتقق معدالت �إيراد �أعلىلإمكانية ت�سويقها و�إ�شغالها بن�سب �أعلى نتيجة بيع �أربعة �أبراج
 -الت�شغيل الفندقي والرتيث يف بيع الأبراج حتى معرفة ت�أثري م�شاريع التو�سعة امل�ستقبلية يف مكة على الأبراج

بيع األبراج بالكامل
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الب ـن ـ ـ ــد

املبلغ (ريال)

القيمة املتوقعة للبيع

1.800.000.000

م�صروفات البيع والت�سويق

100.000.000

�صايف مبلغ البيع املتوقع

1.700.000.000

بيع األبراج مجزأة

الأبراج

م�ساحة
الأر�ض (م)2

الن�سبة املئوية �إجمايل ع ــدد
مل�ساحة الأر�ض الأجنحة

القيمة
الن�سبة املئوية التقديرية
للربج
للأجنحة

الربج 1

1343

%16.1

210

%15.9

410.000.000

الربج 2

914

%10.9

150

%11.3

230.000.000

الربج 3

1050

%12.6

150

%11.3

230.000.000

الربج 4

1058

%12.7

165

%12.5

250.000.000

الربج 5

1068

%12.8

163

%12.3

250.000.000

الربج 6

984

%11.8

163

%12.3

250.000.000

الربج 7

850

%10.3

133

%10.1

210.000.000

الربج 8

1095

%13.1

188

%14.2

370.000.000

الإجمايل

8362

%100

1322

%100

2.200.000.000
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الحد األدنى المطلوب لإليجار السنوي

الربج

املعدل

� 20سنة *

االيجار املطلوب
� 5سنوات ***
� 10سنوات **

الربج 1

%16

16.580.194

25.213.703

33.847.213

الربج 2

%11

11.842.995

18.009.788

24.176.581

الربج 3

%11

11.842.995

18.009.788

24.176.581

الربج 4

%12

13.027.295

19.810.767

26.594.239

الربج 5

%12

12.869.388

19.570.636

26.271.885

الربج 6

%12

12.869.388

19.570.636

26.271.885

الربج 7

%10

10.500.789

15.968.679

21.436.568

الربج 8

%14

14.843.221

22.572.268

30.301.315

االجمايل

%100

104.376.266

158.726.266

213.076.266

*		�إيجار � 20سنة بدون خ�سائر حمملة
**		  158.726.266ريال ت�شمل مبلغ  54.350.000ريال �إجمايل اخل�سائر املحملة للعام الت�شغيلي الواحد ،وهو ميثل  %10من �إجمايل اخل�سائر
املتوقعة ملدة (� )10سنوات مببلغ ( )543.500.000ريال
***  213.076.266ريال ت�شمل مبلغ  108.700.000ريال �إجمايل اخل�سائر املحملة للعام الت�شغيلي الواحد ،وهو ميثل  %20من �إجمايل اخل�سائر
املتوقعة ملدة (� )5سنوات مببلغ ( )543.500.000ريال
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بيع األبراج بنظام تملك الوحدات
البند

ال�سنة الأوىل

ال�سنة الثانية

ال�سنة الثالثة

الإجمايل

�إجمايل املبيعات

563.739.000

939.565.000

375.826.000

1.879.130.000

م�صروفات البيع:
عموالت %2.5

14.093.475

23.489.125

9.395.650

46.978.250

رواتب املوظفني

5.184.000

5.184.000

5.184.000

15.552.000

الفروع والأك�شاك

6.900.000

3.000.000

3.000.000

12.900.000

الهوية واملطبوعات
�إجمايل املوازنة التقديرية
للم�صروفات

39.000.000

35.700.000

35.700.000

110.400.000

65.177.475

67.373.125

53.279.650

185.830.250

�صايف املبيعات

498.561.525

872.191.875

322.546.350

1.693.299.750

مقارنة البدائل االستثمارية لبيع األبراج
البند

البيع بالكامل

البيع جمز�أ

البيع بنظام متليك
الوحدات

القيمة املتوقعة للبيع

1.800.000.000

2.200.000.000

1.879.130.000

م�صروفات البيع والت�سويق

100.000.000

200.000.000

185.830.250

�صايف القيمة املتوقعة

1.700.000.000

2.000.000.000

1.693.299.750
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إعادة تطوير وتأهيل فندق مريديان مكة
 تطوير منطقة اال�ستقبال واللوبي تغيري الأثاث بالكامل ملنطقة اال�ستقبال واللوبي �إعادة ت�أهيل الغرف والأجنحة واملمرات تغيري املوكيت وورق اجلدران وال�ستائر ومفار�ش الأ�سرة تنجيد الكرا�سي وتغيري اللوحات تطوير املطاعم وامل�صلى� -صيانة مداخل الغرف ودورات املياه ولوبيات امل�صاعد
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إعادة تطوير وتأهيل فندق مريديان مكة
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االستقبال (قبل)

االستقبال (بعد)

اللوبي (قبل)

اللوبي (بعد)

غرف الفندق باألدوار المتكررة (قبل)

غرف الفندق باألدوار المتكررة (بعد)

المقهى (قبل)

المقهى (بعد)
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إعادة تطوير وتأهيل فندق مريديان مكة
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الجناح الدبلوماسي (قبل)

الجناح الدبلوماسي (بعد)

الجناح الملكي (قبل)

الجناح الملكي (بعد)

ممرات الغرف باألدوار المتكررة (قبل)

ممرات الغرف باألدوار المتكررة (بعد)

لوبي المصاعد باألدوار المتكررة (قبل)

لوبي المصاعد باألدوار المتكررة (بعد)
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مشاريع الشركة المستقبلية

فندق المدينة

فلل سكنية

فندق جدة

16

موتيالت الطرق السريعة

فندق الخبر

فندق الرياض
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مشاريع الشركة المستقبلية

فندق الخبر
دراسة الجدوى االقتصادية

قامت �إدارة الدرا�سات والبحوث بال�شركة ب�إعداد درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
تمويل المشروع

�سعت ال�شركة لتمويل امل�شروع من خالل التوا�صل مع بع�ض البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ومنها:
 -1امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص  -جدة
 -2بنك ي�سر اال�سالمي  -دبي
 -3ال�شركة الأوىل لال�ستثمار  -الكويت
 -4بنوك وم�ؤ�س�سات حملية
نبذة عن المشروع

يقع امل�شروع يف مدينة اخلرب وعلى �ساحل اخلليج مبا�شرة �ضمن خمطط ال�شبيلي هاي رايز على �أر�ض م�ساحتها ( 12.416م)2
على طريق امللك فهد ويت�ألف الفندق من:
 مبنى مكون من ( )15دور ًا ( )300غرفة وجناح �إ�ضافة �إىل قاعات لالحتفاالت واالجتماعات حمالت جتارية متنوعة مطاعم ب�إطالالت مبا�شرة على البحر نادٍ �صحي مميز م�ساحات بناء تقدر بـ ( 45.000م)2أعـمـال التصمــيم

قامـت ال�ش ــركة باالنتهاء من �أعمال الت�صاميـم و�إعداد جميع الوثائــق واملوا�صفات وجداول الكميات واحل�صول على الرتاخي�ص
النهائية للم�شروع.
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مشاريع الشركة المستقبلية

فندق جدة
نبذة عن المشروع

تعتزم ال�شركة �إن�شاء فندق مميز على الكورني�ش �أو يف �أحد املواقع املهمة مبدينة جدة على �أر�ض ال تقل م�ساحتها
عن ( 10.000م )2ويت�ألف من:
 مبنى مكون من ( )15دور ًا		 ( )300غرفة وجناح قاعات لالحتفاالت واالجتماعات حمالت جتارية متنوعة مطاعم ب�إطالالت مبا�شرة على البحر نادٍ �صحي مميز مركز رجال �أعمال -م�ساحات بناء تقدر بـ ( 45.000م)2
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مشاريع الشركة المستقبلية

فندق الرياض
نبذة عن المشروع

تعتزم ال�شركة �إن�شاء معلم فندقي يف مدينة الريا�ض على �أر�ض ال تقل م�ساحتها عن ( 6000م )2تقع على �أحد الطرق احليوية
يف �شمال مدينة الريا�ض ويت�ألف من:
			
 مبنى مكون من  20دور ًا ( )300غرفة وجناح		
 قاعات لالحتفاالت واالجتماعات		
 حمالت جتارية متنوعة مطاعم نادٍ �صحي مميز مركز رجال �أعمال -م�ساحات بناء تقدر بـ ( 30.000م)2
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مشاريع الشركة المستقبلية

فندق المدينة
نبذة عن المشروع

�سيتم بناء هذا الفندق من فئة الأربع جنوم يف �أحد املواقع املميزة والقريبة من احلرم النبوي ال�شريف على �أر�ض ال تقل م�ساحتها
عن (1500م )2وفقاً للمكونات التالية:
			
 مبنى مكون من  15دور ًا		
 ( )250غرفة وجناح		
 قاعات لالحتفاالت واالجتماعات حمالت جتارية متنوعة مطاعم مركز رجال �أعمال -م�ساحات بناء تقدر بـ ( 16.000م)2
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مشاريع الشركة المستقبلية

فلل سكنية
نبذة عن المشروع

امل�شروع عبارة عن �إن�شاء حوايل ( )500وحدة �سكنية مبواقع خمتارة بعناية يف بع�ض املدن الرئي�سية باململكة وخ�صو�صاً للطبقة
متو�سطة الدخل ويراعى فيها ما يلي:
 متيز املوقع وقربه من الأماكن الرئي�سية يف املدينة		
 تنوع الت�صاميم املعمارية لتنا�سب اجلميع -تكلفة امل�شروع حوايل ( )350مليون ريال

26

تقــرير لمساهمي الشركة

27

مشاريع الشركة المستقبلية

موتيالت الطرق السريعة
نبذة عن المشروع

تعتزم ال�شركة �إن�شاء حمطات متكاملة لتقدمي اخلدمــات الالزمة للم�سافرين على الطرق ال�سريعة باململكة عــلى م�ساحــة تقــدر
بـ ( 50.000م )2لكل موقع والذي يتكون من:
 موتيل يحتوي على  50غرفة					
 مطعم خارجي				
 مقهى م�سجد مبنى �سوبر ماركت حمالت متنوعة -حمطة بنزين وخدمات لل�سيارات
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مشاريع الشركة المستقبلية

النفقات الرأسمالية
النفقات الر�أ�سمالية

2015

2016

2017

2018

الإجمايل

�أبراج مريديان الفندقية  -مكة
(االنتهاء من الأعمال)

50.000

-

-

-

-

50.000

فندق اخلرب

45.000

96.335 125.200 106.480

-

373.015

فندق املدينة

-

51.200 120.000

48.357

34.690

254.247

فندق الريا�ض

60.000 120.000

94.000

94.851

20.000

388.851

فندق جدة

60.000 120.000

94.000

94.851

20.000

388.851

موتيالت الطرق ال�سريعة

-

20.000

50.000

60.000

68.000

198.000

الفلل ال�سكنية  -الريا�ض

30.000

67.500

37.500

3.000

3.000

141.000

الفلل ال�سكنية  -جدة

30.000

67.500

37.500

3.000

3.000

141.000

الإجمايل

1.934.964 148.690 400.394 489.400 501.480 395.000

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

2014 2013
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مشاريع الشركة المستقبلية

تكلفة اإلنشاءات
النفقات الر�أ�سمالية

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
تكلفة الأر�ض
فندق الريا�ض
فندق جدة
فندق املدينة
موتيالت الطرق ال�سريعة
الفلل ال�سكنية  -الريا�ض
الفلل ال�سكنية  -جدة
�إجمايل تكلفة الأر�ض
تكلفة الإن�شاءات
�أبراج مريديان الفندقية  -مكة
(االنتهاء من الأعمال)
فندق اخلرب
فندق املدينة
فندق الريا�ض
فندق جدة
موتيالت الطرق ال�سريعة
الفلل ال�سكنية  -الريا�ض
الفلل ال�سكنية  -جدة
�إجمايل تكلفة الإن�شاءات

30

2014 2013
120.000
120.000
30.000
30.000
300.000

2015

2016

2017

2018

الإجمايل

120.000
20.000
30.000
30.000
200.000

-

-

-

20.000
20.000

-

-

120.000
120.000
120.000
40.000
60.000
60.000
520.000

- 50.000

-

81.645 100.720 45.000
49.220
90.000 60.000
90.000 60.000
28.000
37.500 37.500
37.500 37.500
413.865 295.720 95.000

-

-

- 66.535
23.790 31.590
- 60.000
- 60.000
44.000 48.000
67.790 266.125

50.000
293.900
104.600
210.000
210.000
120.000
75.000
75.000
1.138.500

مشاريع الشركة المستقبلية

تكلفة (التأثيث/المركبات)
تكلفة ( الت�أثيث /املركبات)

2014 2013

2017

2018

2015

2016

فندق اخلرب

-

5.760

- 29.800 23.040

الإجمايل
58.600

فندق املدينة

-

-

1.980

7.920

فندق الريا�ض

-

-

4.000

40.000 20.000 16.000

فندق جدة

-

-

4.000

40.000 20.000 16.000

5.760

24.000 14.000 8.000 2.000
183.400 64.900 77.720 35.020

موتيالت الطرق ال�سريعة
�إجمايل الت�أثيث واملركبات

20.800 10.900

تكلفة (م�صاريف مـا قـبل الت�شغيل/
الت�شطيبات النهائية /ر�أ�س املال العامل)
فندق اخلرب

-

-

- 20.515

-

20.515

-

8.847

فندق املدينة

-

-

8.847

فندق الريا�ض

-

-

- 18.851

18.851

فندق جدة

-

-

- 18.851

18.851

موتيالت الطرق ال�سريعة

-

-

4.000

الفلل ال�سكنية  -الريا�ض

-

-

3.000

الفلل ال�سكنية  -جدة
�إجمايل تكلفة م�صاريف ما قبل الت�شغيل

-

6.000 3.000 3.000
93.064 16.000 56.549 20.515

الإجمايل العام

14.000 10.000
3.000

6.000

1.934964 148.690 400.394 489.400 501.480 395.000

تقــرير لمساهمي الشركة

31

االستثمار الحالي

قامت ال�شركة باال�ستثمار يف حمفظة عقارية تدار عن طريق �شركة �شمول العقارية ،وذلك بتملك عدد ( )13فيال �سكنية بحي اليا�سمني �شمال
طريق الأمري �سلمان

قيمة اال�ستثمار
مدة اال�ستثمار
العائد املتوقع خالل مدة اال�ستثمار
القيمة املقدرة للعائد على اال�ستثمار
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 19.890.000ريال
� 6أ�شهر
%11-9
 2.000.000ريال

النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة
لألعوام (2011م – 2013م)

الفعلي

2011م
امليزانية

الفارق %الفعلي

2012م
امليزانية الفارق %الفعلي

2013م
امليزانية

الفارق%

الأبراج
�إجمايل
الإيرادات

%26 - 79.716.180 58.974.648

ن�سبة الإ�شغال %22.3
امل�صاريف
�صايف الربح
الت�شغيلي 19.949.406

%41

%23.6 80.448.932 99.470.593

%33٫8 - 101٫171٫885 66.962.325

%84.1

%23٫4 -

%47.7 %45.7 -

%25.9

%15.6 48.155.327 55.644.631 %16.9 - 46.966.375 39.025.242
43.825.962 %39.1 - 32.749.805

%35.7 32.293.506

%36

%47

%18٫6 - 58٫943٫794 47٫974٫255
18٫988٫070

42٫228٫091

%55 -

الفندق
�إجمايل
الإيرادات

%12.6 50.012.962 56.299.331 %0.3 - 49.387.267 49.248.297

%5٫4 46٫288٫119 48.828٫054

%22.7

%5٫6

ن�سبة الإ�شغال %57.7
امل�صاريف
�صايف الربح
الت�شغيلي 18.135.037

%55

%4.8

%1.1 30.772.742 31.113.260
%2.6 - 18.614.525

%68.4

%55.7

%9 27.597.827 30.089.519
26.209.812

%16.9 22.415.135

%65

%61٫5

%2٫1 28٫318٫967 28.928٫088
19٫899٫966

17٫969٫152

%10٫7
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النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة
لألعوام (2011م – 2013م)

إجمالي إيرادات األبراج

2011م

2013م
2012م

58٫974٫648
99٫470٫593
66٫962٫325
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إجمالي إيرادات الفندق

2011م

2013م

2012م

49٫248٫297
56٫299٫331
48٫828٫054

النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة
لألعوام (2011م – 2013م)

النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة لعام 2011م

 عدم اكتمال عدد من الأبراج عدم اكتمال بع�ض املرافق احليوية (املغ�سلة  -قاعة االحتفاالت  -النادي ال�صحي  -ق�سم احلفالت اخلارجية) عدم التمكن من احل�صول على الرتاخي�ص وت�صاريح احلج الالزمة للأبراج غري املكتملة النق�ص احلاد يف العمالة والت�أخر يف ا�ست�صدار الت�أ�شريات بداية الثورات العربية يف عديد من الدول امل�ؤثرة يف �سوق احلج والعمرةالنتائج التشغيلية لمشاريع الشركة لعام 2012م

 اكتمال الأبراج مع بداية مو�سم رم�ضان مت حتقيق �إجناز متميز بالرغم من عدم توافر الت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة ،حيث جتاوزت الإيرادات الفعلية لكل من الفندقوالأبراج امليزانية التقديرية بن�سبة  ٪6للفندق و  ٪23.6للأبراج
 توظيف عمالة حملية ب�أ�سعار مرتفعة لإمكانية ت�شغيل الأبراج حلني االنتهاء من ا�ستقدام العمالة اخلارجية النق�ص احلاد يف العمالة والت�أخر يف ا�ست�صدار الت�أ�شريات زيادة عدد الفنادق اجلديدة يف املنطقة املركزية ووجود فائ�ض يف عدد الغرف وخا�صة يف فنادق الدرجة املمتازة (خم�سة جنوم) املناف�سة ال�شديدة يف تخفي�ض الأ�سعار وب�شكل حاد ا�ستمرار الثورات العربية وت�أثريها ال�شديد على مو�سمي العمرة واحلج بالإ�ضافة �إىل تفاقم الأزمات االقت�صاديةالنتائج التشغيلية لمشاريع الشركة لعام 2013م

 مت ال�ضغط على �إدارة مريديان لو�ضع ميزانية طموحة يف هذا العام لكال امل�شروعني (الفندق والأبراج) مت احل�صول على ميزانيات واعدة بزيادة  %9للفندق وزيادة  %4للأبراج عما مت حتقيقه فعلي ًا يف العام املا�ضي 2012م والوعد من �إدارةمريديان لتحقيق  125مليون ريال بد ًال من  101مليون ريال وهو الإيراد املعتمد يف امليزانية �أي بزيادة ت�صل �إىل  %20عن املحقق يف 2012م
 تخطت �إدارة مريديان امليزانية الطموحة يف الربع الأول للعام 2013م وا�ستمر الأداء ب�شكل جيد �إىل �أن �أعلنت وزارة احلج عن تخفي�ضت�أ�شريات العمرة ورم�ضان بحوايل  %70عن العام املا�ضي ب�سبب تو�سعة املطاف باحلرم املكي ال�شريف وكذلك �إلزام املعتمرين بعدم
املكوث يف اململكة �أكرث من  15يوم ًا بعد �أداء منا�سك العمرة ،مما �أدى �إىل هبوط �أ�سعار الفنادق املطلة على احلرم املكي بن�سبة %150
عن العام ال�سابق ،وتخفي�ض عدد ت�أ�شريات احلجاج بن�سبة  %20حلجاج اخلارج و  %50حلجاج الداخل بالإ�ضافة �إىل تخفي�ض دول
جمل�س التعاون حل�ص�ص �شركات احلج التابعة لها بن�سبة  %73تقريباً ،وا�ستمرار م�شروع التو�سعة ملدة ثالث �سنوات ،وقد �أحدثت هذه
العوامل انخفا�ض ًا كبري ًا يف �إيرادات فنادق ال�شركة وعدم حتقيق ميزانياتها املتوقعة
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النتائج التشغيلية لمشاريع الشركة
للربع األول من 2013م
امليزانية
�إجمــايل الإيرادات 10.959.202
الأبراج

ن�سبة الإ�شغال

%38.1

�صايف الربح

1.297.914
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%9

4.099.408

2.801.494

%215.8

11.664.481

705.177

%6.4

ن�سبة الإ�شغال

%70.6

%78.3

�صايف الربح

4.565.190

�إجمــايل الإيرادات 21.918.506
الإجمايل

14.706.177

3.746.975

%34.2

%47.2

�إجمــايل الإيرادات 10.959.304
الفندق

الفعلي

الفارق

الن�سبة %

%7.7

4.659.798

94.608

%2.1

26.370.658

4.452.152

%20.3

ن�سبة الإ�شغال

%47.3

%56

�صايف الربح

5.863.104

8.759.206

%8.7
2.896.102

%49.4
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المصاريف اإلدارية والعمومية
تخفيض المصاريف اإلدارية والعمومية بشكل تدريجي ومدروس بحيث ال يؤثر على عمليات الشركة

 تخفي�ض عدد املوظفني من (� )188إىل ( )45موظفاً ،وتوفري مبلغ ( )5.000.000ريال �سنوي ًا ت�أجري م�ساحات مكتبية يف مقر ال�شركة وتوفري مبلغ ( )2.065.000ريال �سنوي ًا �إلغاء عقد �شركة �سعودي بروجاك�س (الإ�ست�شاري وامل�شرف على الأبراج) وتوفري مبلغ ( )2.714.400ريال �سنوي ًا توفري مبالغ كبرية نتيجة معاجلة املخالفات ال�سابقة يف م�شروع الأبراج اقفال جميع الفروع الت�سويقية لل�شركة داخل وخارج اململكة (الريا�ض  -جدة  -اخلرب  -مكة املكرمة  -دبي  -الكويت) وفّر علىال�شركة مبلغ ًا وقدره ( )10.000.000ريال �سنوي ًا
 -احل�صول على خ�صم بقيمة ( )27.5مليون ريال من العقد املوقع مع �شركة �سعودي �أوجيه مقاول الأبراج لقاء �سداد املبالغ امل�ستحقة لهم
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القضايا القانونية
أقامت الشركة خمس دعاوى قضائية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة السابق وشركة
أمجاد

 م�سئوليتهم الت�ضامنية عما ترتب من �أ�ضرار وخ�سائر �أ�صابت ال�شركة ب�سبب �سوء تدبري �شئونها خمالفة نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة املطالبة با�سرتداد ودفع مبالغ مالية والإف�صاح عن �أية �أعمال قاموا بها بالإ�ضافة �إىل ق�ضيتني على جهات �أخرى لها عالقة بالتجاوزات التي قام بها رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق قام املدعو عبدالواحد بن عبيد برفع عدد ( )28ق�ضية �ضد ال�شركة• من خالله مبا�شرة
• با�سم �شركة �أجماد التابعة له
• ا�ستعان مب�ساهمني �آخرين لرفع ق�ضايا على بع�ض م�ساهمي ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل
جممل هذه الدعاوى ال تعدوا كونها دعاوى ي�شوبها اال�ضطراب واخللل يف �شكلها �أو مو�ضوعها وهو ما جت�سد يف احلكم ب�صرف النظر
عن عدد ( )14ق�ضية مت ردها حتى تاريخه نظر ًا لعدم االخت�صا�ص �أو ال�صفة القانونية
 قامت جهات �أخرى برفع عدد ( )11ق�ضية على ال�شركة كانت كلها نتيجة التجاوزات التي قام بها املدعو عبدالواحد بن عبيدوكذلك �أع�ضاء جمل�س �إدارته ال�سابق (امل�ؤ�س�سني)

تقــرير لمساهمي الشركة
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القضايا القانونية
أوالً  :القضايا القانونية المرفوعة من قبل الشركة

م املدعى عليه

1

2

م�سئوليتهم الت�ضامنية ب�صفتهم �أع�ضاء جمل�س
عبدالواحد العبيد علي
ديوان املظامل بالريا�ض  -الإدارة عما ترتب من �أ�ضرار وخ�سائر �أ�صابت
�سليمان الرا�ضي
الدائرة التجارية ال�ساد�سة ،ال�شركة ب�سبب �سوء تدبري �شئون ال�شركة وخمالفة
فهد اليحيا
رقم الق�ضية «/3053/1ق» نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي واملطالبة
في�صل اللهيب
با�سرتداد ودفع مبالغ مالية والإف�صاح عن �أية
لعام 1429هـ
فهدال�سعدون
�أعمال قاموا بها .قيمة الدعوى تزيد عن ال�ستمائة
عبدالرحمن اخلويلدي
مليون ريال مبا فيها املبالغ امل�ستحقة ملقاويل الأبراج
املطالبة بقيمة اخلدمات الفندقية املقدمة من
املحكمة العامة بالريا�ض ،الفنادق لإقامة عبدالواحد بن عبيد و�ضيوف تابعني
عبدالواحد العبيد
»58116
«/29
الق�ضية
رقم
له ومل ي�سددها .قيمة الدعوى حوايل « »9ماليني ريال

3

ديوان املظامل بالريا�ض
�شركة �أجماد القاب�ضة الدائرة التجارية الأوىل ،رقم
الق�ضية «/3164/1ق»

4

علي الرا�ضي
في�صل اللهيب
فهد ال�سعدون
عبدالرحمن اخلويلدي

5
6
7
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اجلهة ناظرة
الدعوى

الدعوى

ديوان املظامل بالريا�ض
التجارية الثالثة رقم الق�ضية
 3163لعام 1429هـ

مالحظات
مت و قف ال�سري بالدعوى حلني
البت يف الق�ضية رقم 332

مت �إيقاف الدعوى حلني
تقدمي �أ�صل �صك الأبراج بناء
على توجيه ال�شركة
املطالبة باحلواالت املالية التي �سحبت من ح�ساب حكمت الدائرة يوم
املتحد �إىل ح�ساب �أجماد ل�صالح ت�أ�سي�س �شركة 1433/11/20هـ ب�إيقاف
�إعمار �أجياد قيمة الدعوى حوايل « »40مليون ريال ال�سري يف الدعوى حلني
الف�صل يف الق�ضية رقم 332
متت �إحالتها للدائرة
ال�ساد�سة بدفع املدعي عليهم
املطالبة بقيمة باقي �أق�ساط العبارات والبالغة
ب�أن هذه الدعوى متعلقة
حوايل 93.5مليون ريال
بدعوى امل�س�ؤولية الت�ضامنية
املنظورة بالدائرة ال�ساد�سة
مت وقف ال�سري بالدعوى حلني
تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة
البت يف الق�ضية رقم 332
املطالبة بتعوي�ض ال�شركة عن ا�ستثمار القطعة رقم مت رد الدعوى لعدم ت�سبب
« »5045مببلغ « »14مليون ريال تقريباً ،بعد �أن مت الوقف يف ال�ضرر الذي حلق
بال�شركة
نزع ملكية الوقف ل�صالح التو�سعة

ديوان املظامل الدائرة الإدارية
وزارة التجارة
الأوىل رقم الق�ضية «»6794/1
�أوقاف عثمان بن عفان املحكمة العامة باملدينة
املنورة رقم الق�ضية
ر�ضي اهلل عنه
 33540657لعام 1433هـ
ديوان املظامل الدائرة
بطالن عقد ت�أ�سي�س �شركة م�ساكن
ال�ساد�سة 3133/1
�شركة �أجماد
لعام 1434هـ

مت الت�أجيل �إىل جل�سة
1434/11/19هـ

القضايا القانونية
ثانياً  :القضايا القانونية المرفوعة على الشركة

م املدعي
1

فهد ال�سعدون �ضد
املتحد والأوىل
لال�ستثمار

2

عبدالواحد العبيد
�ضد املتحد والأوىل
لال�ستثمار

3

عبدالواحد العبيد
�ضد املتحد

4

عبدالواحد العبيد
�ضد املتحد

5

�شركة �أجماد �ضد
املتحد

6

�شركة �أجماد �ضد
املتحد

اجلهة ناظرة
الدعوى

الدعوى

مالحظات

ديوان املظامل بالريا�ض -املطالبة باحلكم ببطالن اجلمعية
الدائرة التجارية الرابعة ،العمومية ل�شركة املتحد املنعقدة بتاريخ �أعيدت من اال�ستئناف للرد على
لعام 1429/04/28هـ لعدم اكتمال الن�صاب مو�ضوع الدعوى ومت الت�أجيل �إىل
رقم الق�ضية «»3981
1435/02/16هـ
الالزم بزعم �أن الأوىل لال�ستثمار
1429هـ
ال متلك �أ�سهم ًا يف املتحد.
قررت الدائرة يف اجلل�سة املنعقدة يف
1430/09/17هـ وقف ال�سري بهذه
ديوان املظامل بالريا�ض� -إلزام الأوىل بالإف�صاح عن �أ�سماء
الدعوى ،بعد �أن اعتذر وكيل املدعي
الدائرة التجارية اخلام�سة ،امل�شرتين لأ�سهمها و�إلزام املتحد
عن �إبراز ملكية موكله للأ�سهم ،وطلب
رقم الق�ضية «/3794/1ق» با�ستبعاد الأوىل لال�ستثمار من
وقف نظر هذه الدعوى حلني الف�صل
م�ساهميها لفقدانها �صفة املالك
لعام 1429هـ
مبجل�س الإدارة �أو �ضمها ،ومت�سك
للأ�سهم
املدعى عليهما ب�إثبات ال�صفة
ديوان املظامل بالريا�ض-
الدائرة التجارية ال�ساد�سة ،املطالبة بتكليف حار�س ق�ضائي لإدارة �ضمت للق�ضية رقم 7704
رقم الق�ضية «/7243 /1ق» ال�شركة ب�سبب تخلي ال�شركة عن جممع
الب�ستان بطريقة غري نظامية
لعام 1429هـ
ديوان املظامل بالريا�ض
بالرقم املطالبة بحل وت�صفية ال�شركة وتعيني موقفة حلني الف�صل يف الق�ضية
التجارية
رقم 332
ال�ساد�سة1429هـ حار�س ق�ضائي
«/7704ق» لعام
املطالبة ب�إيقاف العمل بالأبراج ومتكني �ضمت مع الق�ضية رقم  853مع
ديوان املظامل الدائرة
�إحالتها للدائرة التجارية الرابعة،
التجارية الأوىل بالرقم
1430هـ �أجماد من �إنهاء �أعمالها
وعند اعرتا�ض املدعي �أحيلت للتدقيق
«/316/1ق» لعام
مل يتم حتديد موعد لعدم مراجعة
املحكمة العامة بالريا�ض املطالبة ب�سداد مبلغ ال�ضمان البنكي
املقدم للأوقاف بقيمة ع�شرة ماليني ريال املدعي
بالرقم 19498/30
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القضايا القانونية
م املدعي
7

�شركة �أجماد
القاب�ضة

8

عبداملح�سن
الدغيرث
�ضد املتحد

�ضمت مع الق�ضية رقم  316مع
ديوان املظامل بالريا�ض املطالبة بت�سليم م�ستندات امل�شروع
اخلا�صة ب�سعودي �أوجيه وت�سليم الأبراج �إحالتها للدائرة التجارية الرابعة،
التجارية الأوىل بالرقم
«/853/1ق» لعام 1430هـ لإكمال الأعمال التي وعدت بها �أجماد وعند اعرتا�ض املدعي �أحيلت للتدقيق
ديوان املظامل التجارية
«/739/1ق» طلب ا�ستبعاد خالد العرج من جمل�س مل يح�ضر املدعي اجلل�سة املنعقدة
االوىل بالرقم
بتاريخ 1434/12/26هـ
الإدارة
لعام 1430هـ

9

عبداملح�سن
الدغيرث �ضد املتحد
والأوىل

ديوان املظامل التجارية
اخلام�سة بالرقم
«/1798/1ق/ج»
لعام 1430هـ
ديوان املظامل التجارية
الرابعة بالرقم 315
لعام 1430هـ
ديوان املظامل التجارية
الرابعة  2284لعام 1430هـ
ديوان املظامل التجارية
الرابعة  1494لعام 1430هـ
ديوان املظامل بالريا�ض
التجارية الأوىل بالرقم
«/645/1ق» لعام 1430ه
ديوان املظامل التجارية الأوىل
بالرقم «/8173/1ق/ج»
لعام 1430هـ
ديوان املظامل التجارية
الرابعة بالرقم 846
لعام1430هـ

 10عبداملح�سن بن
عبدالعزيز الدغيرث
 11الدغيرث
 12الدغيرث �ضد
�أع�ضاء املجل�س
� 13شركة �أجماد �ضد
املتحد
 14عبدالواحد العبيد
�ضد املتحد والأوىل
 15عبدالواحد العبيد
�ضد املتحد والأوىل
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اجلهة ناظرة
الدعوى

الدعوى

مالحظات

املطالبة با�ستبعاد الأوىل والإف�صاح عن �أ�صبحت الق�ضية مرفو�ضة بحكم
نهائي رقم 1432/2/354هـ
امل�شرتين لأ�سهمها
ا�ستبعاد ال�شركة الأوىل لال�ستثمار من حكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من
غري ذي �صفة
جمل�س الإدارة
بطالن اجلمعية العمومية لعدم اكتمال حكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من
غري ذي �صفة
الن�صاب
املطالبة ببطالن ع�ضوية جمل�س الإدارة حكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من
لعدم تقييد �أ�سهمهم ب�سجل امل�ساهمني غري ذي �صفة
املطالبة ب�إلزام املتحد بنقل امل�شاريع
ال�سمها والتعوي�ض بـ ـ « »30مليون ريال

ال زالت ب�إدارة التدقيق ب�ش�أن حتويلها
�إىل الرابعة

الطعن يف بيع عقارات �شركة �شمول
لأطراف ذوي عالقة باملتحد

مت �إيقافها حلني الف�صل يف الق�ضية
رقم 332

املطالبة باحلقوق الناجمة عن ت�صفية
�شركة املدينة

حكم بعدم ثبوت ملكية املدعي قابل
للتدقيق

القضايا القانونية
م املدعي

اجلهة ناظرة
الدعوى

ديوان املظامل
� 16أجماد �ضد املتحد «/1185/1ق/ج» لعام
1430هـ
ديوان املظامل بجدة
 17بندر وجميل
1432/3124
القر�شي
املحكمة العامة 90360/30
� 18أجماد
الرقم اجلديد 33596446
عبدالواحد
الديوان « »4277/1الإدارية
 19وامل�ؤ�س�سني �ضد
وزارة التجارة ومت الثانية
�إدخال املتحد
 20ال�شركة ال�سعودية جلنة الف�صل يف منازعات
للتطوير ال�صناعي الأوراق التجارية «»1431/782
حمكمة الريا�ض
 21ال�شيخ را�شد
«»47785/31
حمكمة مكة «»58256/31
 22ال�شيخ خليفة
� 23أجماد �ضد املتحد املحكمة العامة
«»10209/29
والأوىل والعرج
�أجماد �ضد املتحد املحكمة العامة بالريا�ض
 24والعرج
31142624
املحكمة العامة بالريا�ض
� 25أجماد �ضد املتحد 142624/31
والعرج والأوىل
 31142600اجلديد

الدعوى

مالحظات

املطالبة برواتب موظفي �أجماد

حكمت الدائرة برد الدعوى لعدم
اخت�صا�ص الديوان والئي ًا ورفعت
لال�ستئناف

مطالبة مالية ومل يتم ا�ستالم �صحيفة
الدعوى
رفعت للت�أمل و�أجلت اىل جل�سة
املطالبة ب�إيجار جممع ب�شرى الن�سائي
(� )910آالف ريال و�أجرة رادي�سون �سا�س 1434/12/21هـ
بتاريخ 1434/02/18هـ �أ�صدرت
الدائرة الإدارية الثانية حكمها يف ق�ضية
طلب �إلغاء قرار وزارة التجارة
االعرتا�ض على وزارة التجارة بعدم قبول
الدعوى من عبد الواحد وبقية امل�ؤ�س�سني
مطالبة بقيمة �سند لأمر بقيمة  30مليون مت اعادة الدعوى ملكتب الف�صل
بالأوراق املالية العادة نظرها
ريال تقريب ًا بتوقيع الرا�ضي
�شطبت لعدم ح�ضور املدعي

مطالبة باملتبقي من قيمة ال�صكوك

مت ال�صلح

مطالبة بقيمة ال�صكوك والأرباح

مت ال�صلح

املطالبة ب�إلزام املتحد بت�سديد ن�صيبها
من م�صاريف ت�أ�سي�س م�ساكن (مع العلم
ب�صدور حكم نهائي من املحكمة وحكم من
الديوان �سابق للدعوى)
املطالبة بدفع ن�صيبهما من ت�أ�سي�س �شركة
�إدارة الأ�صول والبالغ ن�صيب املتحد منها
� 643ألف ريال بواقع%20
املطالبة بدفع ن�صيبهما من ت�أ�سي�س
�شركة التمويل العقاري والبالغ ن�صيب
املتحد منها � 791ألف ريال بواقع %20

ت�أجيل اجلل�سة �إىل تاريخ
1435/01/13هـ ال�ساعة � 11صباح ًا
مت الت�أجيل جلل�سة 1434/10/28هـ
مت الت�أجيل جلل�سة 1435/01/21هـ
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القضايا القانونية
م املدعي
 26املطلق

اجلهة ناظرة
الدعوى

املحكمة العامة بالريا�ض
«»31/185255

 27عبد املح�سن املحرج حمكمة مكة «»99872/30
 28عبدا لرحمن
امل�سعود

املحكمة العامة بالريا�ض

عبدالواحد العبيد
جمل�س ديوان املظامل بالريا�ض-
� 29ضد �أع�ضاء
الدائرة التجارية الرابعة،
الإدارة ال�سابق
رقم الق�ضية «»332/29
واحلايل
ديوان املظامل بالريا�ض-
علي �سليمان
�ضد املتحد الدائرة التجارية ال�سابعة،
30
الرا�ضيلال�ستثمار رقم الق�ضية «/4186 /1ق»
والأوىل
لعام 1429هـ
ديوان املظامل بالريا�ض
عبدالرحمن
التجارية الرابعة بالرقم
 31اخلويلدي �ضد
 7044لعام 1429هـ
املتحد
� 32أجماد

املحكمة العامة

 33عبدالواحد

املحكمة العامة

ديوان املظامل  -بالريا�ض
� 34أجماد �ضد املتحد
بالرقم «/291/1ق /ج»
والأوىل والعرج
لعام 1430هـ
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الدعوى

مالحظات

املطالبة ب�إخالء �أجنحة فندق
رادي�سون �سا�س
طلب �إلزام املتحد بعقد �صك التملك
اجلزئي �أو التعوي�ض
طلب تعوي�ض عن �أ�ضرار بخ�سائره
مبجمع ب�شرى
املطالبة ببطالن ع�ضويتهم يف جمل�س
الإدارة لعدم �إيداعهم لأ�سهم ال�ضمان
وفق ًا لنظام ال�شركات يف �أحد البنوك
ال�سعودية واملطالبة باحلرا�سة الق�ضائية
على ال�شركة وادعاءه بعدم نظامية الطرح
امل�ستثنى و�أن البيع وقع يف فرتة احلظر
املطالبة باحلكم ببطالن متلك الأوىل
لال�ستثمار لأ�سهمها باملتحد لتملك
املتحد عقارات مبكة املكرمة واملدينة
املنورة
ا�ستبعاد ال�شركة الأوىل لال�ستثمار
من جمل�س الإدارة ملناف�ستها للمتحد
وم�صلحتها املبا�شرة
املطالبة ب�إيقاف العمل بالأبراج ومتكني
�أجماد من �إنهاء �أعمالها
املطالبة باحلقوق الناجمة عن ت�صفية
�شركة املدينة
�إلزام املدعى عليهم بت�سديد ن�صيبهم من
م�صاريف ت�أ�سي�س �شركة م�ساكن ،البالغة
( )3413471ريا ًال ون�صيب املتحد منها
حوايل( )172544ريا ًال تقريب ًا

مت ح�صر الدعوى على �أجماد
مت ال�صلح
حكم برد الدعوى
�أعيدت من اال�ستئناف باحلكم رقم
/45ت ج بتاريخ 1434/02/07هـ
للدائرة الرابعة لإعادة نظرها
والتحقق من �صفة املدعي .مت الت�أجيل
�إىل 1435/02/16هـ
حـكـمت الدائرة برفــ�ض الدعـوى
ب�ش ـكـل نهائي
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى
نهائي ًا لإقامتها من غري ذي �صفة
مت ردها لعدم االخت�صا�ص
مت ردها لعدم االخت�صا�ص
حكم بعدم اخت�صا�ص ديوان املظامل
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م املدعي

اجلهة ناظرة
الدعوى

 35عبدامل�ؤمن زهري
الن�شيواتي

ديوان املظامل

� 36سامي الع�سكر

املحكمة العامة

 37هيئة ال�سياحة

جلنة الف�صل بالهيئة

� 38أجماد

هيئة الرقابة والتحقيق

 39ال�شركة ال�سعودية ديوان املظامل الدائرة
للتطوير ال�صناعي الثالثة 14456
40
41
42
43

الدعوى

مالحظات

املطالبة مبا يعادل قيمة  %5من ر�أ�س
قدمها �صدر قرار الدائرة بعدم قبول الدعوى
مال ال�شركة نظري اخلدمات التي
لرفعها على غري ذي �صفة
عند ت�أ�سي�س ال�شركة
املطالبة للمتحد و�
املريديانأجماد باملتبقى له من �شطبت الدعوى لعدم ح�ضور املدعي
م�ساهمة
مطالبة �إدارة الرتاخي�ص مبعاقبة
ال�شركة لعدم احل�صول على ترخي�ص
للبيع والت�سويق
تدعي �أجماد بتزوير خطاب مر�سل
لقا�ضي التنفيذ بخ�صو�ص فندق
رادي�سون �سا�س
املطالبة ب�سداد  30مليون

حكم على ال�شركة بغرامة مالية
� 10آالف ريال لعدم احل�صول على
ترخي�ص نهائي بالبيع بتاريخ
�أعيدت من �شعبة مكافحة التزوير
ب�شرطة الريا�ض �إىل هيئة الرقابة
1434/4/14هـ
�صدر حكم بوقف الق�ضية حلني البت
ب�شكل نهائي يف ق�ضية ال�سندات لأمر
بوزارة التجارة رقم 1431/1782هـ

مطالبة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بالتعوي�ض مت ت�أجل اجلل�سة حتى
عبدالواحد العبيد ديوان املظامل الدائرة
عفان
بن
عثمان
بوقف
التفريط
عن
1435/02/16هـ ال�ساعة � 9صباح ًا
الرابعة 1432/683هـ
ويطالبها بدفع  10ماليني ريال له
�أجماد �ضد املتحد املحكمة العامة
املطالبة ب�إعادة ت�صفية �شركة املدينة مت احلكم بعدم اخت�صا�ص املحكمة
والأوىل والعرج
بنظر هذا النزاع
رقم الق�ضية  331508217للمرة اخلام�سة
حتددت جل�سة بتاريخ
رقم  2079لعام 1434هـ احلجز على ايرادات كل من فندق
ق�ضية �ستاروود
1435/01/03هـ
مريديان مكة والأبراج
ق�ضية وزارة
ح�سب
مبعاقبته
التجارة
وزارة
تطالب
مت الت�أجيل جلل�سة 1435/04/24هـ
التجارة �ضد
/1159/1ق لعام 1434هـ تو�صيات جلنة الداخلية
عبدالواحد
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ال�شركة املتحدة لال�ستثمار والتطوير العقاري (املتحد)
�ص.ب  ،221688الريا�ض  ،11311اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 11 4197000 :فاك�س+966 11 4198388 :
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