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   ھـ٧/٩/١٤١٢بتاريخ  ٣٢٣/١١/٤٦  

 

  الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية إم جي يب يك
   العالمية، إتحاد سويسرا يم جإ يب يالمستقلة والتابعة لـ ك يم جإ يب يومنشأة عضو شبكة أعضاء ك

  

  " تقريـر فحص محدود على القوائم المالية األولية الموجزة "
  

  ون السادة / المساھم

    شركة مكة لإلنشاء والتعمير
  المملكة العربية السعودية   -مكة المكرمة 

  

  نطاق الفحص   

شركة مساھمة سعودية ("الشركة") كما في  –لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية المرفقة لشركة مكة لإلنشاء والتعمير 

ي في ذلك التاريخ، وقائمتواإلثنى عشر شھراً المنتھيتين  لفترتي الثالثةوقائمة الدخل األولية ھـ ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٣٠

خ واإليضاحات المنتھية في ذلك التارياإلثنى عشر شھراً التدفقات النقدية األولية والتغيرات في حقوق المساھمين األولية لفترة 

لية الموجزة. إن ھذه القوائم المالية ) المعتبرة جزءاً ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية األو١٤) إلى (١الموجزة المرفقة من (

األولية الموجزة من مسئولية إدارة الشركة التي أعدتھا وقدمتھا لنا مع كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناھا. إن 

  المالية األولية الموجزة.ھي تقديم نتيجة للفحص الذي قمنا به للقوائم مسئوليتنا 

  

لتقارير المالية األولية الصادر من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص لقد تم فحصنا وفقـاً لمعيار فحص ا

المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واإلستفسار من األشخاص المسئولين في الشركة 

ً لمعايير عن األمور المالية والمحاسبية. يعد ھذا الفحص أقل نطاقاً، بصفة جو ھرية، من عملية المراجعة التي تتم وفقا

  المراجعة المتعارف عليھا والتي تھدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل ھذا الرأي. 

  

  نتيجة الفحص

ة على القوائم المالية األولية الموجز بناءاً على الفحص الذي قمنا به، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت مھمة يتعين إدخالھا

  المرفقة لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية.

   

  عن / كي بي إم جي الفوزان والسدحان

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طارق عبد الرحمن السدحان

  ٣٥٢ترخيص رقم 

  

  

  

  

  ھـ١٤٣٦ى األولى جماد ١٧جدة في 

م٢٠١٥مارس  ٨الموافق 











 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

٥ 
 

 عام -١
مكة بموجب السجل التجاري بمدينة ") الشرآة("آشرآة مساهمة سعودية  شرآة مكة لإلنشاء والتعميرتأسست 
 .هـ١٤٠٩ذو الحجة ١ بتاريخ  ٤٠٣١٠٢٠١٠١تحت رقم  المكرمة

 
متالك العقارات وتطويرها وإدارتها اللمسجد الحرام بمكة المكرمة وبتعمير األماآن المجاورة تقوم الشرآة 

ها وتأجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم ئستثمارها وشرااو
 .والمسح الخاصة بها

 
هـ ١٤٣٦ اآلخريع رب٣٠مليون سهم عيني ونقدي آما في  ١٦٤,٨١٦,٢٤٠يتكون رأس مال الشرآة من 

ريال  ١٠: هـ١٤٣٥(ريال سعودي  ١٠قيمة آل منها ) مليون سهم عيني ونقدي ١٦٤,٨١٦,٢٤٠: هـ١٤٣٥(
 .)سعودي

 
 :التاليالعنوان المسجل للشرآة آ

 مرآز فقيه التجاري
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 مكة المكرمة
 ٧١٣٤ب  .ص

 المملكة العربية السعودية
 
جمادى  ١٧عتماد القوائم المالية األولية الموجزة لإلصدار من قبل لجنة المراجعة نيابة عن مجلس اإلدارة في اتم 

  .)م٢٠١٥ مارس ٨ الموافق( هـ١٤٣٦األولى 
 

 أسس اإلعداد -٢
 حاسبيةالمعایير الم )أ (

المملكة العربية السعودية تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في 
تتضمن القوائم .وتمشيًا مع معيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ستحقاقات المتكررة العادية المرفقة آافة التسويات والتي تتكون أساسًا من االالموجزة المالية األولية 
 .قائمة مرآز مالي عادلة ونتائج العمليات والتدفقات النقديةضرورية بواسطة اإلدارة لتظهر ال

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموجزة على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية 
إضافة لذلك، فإن  .التي يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

النتائج التي تم عرضها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة قد ال تشكل مؤشرًا دقيقًا للنتائج والعمليات عن 
هذه القوائم المالية األولية الموجزة يجب أن تتم قراءتها مقرونة مع القوائم المالية السنوية . سنة آاملة
 .هـ١٤٣٥اآلخر ربيع  ٢٩ي للسنة المنتهية ف للشرآةالمراجعة 

 
 أسس القياس   )ب (

 المتاحة للبيعستثمارات فيما عدا اال يتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية،
 .ستمراريةستحقاق المحاسبي ومفهوم االستخدام مبدأ االاوبالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، و



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

٦ 
 

 
 )تابع(أسس اإلعداد   -٢

 
 عملة العرض والنشاط  )ج (

 .للشرآةتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط 
 

 والتقدیرات األحكامإستخدام  )د (
ستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق اعداد القوائم المالية من اإلدارة إيتطلب 
قد تختلف  .يرادات والمصروفاتوعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإل المحاسبية السياسات

 .النتائج الفعلية عن هذه التقديرات
 

التعديالت التي تترتب عنها مراجعة  .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر
 .ها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالتالتقديرات المحاسبية يتم إظهار أثر

 
فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأآد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات 

 :المحاسبية والتي لها تأثيرًا جوهريًا على المبالغ المدرجة في القوائم المالية
 
 المدینة  التجاریةنخفاض قيمة الذمم ا

نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن يتم تكوين مخصص لال
إن الصعوبات  .تفاقيةلمستحقة وفقًا للشروط األصلية لاللن تكون قادرة على تحصيل آافة المبالغ ا الشرآة
مكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز وإ ية الكبيرة التي تواجه العميل،المال

نخفاض في قيمة الذمم المدينة مؤشرات على وجود دليل موضوعي لال أو التأخر في السداد تعتبر جميعها
وبالنسبة للمبالغ غير الفردية  .بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أساس فردي .التجارية

المدة الزمنية  عتبار طولاعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالالهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جم
 .سترداد السابقةوفقًا لمعدالت اال

 
 وراق المالية المتاحة للبيعستثمارات في األنخفاض في قيمة االاال

ستثمارات المتاحة للبيع وآذلك الموجودات التي االنخفاض في قيمة اال لحساب خسارةتمارس اإلدارة حكمها 
نخفاض غير مؤقت في قيمة اوهذا يتضمن تقييم األدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث  .تتعلق بها

في  ستثماراتير ومتواصل في القيمة العادلة لالنخفاض آباأي  ،وفي حالة أدوات الملكية .ستثماراتاال
نخفاض إن تحديد ماهية اال .قيمتهانخفاض ا علىآدليل موضوعي  هعتبارال من تكلفتها، يتم األسهم ألق

نخفاض في القيمة آما ترى اإلدارة أن فحص اال .يراتيتطلب من اإلدارة إجراء تقد" المتواصل"و" الكبير"
القطاعات واألعمال، سيكون مالئمًا عند وجود دليل على تراجع الوضع المالي للشرآة المستثمر فيها، وأداء 

 ٪٢٠باإلضافة لذلك، ترى اإلدارة أن نسبة  .والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية
نخفاض تكلفتها بغض النظر عن مدة هذا االنخفاض الكبير الذي يكون أقل من يار معقول لالأو أآثر هو مع

نخفاض المتواصل يمثل اال .ستثماراتنخفاض في قيمة االبإدراجه في قائمة الدخل آمخصص لالوتقوم 
أشهر أو أطول بغض النظر عن قيمته ويتم إدراجه في  ٩نخفاض الذي يقل عن التكلفة والمستمر لفترة اال

نخفاض في قيمة الخسارة المدرجة سابقًا لال .اراتستثمنخفاض في قيمة االا آمصروف قائمة الدخل
 .ن عكسها في قائمة الدخلستثمارات في أسهم ال يمكاال
 



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

٧ 
 

 )تابع(أسس اإلعداد   -٢
 

 )تابع(والتقدیرات  األحكامستخدام ا)  د(
 

 العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات
تحديد هذا يتم  .هالكستحتساب االاتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض 

 .المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجوداتستخدام عتبار االالتقدير بعد األخذ باال
هالك ستاال ل التغير في مصروفوتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعدي

 .في الفترات الحالية والمستقبلية) إن وجد(
 

 المالية غير نخفاض في القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجوداتاال
نخفاض في قيمتها آلما آانت إذا آان هناك أي خسائر نتيجة اال يتم مراجعة الموجودات غير المتداولة فيما

ويتم إثبات  .ستردادمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالاألحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القي
لدفترية لألصل قيمتها القابلة ز فيها القيمة ابالقيمة التي تتجاو) إن وجدت(خسارة االنخفاض في القيمة 

المتبقية سترداد هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة القيمة القابلة لال .ستردادلال
يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة قابلة  .ستخدام أيهما أعلىلال

وتلك التي تعرضت  غير الملموسةبخالف الموجودات  المتداولةة الموجودات غير يتم مراجع .للتحديد
وعندما يتم  .نخفاض في القيمة بتاريخ آل قائمة مرآز ماليحتمالية عكس االنخفاض في قيمتها وذلك اللال

تقدير إلى النخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد الحقًا عكس خسارة اال
سترداد، ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتها يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية المعدل لقيمتها القابلة لال

نخفاض في قيمة حديدها لم يتم تسجيل أي خسارة لالالتي آان من الممكن تحديدها، والتي فيما لو تم ت
نخفاض في القيمة آإيرادات ويتم إثبات عكس خسارة اال .ةلسابقالموجودات أو وحدة توليد النقد في السنوات ا

نخفاض في القيمة التي تم إدراجها للموجودات غير الملموسة ال يتم عكس خسائر اال .ائمة الدخلمباشرة في ق
 .واألوراق المالية المتاحة للبيع

 
 مخصص مخزون بطيء الحرآة 

ستردادية وتستند تقديرات صافي القيمة اال .الحرآةتقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء 
عتبار التقلبات في وتأخذ هذه التقديرات باال .قديراتستخدام التاللمخزون على أآثر األدلة موثوقية في وقت 

األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المرآز المالي بالقدر الذي يؤآد أن 
 .ه األحداث قائمة آما في نهاية السنةظروف هذ

 
 
 
 
 



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

٨ 
 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -٣

السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة الشرآة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع تلك المستخدمة 
. والقوائم المالية األولية الموجزة لفترة المقارنة هـ١٤٣٥اآلخر ربيع  ٢٩هية في إلعداد القوائم المالية للسنة المنت

 :السياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الشرآة إلعداد هذه  القوائم المالية األولية الموجزة فيما يلي
 

 .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية
 

 النقد وما في حكمه  )أ (
ستثمارات لدى البنوك وااليتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية 

والمتاحة ) ان وجدت(ستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل صيرة األجل عالية السيولة ذات االاألخرى ق
 .للشرآة دون أي قيود

 
 ستثمارات بغرض المتاجرة ا )ب (

المالية التي يتم شراؤها بغرض المتاجرة يتم تسجيلها مبدئيًا بالتكلفة ومن ثم يعاد ستثمارات في األوراق اال
تدرج  .قياسها وتظهر في قائمة المرآز المالي بالقيمة العادلة ويتم إدراجها تحت بند الموجودات المتداولة

يرات في القيمة العادلة ستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والتغاألرباح والخسائر المتحققة من بيع اال
 .بتاريخ قائمة المرآز المالي في قائمة الدخل

 
 المدینةالذمم التجاریة  )ج (

ديون المشكوك في تحصيلها    المدينة تظهر الذمم التجارية   .بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بال
درة      دم مق ى ع ير إل ل موضوعي يش ود دلي د وج ي تحصيلها عن كوك ف ديون المش وين مخصص بال تم تك وي

ًا للشروط األصلية  الشرآة  تحقة وفق الغ المس ى تحصيل المب ةلالعل د  .تفاقي ة عن ديون المعدوم تم شطب ال وي
ة   ا وأي .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل .تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها ستردادات الحق

 .لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقًا تضاف إلى اإليرادات
 

 المخزون  )د (
ة لال    يتم قياس المخزون بسعر ال  ة القابل ة أو صافي القيم ل   تكلف ا أق ة     .سترداد أيهم د التكلف تم تحدي ستخدام  ابوي
دها لشراء المخزون     .طريقة المتوسط المرجح تم تكب ي     وتتضمن التكلفة النفقات التي ي اليف األخرى الت والتك

 .يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة
 

 إستثمارات متاحة للبيع )ه (
جة ستثمارات في األسهم المدراال من ٪٢٠ستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصة تقل عن تتكون اال

تجار  ستثمارات لغرض اإلاستثمارية، وهي ليست ستثمارات في الصناديق االغير المدرجة بما في ذلك االأو 
ك  رآةوال تمتل وهري أو الش أثير ج ا أي ت يطرة فيه ذه اال .س د ه دئيًاوتقي تثمارات مب ة س اد  بالتكلف ًا يع والحق

ى    احقوق الملكية آ قيمة العادلة ضمنويتم قيد أية تغيرات في ال .قياسها بالقيمة العادلة ة حت ة عادل حتياطي قيم
ة اال   اويتم قيد أي  .ستثماراتستبعاد تلك االايتم  ع    نخفاض آبير ومتواصل في قيم تثمارات المتاحة للبي إن (س
ة لال     .لفي قائمة الدخ) وجد ة العادل د القيم تم تحدي ى         وي الرجوع إل الي نشط ب ة في سوق م تثمارات المتداول س

ك اال في  أسعار السوق المدرجة    اريخ ق     ه تل داول في ت وم الت ة ي تثمارات بنهاي الي   س ة المرآز الم بة  .ائم وبالنس
ستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم الستثمارات غير المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك الال

ة   اتحديد القيمة العادلة ب يم معين ات تقي ات     .ستخدام تقني ذه التقني ام  اوتتضمن ه رة   ستخدام مع الت السوق األخي
ر،         ى حد آبي ا إل ة ألداة أخرى والتي تماثله التي تمت بين أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالي

تكلفة هي القيمة العادلة لهذه وتحليل التدفقات النقدية المخصومة وخيار نماذج التسعير، وبخالف ذلك، تعتبر ال
 .ستثماراتاال



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(
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٩ 
 

 
 )تابع(المحاسبية الهامة ملخص السياسات   -٣

 
 ممتلكات ومعدات  )و (

نخفاض في المتراآم والخسارة المتراآمة لال ستهالكيتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اال
ملة تكاليف التمويل للقروض التي يتم رس .قتناء األصلتضمن التكلفة النفقات المباشرة الت .، إن وجدتالقيمة

تكمال تلك الموجودات وإعدادها ست خالل الفترة الزمنية الالزمة اللتمويل إنشاء الموجوداستخدمت مباشرة ا
 .ستخدامات المحدد لهالال

 
قتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات يد من المنافع اإليتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تز

 .لدخل عند تكبدهاويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة ا .والمعدات
حتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة اعلى قائمة الدخل وستهالك االيتم تحميل 

 :هالآهاستاوفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم  .لكل بند من الممتلكات والمعدات
 السنوات 

 ٣٣,٣٣ المباني

 ٨ معدات

 ١٠ ومفروشات وديكورأثاث 

  ١٠ معدات تشغيل

 ٥ أثاث ومفروشات المصلي

 ٦,٦٧ مكتبيةدوات أ

 ٤٠ خزائن حديدية

  ١٠ أدوات آهربائية

 ٨ )آمبيوتر(آالت إحصائية 

 ٣,٣٣ عدد وأدوات صغيرة

 ٤ سيارات

 ٤ أجهزة تكييف

 ٢,٥ أثاث عاملين
 

لمحالت التجارية وفندق وأبراج مكة استهالك للممتلكات والمعدات الخاصة بتشغيل حتساب االاتقوم الشرآة ب
ستنادًا إلى متوسط نسبة اإلشغال والتشغيل ا٪ من األعمار اإلنتاجية الموضحة أعاله ٦٠هيلتون على أساس 

نة أعاله، ستهالك على أساس آامل األعمار اإلنتاجية المبيحتساب االاإذا قامت الشرآة ب .)٪٥٠: هـ١٤٣٥(
نخفضت صافي القيمة الدفترية للممتلكات امليون ريال سعودي تقريبًا و ٢٠ستهالآات الفترة بمبلغ الزادت 

 .والمعدات وصافي دخل الفترة بنفس القيمة
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١٠ 
 

 
 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣

 
 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع )ز (

م إصدار             تلمة سواء ت تقبل للبضائع أو الخدمات المس ا في المس يتم دفعه ي س يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ الت
 .ها من قبل المورد أم العنفواتير 

 
 المخصصات )ح (

لتزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن  االشرآة  علىعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن يتم اال
 .لتزامقتصادية لتسوية هذا االال أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع موثوق ومن المحتمتقدير مبلغه بشكل 

 
 للموظفينمخصص مكافأة نهایة الخدمة  )ط (

ة السعود       ايتم قيد  ة العربي ال بالمملك ًا لنظام العمل والعم ية ويحمل  ستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق
تم   .على قائمة الدخل ذا اال  اوي زام حتساب ه ة           لت ي يستحقها الموظف في حال ررة الت ا المق ى أساس المزاي عل

 .ترآه العمل في تاريخ قائمة المرآز المالي
 

 تحقق اإلیرادات  )ي (
  :تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية

 .قتصادية للشرآةاحتمالية بتدفق منافع اوجود  •
 .يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها •
 .مكانية قياسها بشكل موثوقإتحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه ومكانية إ •

ستيفاء اويجب آذلك  .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقديًا
 .معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات

 
 تجارية والوحدات السكنية السنويةالمحالت ال -١

 .يتم إثبات اإليرادات شهريًا طبقًا للعقود المبرمة مع المستأجرين 
 
 فندق وأبراج مكة هيلتون -٢

للسياسة المبينة في  وفقًاالمبرمة مع شرآة هيلتون العالمية المشترآة  ةلعملياعقد من يتم إثبات اإليرادات 
 .أدناه) ك(إيضاح 

 
 المشترآة العمليات )ك (

 في احقوق الترتيب على مشترآةال سيطرةال ذات طرافاأل تمتلك بموجبه مشترك المشترآة هي ترتيبالعملية 
ول دات األص اتب وتعه ة االلتزام ذا ب المتعلق به ة   .الترتي ي العملي ارآين ف راف بالمش ذه األط مى ه وتس
ترآة ات   .المش رآة بإثب وم الش اتق ي    م ها ف ق بحصص ا يتعل ى فيم ترآة ةلعمليايل ًا المش ك وفق ايير  وذل للمع

 :المحاسبية ذات العالقة
 
 ،مشتركعلى أساس أصول محتفظ بها حصتها في أية  في ذلك، بما هاصولأ •
 ،مشترك متكبدة على أساس التزاماتالتزاماتها، بما في ذلك حصتها في أية  •
 المشترآة، و ةن العمليعحصتها في اإليرادات الناتجة  •
 .مشتركمتكبدة على أساس مصروفاتها، بما في ذلك حصتها في أية مصروفات  •
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١١ 
 

 
 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -٣

 
 المصروفات )ل (

ة      النشاط ستثناء تكلفة ا، بتصنيف جميع المصروفات يتم ة وإداري ل، آمصروفات عمومي اء التموي تم   .وأعب وي
ى        النشاطإجراء توزيع للمصروفات المشترآة بين تكلفة  زوم، عل د الل ة، عن ة واإلداري والمصروفات العمومي

 .أساس ثابت
 

 الزآاة )م (
ة السعودية       ة العربي دخل بالمملك ") المصلحة ("تخضع الشرآة للزآاة وفقًا ألنظمة مصلحة الزآاة وضريبة ال

آاة اإلضافية،  حتساب مطلوبات الزاويتم  .ئمة الدخل للفترة الجاريةويتم إثبات استحقاق للزآاة ويحمل على قا
وط    إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الرب

 .النهائية
 

 تحویل العمالت األجنبية )ن (
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشرآة على أساس أسعار التحويل 

أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها  .تلك المعامالت السائدة بتاريخ
تدرج  .لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشرآة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المرآز المالي

 .ة الجاريةفروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل للفتر
 

 التقاریر القطاعية )س (
قطاع األعمال هو مجموعة من األصول والعمليات المرتبطة بتقديم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر 

ويشمل القطاع تقديم منتجات أو خدمات ضمن بيئة  .وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى
لك المتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية اقتصادية محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن ت

 .أخرى
  

 توزیعات األرباح  )ع (
يتم  .عتمادها من قبل مجلس اإلدارةالتزام في الفترة التي يتم فيها ايتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية آ

 .عتمادها من قبل المساهمينانهائية في الفترة التي يتم فيها تسجيل توزيعات األرباح ال
 

 حتياطي النظاميإلا )ف (
من  ٪١٠وفقًا للنظام األساسي ونظام الشرآات بالمملكة العربية السعودية، على الشرآة تحويل ما نسبته 

هذا  .من رأس المال ٪٥٠حتياطي حتياطي النظامي حتى يصل هذا االصافي دخلها السنوي إلى اال
  .حتياطي غير متاح للتوزيعاال
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١٢ 
 

 
 

 لدى البنوكنقد  -٤
 

 هـ١٤٣٥ هـ١٤٣٦ 
   

 ٣٧٤.٨١٤.٠٠٠ ١٤٤.٧٥٠.٣٨٠ حسابات جارية –نقد لدى البنوك 
 

 أ نقد وما في حكمه -٤
 

 :مما يلي حكمهيتكون النقد وما في 
 هـ١٤٣٥ هـ١٤٣٦ إيضاح 
    

 ٣٧٤.٨١٤.٠٠٠ ١٤٤.٧٥٠.٣٨٠  لدى البنوك نقد 
 )١٩.٨٣٨.٠٤٤( )١٨.٠٠١.٠٧٨( ب - ٤  حساب االحالل والتجديد  –نقد لدى البنوك : يخصم

 ٣٥٤.٩٧٥.٩٥٦ ١٢٦.٧٤٩.٣٠٢  نقد وما في حكمه 
 

من اإليرادات المنصوص عليها % ٣ة نسبة يلب يتمثل هذا الرصيد في المبالغ المودعة بالبنك مقابل حص-٤
وفقًا لبنود اإلتفاقية فإن هذا  .بإتفاقية اإلدارة مع شرآة هيلتون العالمية مقابل مخصص اإلحالل والتجديد

الرصيد يتم السحب منه بواسطة شرآة هيلتون بموافقة الشرآة وذلك ألغراض عمليات اإلحالل والتجديد 
 .ألصول الفندق واألبراج فقط

 
 ستثمارات بغرض المتاجرة ا -٥

بالريال السعودي حيث تم ستثمار في صندوق األهلي للمتاجرة هـ باال١٤٣٦قامت الشرآة خالل الربع الرابع لعام 
مليون ريال سعودي ويستثمر هذا  ١٥٠مليون وحدة في الصندوق وذلك بإجمالي مبلغ  ١٢٠.٨شراء عدد حوالي 

 .الصندوق في صفقات المرابحات والصكوك اإلسالمية
 

 مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى -٦
غ ة األخرى مبل دمًا والموجودات المتداول دفوعات مق ال سعودي  ١٠ تتضمن الم ون ري ـ١٤٣٥(ملي ون  ١٠: ه ملي

ازع         هتتمثل في قيمة شيك مصرفي تم إيداع) ريال سعودي ل قضية متن ة مقاب ة المكرم ة الشرعية بمك لدى المحكم
ائ     .عليها مع أحد المساهمين مقابل عقارات تم شراؤها مقابل أسهم بالشرآة  م نه م صدور حك لصالح المساهم    يوت

اءاو زاع، وبن اء الن اري نته ه ج ة الاًا علي راءات الالزم اذ اإلج ة تخ ة الشرعية بمك ن المحكم غ م ك المبل ترداد ذل س
 .المكرمة

 
 )بالصافي( جاري مشروع الطریق الموازي الغربي -٧

دتها الشرآة    افي أتعاب هذا البند يتمثل  الى   ستشارات، تصاميم ومجسمات باإلضافة لمبالغ أخرى متنوعة تكب بإجم
اً  يسعود مليون ريال  ١٧,٤مبلغ  ل   تقريب ي بموجب األمر السامي        دراسات  مقاب وازي الغرب ق الم مشروع الطري

م  ريم رق اريخ  ٢٢٥٨٩الك ادى األول  ١٤وت د ١٤٢٤جم ا بع ناده فيم م إس ذي ت ـ وال ة إه رى للتنمي ى شرآة أم الق ل
اري وير العق رآة ب  .والتط ًا إدارة الش وم حالي ة ال اتق راءات الالزم اذ اإلج ذه  تخ ترداد ه ى  س افة إل اليف باإلض التك

ة       ة الفكري وق الملكي ل         .المطالبة بتعويض الشرآة عن حق وين مخصص مقاب رة بتك قامت إدارة الشرآة خالل الفت
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١٣ 
 

اً  ٥ستردادية للتكاليف التي تكبدتها مقابل المشروع بمبلغ نخفاض في القيمة االاال ليصبح   مليون ريال سعودي تقريب
 .تقريبًا ون ريال سعودىملي ١٠مبلغ  المكون إجمالى المخصص

 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع -٨
 

 :ما يليماآلخر  ربيع٣٠في  في أوراق مالية متاحة للبيع ستثماراتاالتتكون 
 هـ١٤٣٥ هـ١٤٣٦ إيضاح

    
 ٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥ ٧,٠٨٦,٨٨٠,٦٣٢ أ - ٨ جبل عمر

 -- ٢٨,٨٤٦,١٥٠ ب - ٨ شرآة جرهم للتنمية والتطوير
 ٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥ ٧,١١٥,٧٢٦,٧٨٢ 

 
ع     تتضمن اال أ -٨ ة متاحة للبي غ        –ستثمارات في أوراق مالي ة بمبل ل عمر أسهم حصة نقدي ال    ٣٦٠جب ون ري ملي

ل عمر      شرآة مكة لإلنشاء والتعمير، وفق  سماسعودي لدى شرآة جبل عمر ب ًا للنظام األساسي لشرآة جب
فإن هذه األسهم تمثل قيمة مساهمة مالك عقارات في موقع جبل عمر لم يتم تسليمها للشرآة من قبل مالك 

وم المالك     ًالعدم وجود صكوك ملكية واضحة وأيضالعقارات وذلك  دما يق لعدم وجود ورثة شرعيين، وعن
ل ملكياب تم تحوي ائقهم الشرعية وي تكمال وث ك األراضي بس ة اة تل تقوم شرآة مك ل عمر س م شرآة جب س

ذآورة      دة الم ك خالل الم لإلنشاء والتعمير بالتنازل عن قيمة هذه األسهم النقدية لصالح مالك العقارات وذل
ل    ًار وما يطرأ عليها من تعديالت وفقبالنظام األساسي لشرآة جبل عم لقرارات الجمعية العامة لشرآة جب

س إدارة شرآة جبل عمر بالرفع إلى الجمعية العمومية ألخذ الموافقة على إحالل شرآة  عمر، أو قيام مجل
 .ستطاعتهم توفيق أوضاعهمامكة محلهم والحصول على األسهم في حالة عدم 

 
نوفمبر  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٥محرم  ٢٥بتاريخ ) ١٣٣(جتماعه رقم اب  قرر مجلس إدارة الشرآة في  -٨

شرآة تحت (المساهمة بحصة نقدية في رأسمال شرآة جرهم للتنمية والتطوير م باإلجماع ٢٠١٣
وبموجب هذا القرار  .في مجال التطوير العقاري، والتي ستقوم بتطوير منطقة جبل الشراشف) التأسيس

٪ من ١٦.٤٨بنسبة  يسعود مليون ريال ٢٨.٨بسداد مبلغ ه ١٤٣٥جمادى األول  ١١يفقامت الشرآة 
حتياج الفعلي للشرآة حسب االوذلك  يسعودريال  مليون ١٧٥ والبالغ يولآتتاب األقيمة اال يجمالإ

 .المطورة
 
 :ج     وفيما يلي الحرآة خالل الفترة على اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع -٨

 هـ٥١٤٣ هـ٦١٤٣ 
 ٢,٧٣١,١٩١,٧٠٨ ٤.١١٠.٢٥٩.٦٣٥ الرصيد فى أول الفترة
 ٥١,٠٥٩,١٩٥ ٢٨.٨٤٦.١٥٠ إضافات خالل الفترة

 (١٠٠,٣٨١,٢٠٥) )٢٥.٠٠٠.٠٠٠( جبل عمر –ستثمارات  متاحة للبيع االمحصل من 
ستثمارات فى أوراق مالية اأرباح غير محققة عن 

 ٣.٠٠١.٦٢٠.٩٩٧ جبل عمر – متاحة للبيع
 

١,٤٢٨,٣٨٩,٩٣٧ 
 ٤,١١٠,٢٥٩,٦٣٥ ٧,١١٥,٧٢٦,٧٨٢ 



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

١٤ 
 

 
 

 أرباح قيد التوزیع   -٩
 :ربيع اآلخر ٣٠المنتهية في أشهر شهرًا االثنى عشر الحرآة في األرباح قيد التوزيع خالل فترة فيما يلي 

 هـ٥١٤٣ هـ٦١٤٣
 ١٣٠,٩٨١,٧١١ ١٤٣,٣٣٢,٢٨٢ الرصيد في أول الفترة

 ٤١٤,٢٤٠,٦٠٠ ٤١٤,٢٤٠,٦٠٠ مد توزيعها عُتاأرباح 
 (٤٠١,٨٩٠,٠٢٩) (٤١١,١١٢,٨٩٦) المسدد من األرباح قيد التوزيع خالل الفترة 

 ١٤٣,٣٣٢,٢٨٢ ١٤٦,٤٥٩,٩٨٦ الرصيد في نهاية الفترة  
 

مجلس إدارة الشرآة توزيع أرباح نقدية  أوصىم ٢٠١٤أبريل  ٢٣هـ الموافق ١٤٣٥جمادى اآلخر  ٢٣بتاريخ 
من رأس  ٪٢٥والتي تمثل ) مليون ريال سعودي ٤١٤: ه١٤٣٤(تقريبًا مليون ريال سعودي ٤١٢بإجمالي مبلغ 

 والمنعقدةوذلك للعرض على الجمعية العامة لمساهمى الشرآة  .سعودي للسهم ريال ٢.٥المال المدفوع بواقع 
وقد أقرت الجمعية العامة المشار إليها توزيع األرباح،  .م٢٠١٤يونيو  ٢٥هـ الموافق ٢٧/٨/١٤٣٥بتاريخ 

 .سعودي ريالمليون  ٢.٢باإلضافة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 
 

 الوضع الزآوي  -١٠
ستحقاق ربط زآوي على اب ه١٤٣٠حتى عام ه ١٤٢٤عن السنوات من عام  ستلمت الشرآة الربط الزآويا

عتراض عترضت الشرآة على هذا الربط وقد تم رفع االاريال سعودي، وقد  ٣١.١٤٥.٨٢٦الشرآة بمبلغ قدره 
على  اريال سعودي بناًء ٣١.١٣٠.٢٣٠خطاب ضمان بمبلغ  ستئنافية الزآوية الضريبية بعد إصدارلى اللجنة االإ

ستحقاق ربط ابه ٢٩/٤/١٤٣١آما ورد للشرآة الربط الزآوي عن السنة المالية المنتهية في  ،بتدائيةاللجنة اال قرار
عترضت الشرآة على هذا الربط المذآور وتم اريال سعودي، وقد  ١٦.٥٩٣.٢٠٧زآوي على الشرآة بمبلغ قدره 

ريال  ١٦.٥٩٣.٢٠٧ستئنافية الزآوية الضريبية بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ اللجنة اال يلإعتراض رفع اال
عتراض سوف تكون في إال أن إدارة الشرآة على قناعة بأن نتيجة اال .بتدائيةعلى قرار اللجنة اال اي بناًءسعود

 .صالحها
 

هـ ولم تستلم الشرآة أي ربط عن تلك السنوات ١٤٣٥هـ حتى ١٤٣٢تم تقديم اإلقرارات الزآوية عن السنوات من 
 .حتى تاريخه

 
 ربحية السهم -١١

وربحية السهم من صافي  خرىسهم من اإليرادات األال وربحية التشغيل من دخلالحتساب ربحية السهم من اتم 
على أساس عدد األسهم القائمة هـ ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٣٠فيالمنتهية لفترتي الثالثة واإلثنى عشر شهرًا الدخل 

 .)سهمًا١٦٤.٨١٦.٢٤٠: هـ١٤٣٥(سهمًا ١٦٤.٨١٦.٢٤٠خالل الفترة والبالغة 
  



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

١٥ 
 

 المعلومات القطاعية -١٢
القطاع هو جزء مميز من الشرآة يعمل في تقديم المنتجات والخدمات المعرضة للمخاطر والخاضعة لمنافع مختلفة 

افع القطاعات األخرى    ى قطاعات العمل          .عن مخاطر ومن ة عل ارير القطاعي د نموذج الشرآة األساسي للتق  .يعتم
 .تحدد قطاعات العمل بناًء على إدارة الشرآة وهيكل التقارير الداخلية

 
بينما تتم  .تقوم الشرآة بإدارة وتشغيل القطاعات اإلنتاجية والخدمية ممثلة في السوق التجاري والشقق السكنية

 م٢٠١٢سبتمبر  ١هـ الموافق ١٤٣٣شوال  ١٤اج مكة هيلتون بموجب عقد إدارة بتاريخ إدارة وتشغيل فندق وأبر
شرآة “( وشرآة فنادق هيلتون العالمية) ”المالكة لفندق وأبراج مكة هيلتون“(، بين الشرآة )لمدة خمس سنوات(

 : تفاقية اإلدارةاملخص ألهم بنود  يوفيما يل. )”اإلدارة
 .٪ من إجمالي اإليرادات٣بواقع مخصص إحالل وتجديد تكوين  -١
 .٪ من إجمالي اإليرادات٢بواقع ) لشرآة اإلدارة(أتعاب أساسية  -٢
آأتعاب تحفيزية لشرآة اإلدارة ) ٪٧,٥(حصة المالك، ) ٪٩٢,٥: (يوزع صافي الربح على النحو التالي -٣

٪ ٣(التشغيل ومخصص اإلحالل  مصروفاتوذلك بعد خصم ) ٢بخالف أتعاب اإلدارة المشار إليها بالبند (
 .)٪ من إجمالي اإليرادات٢(واألتعاب األساسية ) من إجمالي اإليرادات

 :إن الشرآة تعمل بالقطاعات  الرئيسية التالية 

 .يرادات الناتجة عن تأجير محالت السوق التجاري والشقق السكنيةالمرآز التجاري، يشمل اإل -
 .براج هيلتونأحصة الشرآة من أرباح فندق و، يشمل وأبراج مكة هيلتون فندق مكة هيلتون -
 .ت جبل عمرايرادات الناتجة عن تأجير عقارخرى، تشمل اإلأ -

 :تمارس الشرآة نشاطها بالمملكة العربية السعودية من خالل ثالثة انشطة رئيسية آما يلي
 

 هـ٦١٤٣ربيع اآلخر  ٣٠
   عمليات مشترآة  

 
 المرآز 
 التجاري

 فندق مكة 
 هيلتون

 أبراج مكة 
 هيلتون

 
 أخرى 

 
 إجمالي

      
 ١,٦٠٠,٦٨٥,٦٨٧ ١٠١,٤٤١,٣١٧ ٦٢٣,١٢٥,٥٦٨ ٥٢٤,٩١٣,٠٧٩ ٣٥١,٢٠٥,٧٢٣ ممتلكات ومعدات

 ٥٨٠,٢١٣,٣٥٣ ٢,٩٥٦,٦٦٧ ٢٣٤,٠١٨,٣٦٣ ١٩٥,٢١٥,١٢٨ ١٤٨,٠٢٣,١٩٥ اإلیرادات
مصروفات تشغيل  

 (١٣٦,٦٣٤,٦٠٣) -- (٦٧,٦٤٩,٦٤٧) (٦٨,٩٨٤,٩٥٦) -- فندق وأبراج مكة
حصة اإلدارة من 

 (٢٨,٦٨٥,٩١٧) -- (١٦,٠٤٦,٤٠٨) (١٢,٦٣٩,٥٠٩) -- األرباح
 ٤١٤,٨٩٢,٨٣٣ ٢,٩٥٦,٦٦٧ ١٥٠,٣٢٢,٣٠٨ ١١٣,٥٩٠,٦٦٣ ١٤٨,٠٢٣,١٩٥ إیردات النشاط

تكلفة تشغيل المرآز 
 )٢٩.٢٥٣.٠٧٣( -- -- -- )٢٩.٢٥٣.٠٧٣( التجاري

 (٣٠,٣١٦,٩٠١) -- (١١,٢٤٤,٨٠٨) (١٣,٥٦٠,٢٧٣) (٥,٥١١,٨٢٠) ستهالكاال
 ٣٥٥,٣٢٢,٨٥٩ ٢,٩٥٦,٦٦٧ ١٣٩,٠٧٧,٥٠٠ ١٠٠,٠٣٠,٣٩٠ ١١٣,٢٥٨,٣٠٢ مجمل الدخل



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

١٦ 
 

 
 )تابع(المعلومات القطاعية   -١٢

 
 هـ٥١٤٣ربيع اآلخر ٢٩

   عمليات مشترآة  

 
 المرآز 
 التجاري

 فندق مكة 
 هيلتون

 أبراج مكة 
 هيلتون

 
 أخرى 

 
 إجمالي

      
 ١٠١,٧٨٧,٤١٦١,٦٠٣,٥٧١,٧٠٦ ٦٢٢,٨٧٧,٨٥٠ ٥٢٦,٤٩٢,٢٤٥ ٣٥٢,٤١٤,١٩٥ ممتلكات ومعدات 

 ٥٩١,٤٣١,١٧٨ ٢,٤١٦,٠٣٣ ٢٣٩,٣٨٠,٥٤١ ٢٠٥,٣١٨,٠٤٦ ١٤٤,٣١٦,٥٥٨ اإليرادات
مصروفات تشغيل فندق 

 وأبراج مكة
 

-- 
 
)٧٦.١١٥.٠٥٣( 

 
)٧١.٣٠١.٨٨٥( 

 
-- 

 
)١٤٧.٤١٦.٩٣٨( 

 (٢٩,٣١٢,٦٤٦) -- (١٦,٣١٢,٣٥١) (١٣,٠٠٠,٢٩٥) -- حصة اإلدارة من األرباح
 ٤١٤,٧٠١,٥٩٤ ٢,٤١٦,٠٣٣ ١٥١,٧٦٦,٣٠٥ ١١٦,٢٠٢,٦٩٨ ١٤٤,٣١٦,٥٥٨ إيردات النشاط

 (٢٥,٩٨٢,٣٢٧) -- -- -- (٢٥,٩٨٢,٣٢٧) تكلفة تشغيل المرآز التجاري
 (٣١,٥٢٦,٢٤٧) -- (١٠,٩٠٠,٠٢١) (١٥,١٢٨,٠٠٥) (٥,٤٩٨,٢٢١) ستهالكاال

 ٣٥٧,١٩٣,٠٢٠ ٢,٤١٦,٠٣٣ ١٤٠,٨٦٦,٢٨٤ ١٠١,٠٧٤,٦٩٣ ١١٢,٨٣٦,٠١٠ الدخلمجمل 
 

م إضافة غ ت ال ٢.٥٦٤.٨٦٧مبل عودي ري ر  ٢٩(س ع اآلخ ـ١٤٣٥ربي ال  ٢.٠١٠.٧٦٣: ه عوديري رادات ) س إلي
ة            رادات الوحدات السكنية المؤجرة بمعرف ة إي ل قيم ذي يمث رادات النشاط ال قطاع أبراج مكة هيلتون خصًما من إي

 .إدارة المرآز التجاري وذلك لغرض توحيد قياس إستثمارات وإيرادات ومصروفات آل قطاع
 

وذلك نظرًا  على مستوى المعلومات القطاعية والمطلوباتلم يتم اإلفصاح عن بعض بنود الموجودات األخرى 
 .المعلومات القطاعيةمستوى لعدم توافرها على 

 
 المحتملة لتزاماتالإ -١٣

ربيع اآلخر  ٣٠يمن بعض البنوك نيابة عن الشرآة ف صادرة ضمان اتالمحتملة مقابل خطابلتزامات بلغت اال
 .)سعوديريال ٤٨.٤٥٨.٧٤٥: هـ١٤٣٥(سعودي ريال  ٤٨.٤٥٨.٧٤٥هـ مبلغ ١٤٣٦

 
 األدوات المالية وإدارة المخاطر -١٤

 
 مخاطر السيولة

تتم  .ستحقاقهاالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال اتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشرآة على مقابلة 
حتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأآد من توفر أموال آافية لمقابلة أي التزامات امراقبة 

 .حالة نشوئها
روفات مستحقة تتكون المطلوبات المالية المتداولة للشرآة من ذمم تجارية دائنة وأرباح قيد التوزيع ومص

 ١٢من المتوقع من الناحية العملية أن يتم سداد جميع هذه المطلوبات المالية خالل  .ومطلوبات متداولة أخرى
 .شهرًا من تاريخ قائمة المرآز المالي األولية وتتوقع الشرآة أن يكون لديها أموال آافية للقيام بذلك



 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير
 )شرآة مساهمة سعودية(

 )مراجعةغير (الموجزة إیضاحات حول القوائم المالية األولية 
 هـ١٤٣٦اآلخر ربيع  ٣٠آما في 

 )ريال سعودي(
 

١٧ 
 

 
 )تابع( األدوات المالية وإدارة المخاطر   -١٤

 
 ئتمانالمخاطر ا

أرصدة النقد وما  .هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية
تستحق  .في تاريخ المرآز المالي مودعة لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد الشرآةالقائمة لدى  في حكمه

رئيسي من عمالء في السوق المحلية، وقد تم إظهار الذمم المدينة بقيمتها خرى بشكل الذمم المدينة التجارية واأل
 .القابلة لالسترداد المقدرة

 
 مخاطر العملة

إن الشرآة غير  .تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية خالل دورة أعمالها العادية، نظرًا ألن تعامالت الشرآة الجوهرية 

 .خالل الفترة تمت بالريال السعودي
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملء القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد التزام للشرآة في 

تتكون الموجودات المالية للشرآة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة  .إرادتهما على أساس تجاري
الذمم التجارية الدائنة من والموجودات األخرى وتتكون مطلوباتها المالية واإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية  .روفات المستحقة والمطلوبات األخرىواألرباح قيد التوزيع والمص
 .جوهريًا عن قيمتها الدفترية
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