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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .١
بموجب السجل التجاري بمدينة مكة ") الشرآة("تأسست شرآة مكة لإلنشاء والتعمير آشرآة مساهمة سعودية 

 .هـ١٤٠٩ ذي الحجة ١ بتاريخ ٤٠٣١٠٢٠١٠١المكرمة تحت رقم 
 

 الصادر ٤٠٣١٠٢٠١١١ج هيلتون مكة تحت السجل التجاري رقم ابرأ مكة و هيلتونلدى الشرآة فرعين، فندق
 .م١٩٨٩ يوليو ٥هـ الموافق ١٤٠٩ ذو الحجة ١بتاريخ 

   
المشار إليه فيما بعد بـ (م ٢٠١٥ نوفمبر ١١ بتاريخ ٣/ بموجب المرسوم الملكي رقم متم إصدار نظام شرآات جديد

ية العمومية جتماع الجمعإوافق المساهمون في الشرآة في . م٢٠١٦ مايو ٢والذي دخل حيز التنفيذ في ") النظام"
م، على النظام األساسي المعدل للشرآة ٢٠١٧ مارس ١٣هـ، الموافق ١٤٣٨ جمادى اآلخرة ١٤غير العادية بتاريخ 

 . الجديد بالنظاملإللتزام
 

ك العقارات وتطويرها وإدارتها متالإتقوم الشرآة بتعمير األماآن المجاورة للمسجد الحرام بمكة المكرمة و
أجيرها والقيام بكافة األعمال الهندسية الالزمة لإلنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم ستثمارها وشرائها وتوإ

 .والمسح الخاصة بها
 

 لمدة ٢٠١٢ سبتمبر ١هـ الموافق ١٤٣٣ شوال ١٤مكة وفقا لعقد إدارة مبرم بتاريخ هيلتون يدار فندق وأبراج 
 ).الشرآة المدير( وفنادق هيلتون الدولية )هيلتون مكة مالكة فندق وأبراج(بين الشرآة ) خمس سنوات(

 
 :تفاقية اإلدارةوفيما يلي ملخص ألهم بنود إ

 
 .٪ من إجمالي اإليرادات٣تجديد يعادل وحتساب مخصص إحالل إ يتم )١

 
 .٪ من إجمالي اإليرادات٢بنسبة ) شرآة اإلدارةل(رسوم اإلدارة األساسية  )٢
شرآة اإلدارة ل  تحفيزيةرسوم) ٪٧٫٥(مالك، لل) ٩٢٫٥٪ : (يتم توزيع صافي الربح على النحو التالي )٣

 اإلحالل والتجديد، بعد خصم مصاريف التشغيل ومخصص )٢بخالف رسوم اإلدارة المشار إليها في البند (
 ).٪ من إجمالي اإليرادات٢(ورسوم اإلدارة ) ٪ من إجمالي اإليرادات٣(

 
 :يقع المرآز الرئيسي للشرآة في العنوان التالي

 
 قيه التجاريمرآز ف
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 أسس اإلعداد .٢
  

 المعايير المحاسبية المطبقة )أ 
التقرير المالي ) "٣٤(تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

قامت الشرآة بإعداد وعرض القوائم المالية النظامية للسنوات .  العربية السعوديةالمعتمد في المملكة" األولي
هـ، وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠ما قبل وحتى السنة المنتهية في 

م الشرآات والنظام العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظا
 .األساسي للشرآة، فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

 
 يناير ١بتداًء من إتتطلب اللوائح واألنظمة المطبقة من الشرآة إعداد وعرض القوائم المالية للفترات المالية 

مالية المعتمدة في المملكة هـ، وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير ال١٤٣٨ ربيع الثاني ٣م، الموافق ٢٠١٧
وآجزء من . العربية السعودية وأية معايير أو تفسيرات أخرى تصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

هـ، وهو تاريخ ١٤٣٧ جمادى األولى ١هذه المتطلبات، قامت الشرآة بإعداد قائمة المرآز المالي آما في 
عند إعداد القوائم المالية األولية ) تاريخ التحول(إلعداد التقارير المالية تحول الشرآة لتطبيق المعايير الدولية 

فتتاحية للشرآة وليتم المختصرة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتكون قائمة المرآز المالي اإل
د التقارير المالية للسنة التي عرضها ضمن القوائم المالية الكاملة للشرآة والمعدة وفقًا للمعايير الدولية إلعدا

 .هـ١٤٣٩ ربيع الثاني ٣٠ستنتهي في 
 

م، يتعين على الشرآة تطبيق ٢٠١٦ أآتوبر ١٦وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ 
نموذج التكلفة لقياس الممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية والموجودات غير الملموسة عند تبني 

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد ا
 .التقارير المالية

 
هـ وفقًا ١٤٣٨ رجب ٢٩قامت الشرآة بإعداد أول قوائم مالية مختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 وقد تم أعدت القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة وفقًا لتلك المعايير المالي، وقد  للتقريرللمعايير الدولية
تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول ) "١(تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ١ة على المرآز المالي آما في تم تقديم شرح لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالي". مرة
 هـ؛ واألداء المالي والتدفقات النقدية ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠هـ و١٤٣٧ شوال ٢٩ هـ، ١٤٣٧جمادى األولى 
هـ ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠هـ، والسنة المنتهية في ١٤٣٧ شوال ٢٩ة أشهر المنتهية في ستللشرآة لفترة ال

 .١٩ضمن اإليضاح رقم 
 

 أسس القياس )ب 
ستثمارات التي يتم قياسها اال ستثناءااد القوائم المالية األولية المختصرة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، بتم إعد

ستحقاق المحاسبي ستخدام مبدأ االابالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل التي تم إظهارها بالقيمة العادلة وب
  .ستمراريةومفهوم اال
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 )يتبع(أسس اإلعداد  .٢
 

 عملة العرض ملة الوظيفية والع )ج 
بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية وعملة العرض األولية المختصرة تم عرض هذه القوائم المالية  

 .للشرآة
 استخدام التقديرات واألحكام )د 

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة القيام بإجراء بعض األحكام والتقديرات  
اإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية للشرآة والمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات و

 .من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. واإليرادات والمصروفات
  
ب عنها التقديرات التعديالت التي تترت. فتراضات المتعلقة بها على أساس مستمرتتم مراجعة التقديرات واإل 

 .المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت
 

 واألحكام الهامة عند تطبيق فتراضات والتقديرات غير المؤآدةيلي توضيحًا للمعلومات عن أهم اإلفيما 
 والتي تم رة في القوائم المالية األولية المختصرةالتي لها أثر هام على المبالغ الظاهو السياسات المحاسبية

 .إدراجها في اإليضاحات
 

 مزايا الموظفين قياس إلتزامات -
إلتزامات الشرآة فيما يتعلق بخطة المزايا المحددة من خالل تقدير مبلغ المزايا المستقبلية  حتسابيتم إ

يتم . القيمة للوصول للقيمة الحاليةتلك التي إآتسبها الموظفون في الفترات الحالية والسابقة وخصم 
ستخدام طريقة وحدة اإلئتمان  من قبل خبير إآتواري مؤهل بإإلتزام المزايا المحددة سنويًا حتسابإ

 .فتراضات الرئيسية اإل١٠يتضمن اإليضاح . اإلکتوارية إستخدام األحكام لتقديراإلفتراضات يتم. المتوقعة
 

 ة إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدين -
يتم تكوين اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشرآة 

إن الصعوبات المالية . تفاقيةلمستحقة وفقًا للشروط األصلية لإللن تكون قادرة على تحصيل آافة المبالغ ا
أو إعادة الهيكلة المالية، والعجز أو الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول العميل في مرحلة إفالس 

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

 المدة عتبار طول باألخذ باإلقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات اإلنخفاضالهامة، ولكنها متأخرة، فيتم ت
 .سترداد السابقةالزمنية وفقًا لمعدالت اإل

 
 إنخفاض قيمة المخزون -

تقوم اإلدارة بتقدير إنخفاض قيمة المخزون إلى القيمة القابلة للتحقق إذا آانت تكلفة المخزون غير 
تلف أو للتقادم بشكل آلي أو جزئي أو إذا آان سعر البيع أقل قابلة لإلسترداد أو تعّرض المخزون لل

. من التكلفة أو أي عوامل أخرى تتسبب في إنخفاض القيمة القابلة لإلسترداد عن القيمة الدفترية
. قديراتستخدام التعلى أآثر األدلة موثوقية في وقت إوتستند تقديرات القيمة القابلة للتحقق للمخزون 

عتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بأحداث تقع يرات باإلوتأخذ هذه التقد
بعد تاريخ قائمة المرآز المالي بالقدر الذي يؤآد أن ظروف هذه األحداث قائمة آما في نهاية الفترة 

 .المالية
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 )يتبع(أسس اإلعداد  .٢
 

 )يتبع(إستخدام التقديرات واألحكام )   د(
 

 نتاجية للممتلكات والمعداتاألعمار اإل -
إعتمادًا  اإلستهالك تقوم إدارة الشرآة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات بهدف إحتساب

تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة . على اإلستخدام المتوقع لهذه األصول والضرر المادي الذي تتعرض له
كل سنوي للتأآد من أنها تعكس المنفعة المتوقع المتبقية لألعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك بش

في سنة (الحصول عليها، وفي حال وجود فرق يتم التعامل معه آتغيرات في التقديرات المحاسبية 
 ).التغيير والسنوات الالحقة

 
 ستثمارات العقاريةاإل -

 ٤٠ولي رقم تحدد الشرآة ما إذا آان عقار ما مؤهًال آإستثمار عقاري وفقا لمعيار المحاسبة الد
تقوم الشرآة، عند إصدار حكمها، بالنظر فيما إذا آان العقار ينتج تدفقات نقدية ". اإلستثمارات العقارية"

وقد قررت الشرآة أن المرآز . مستقلة بشكل آبير عن الموجودات األخرى التي تحتفظ بها الشرآة
تثمارات العقارية بدًال منممتلكات التجاري المملوك من قبل الشرآة يجب أن يتم تصنيفه آجزء من اإلس

 .ومعدات
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .٣
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في هذه القوائم المالية األولية 

 جمادى ١ في  آماإلعداد التقارير المالية للمعايير الدولية ًاوالمعدة وفقة وآذلك قائمة المرآز المالي األولي المختصرة
 .هـ ألغراض التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، إال إذا ذآر غير ذلك١٤٣٧األولى 

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية )أ (

ر الصرف في يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية المعنية للشرآة وفًقا ألسعا
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى . تاريخ تلك المعامالت

تمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود .  بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخالوظيفيةالعملة 
 معدلة بسعر الفائدة الفعال خالل الفترة  في بداية الفترةظيفيةبالعملة الوالنقدية الفارق بين التكلفة المطفأة 

 . الفترةبالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهايةالتكلفة المطفأة و
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة 
يتم تحويل البنود غير النقدية .  السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلةالوظيفية بأسعار الصرف

 .بالعملة األجنبية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بإستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة
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 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة .      ٣
 

 تحقق اإليرادات )ب (
 

 ارإيرادات اإليج
يتم إضافة التكاليف . على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجارالتشغيليتأجير اليتم اإلعتراف بإيرادات 

 الدفترية لألصل المؤجر ويتم ةالقيم إلی المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد التأجيرالتشغيلي
 .يجاربهاعلی أساس القسط الثابت علی مدى فترة اإل عترافاإل

  من الفندقاإليرادات
األطعمة والمشروبات وغيرها من الخدمات المرتبطة بها وتتكون إيرادات الفنادق من اإليرادات من الغرف 

 .ويتم اإلعتراف بها عند بيع البضاعة أو تقديم الخدمات
 

 مزايا الموظفين )ج (
 

 مكافأة نهاية الخدمة
ووفقًا لنظام العمل السعودي . نتهاء خدماتهمموظفين بعد إ خطة تعويضات تدفع للإن خطة المزايا المحددة هي

تقوم الشرآة بسداد مبالغ للموظفين عند إنتهاء خدماتهم والتي تعتمد عادة على سنوات الخدمة والراتب وسبب 
 .إنتهاء الخدمة

 
توقعة في نهاية آل بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان الم يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة بواسطة التقييم اإلآتواري

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة التقييم اإلآتواري في قائمة الدخل الشامل اآلخر . سنة مالية
وتنعكس إعادة القياس المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر مباشرة في . للفترة التي حدث فيها إعادة التقييم

حتساب تكلفة الخدمة السابقة في الربح أو إيتم .  الربح أو الخسارةاألرباح المبقاة وال يتم إدراجها ضمن
ويتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق سعر الخصم في بداية الفترة . الخسارة خالل فترة تعديل الخطة
 .على إلتزام مزايا الموظفين المحددة

 
 :تصنف تكاليف المزايا المحددة على النحو التالي

ما في ذلك تكاليف الخدمة الجارية، تكلفة الخدمة السابقة، فضًال عن األرباح والخسائر ب(تكلفة الخدمة  -
 ؛)الناتجة عن رفع وسداد مزايا الموظفين

 تكلفة الفائدة؛ و -
 .إعادة القياس -

 
إن تكلفة الخدمة الحالية لخطة المزايا المحددة يتم اإلعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة ضمن مصروف 

تعكس الزيادة في إلتزام المزايا المحددة الناتجة عن خدمة الموظف في العام الحالي وحاالت . لموظفينمزايا ا
 .يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة على الفور ضمن قائمة الربح أو الخسارة. تغيير وتقليص وتسوية المزايا

 
اإلآتوارية في   والتغييرات في اإلفتراضاترباح والخسائر اإلآتوارية الناتجة من التسوياتيتم تحميل وقيد األ

 .شامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيهاال في قائمة الدخلحقوق الملكية 
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١١ 
 

 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة .      ٣
 

 )يتبع(مزايا الموظفين  ) ج(
 

 مزايا الموظفين قصيرة األجل
على الموظفين فيما يتعلق باألجور والرواتب واإلجازات يتم إثبات وقياس اإللتزام عن المزايا التي تعود 

السنوية واإلجازات المرضية في الفترة التي يتم تقديم الخدمة فيها على المبالغ غير المخصومة من المزايا 
 .المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة

 
 تكاليف مزايا التقاعد

 بالموظفين وفقًا ألنظمة المؤسسة العامة للتأمينات تقوم الشرآة بالمساهمة في تكاليف مزايا التقاعد الخاصة
يتم التعامل مع المدفوعات لخطط مزايا التقاعد المدارة من . جتماعية وتحتسب آنسبة من أجور الموظفيناإل

قبل الحكومة آمدفوعات لخطط مزايا محددة نظرًا ألن إلتزام الشرآة بهذه الخطط يساوي اإللتزام الناتج عن 
 .يتم إدراج المدفوعات لخطط التقاعد آمصروف عند إستحقاقه. المحددةخطط المزايا 

 
 الزآاة )د (

حتساب المبالغ اإلضافية إيتم "). الهيئة("تخضع الشرآة للزآاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزآاة والدخل 
 .ديد هذه المبالغالمستحقة، إن وجدت، عند اإلنتهاء من عمليات التقييم النهائية في الفترة التي يتم فيها تح

 
تقوم الشرآة بإستقطاع ضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية 

يتم حجز هذه المبالغ بالنيابة عن . الدخل في المملكة العربية السعوديةو الهيئة العامة للزآاةبموجب أنظمة 
 .بها ضمن الربح أو الخسارةاألطراف غير المقيمة وبالتالي ال يتم اإلعتراف 

 
 المصروفات )ه (

يتم توزيع . جميع المصروفات األخرى، ما عدا تكلفة الخدمة، تصنف بإعتبارها مصروفات إدارية
 .المصروفات المشترآة بين تكلفة الخدمة والمصروفات اإلدارية إن لزم األمر، على أساس منتظم
 

 المخزون )و (
يتم إحتساب تكلفة المخزون وفقًا لطريقة . ة القابلة للتحقق أيهما أقلالتكلفة أو صافي القيمبيتم قياس المخزون 

صافي . المتوسط المرجح والتي تتضمن النفقات المتكبدة لوصول المخزون إلى الموقع وفي حالته الراهنة
إلتمام  التكاليف المقدرة بعد خصمالقيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في سياق النشاط العادي للشرآة، 

 .البيع
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١٢ 
 

 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة  .٣
 

 الممتلكات والمعدات )ز (
  
 عتراف والقياساإل )١

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستهالك المتراآم وخسائر اإلنخفاض في القيمة 
 .، إن وجدتالمتراآمة

 
 تكلفة التي يتم إنشائها داخليًا تتضمن تكلفة الموجودات .قتناء األصلتضمن التكلفة النفقات المباشرة إلت

المواد والعمالة المباشرة والتكاليف المباشرة األخرى التي تستلزمها عملية تجهيزها إلى الحالة التي يتم 
 .قتنائها من أجلهها في موقعها وفي الغرض الذي تم إتشغيل

 
 من أحد بنود الممتلكات والمعدات، تتم الجوهريةللمكونات الرئيسية أو عندما يختلف العمر اإلنتاجي 

تحديد األرباح والخسائر  يتم. الممتلكات والمعداتتلك المكونات آبنود منفصلة ضمن المحاسبة عن 
الدفترية  ستبعاد مع القيمةكات والمعدات بمقارنة متحصالت اإلستبعاد أحد بنود الممتلإالناتجة عن 

 .يرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارةاف بها بالصافي ضمن اإليتم االعترللممتلكات والمعدات و
 

 التكاليف الالحقة )٢
دما ستبدال جزء من أحد بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك األصل عنيتم إثبات تكلفة إ

ما يمكن قياس  من ذلك الجزء من األصل للشرآة، وعند مستقبليةقتصاديةيكون من المحتمل تدفق مزايا إ
يتم إثبات تكلفة الخدمة اليومية . يتم إلغاء قيد القيمة الدفترية لذلك الجزء المستبدل. التكلفة بشكل موثوق

 .للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها
 

دامها خالل يتم المحاسبة عن عمليات الفحص والصيانة الرئيسية بإعتبارها عنصرًا مستقًال إذا تم إستخ
يتم تحديد القيمة الدفترية لهذا المكون بالرجوع إلى سعر السوق الحالي لهذه . أآثر من فترة مالية واحدة

 . اإلصالحات
 

 اإلستهالك )٣
وهو تكلفة (يمثل اإلستهالك التوزيع المنهجي للمبلغ القابل لإلستهالك ألحد بنود الممتلكات والمعدات 

 .على مدى عمره اإلنتاجي) لفة، ناقصا قيمته المتبقيةاألصل أو أي مبلغ بديل عن التك
 

يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة وإحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار 
المقدرة لكل بند من الممتلكات والمعدات، حيث أن هذه هي الطريقة األمثل التي تعكس بشكل دقيق مدى 

يتم إستهالك الموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد . صادية الكامنة في األصلإستهالك المزايا اإلقت
اإليجار وأعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر، ما لم يكن من المؤآد بشكل معقول بأن الشرآة سوف تحصل 

 .ال يتم إستهالك األراضي. على الملكية في نهاية مدة عقد اإليجار
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 )يتبع(مطبقة ملخص أهم السياسات المحاسبية ال .٣

 
 )يتبع(معدات الممتلكات وال)   ز(

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات للفترة الحالية وفترات المقارنة هي آما يلي
 

 األصل السنوات
 مباني ٨٣٫٣٣
 معدات ٨
 أثاث وترآيبات وديكورات ١٠
 معدات تشغيلية ١٠
 أثاث المصلى ٥

 أدوات مكتبية ٦٫٦٧
 خزينة ٤٠
 جهزة آهربائيةأ ١٠
 أجهزة حاسب آلي ٨

 أدوات ٣٫٣٣
 سيارات وشاحنات ٤
 مكيفات ٤
 أثاث عمال ٢٫٥

 
ويتم مراجعة طرق اإلستهالك، األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في نهاية آل سنة مالية ويتم إجراء التعديالت 

 .بأثر مستقبلي عند اللزوم
 

 اإلستثمارات العقارية )ح (
آإستثمارات   أو آالهمامكاسب رأسماليةإيرادات إيجارية أو رات المحتفظ بها بغرض تحقيق يتم تصنيف العقا

يتم قياس اإلستثمارات العقارية بشكل أولي بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة ناقًصا أي إستهالك . عقارية
 .، إن وجدتمتراآم وأي خسائر متراآمة لإلنخفاض في القيمة

 
 .ة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديريةيحتسب اإلستهالك بطريق

 
 السنوات األصل
 ٨٣٫٣ - ٣٣٫٣ مباني

 ١٠ أثاث وترآيبات
 

 .ال يتم إحتساب أي إستهالك على األرض
 

بشكل دوري للتأآد من أن طريقة والقيمة المتبقية  اإلستهالك حتسابراجعة األعمار اإلنتاجية وطريقة إيتم م
 .قتصادية من هذه الموجوداتفقة مع النمط المتوقع للمنافع اإل متواوفترةاإلستهالك
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١٤ 
 

 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة .      ٣
 

 عقود اإليجار )ط (
. إن تحديد ما إذا آان الترتيب يعتبر، أو يتضمن، عقد إيجار يعتمد على جوهر هذا الترتيب في تاريخ إنشائه

ستخدام أصل أو أصول محددة أو أن الترتيب إإذا آان الوفاء بالترتيب يعتمد على يتم تقييم الترتيب لتحديد ما 
 .ستخدام أصل أو أصول محددة حتى لو لم يتم تحديد هذا الحق بشكل صريح في ترتيب ماإيمنح حق 

 
 الشرآة آمستأجر

ف عقد اإليجار الذي يتم تصني. يتم تصنيف عقد اإليجار في تاريخ البدء آإيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي
 .ينقل بشكل جوهري آافة المخاطر والمزايا المتعلقة بالملكية إلى الشرآة آإيجار تمويلي

 
 محل اإليجار، لألصليتم رسملة عقود التأجير التمويلي عند بدء عقد اإليجار في تاريخ البدء بالقيمة العادلة 

ويتم توزيع الدفعات اإليجارية بين .  ألدنى دفعات إيجاروإن آانت قيمته أقل من ذلك يتم تقييمه بالقيمة الحالية
أعباء التمويل وتخفيض اإللتزاماتاإليجارية بهدف تحقيق نسبة ثابتة من الربح على المبلغ المتبقي من 

 .أو الخسارة يتم االعتراف بأعباء التمويل ضمن تكاليف التمويل في قائمة الربح. اإللتزامات
 

إال أنه في حالة عدم وجود دليل آاِف أن . جر على مدى العمر اإلنتاجي لألصليتم إستهالك األصل المؤ
 على مدى العمر اإلنتاجي األصول  في نهاية فترة اإليجار، يتم حساب إستهالكاألصول ستتملك الشرآة
 . أو مدة اإليجار، أيهما أقللألصولالمقدر 

 
 الشرآة آمؤجر

رآة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل آعقود يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم الش
 إلی يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد التأجيرالتشغيلي. إيجار تشغيلي

. إيجار علی مدى فترة اإليجار وفًقا لنفس األسس کإيرادات بها عترافاإل الدفترية لألصل المؤجر ويتم ةالقيم
 .وتقيد اإليجارات المحتملة آإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها

 
 الموجودات والمطلوبات المالية )ي (

موجودات مالية بالقيمة العادلة من : تقوم الشرآة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية
 .تاحة للبيعخالل قائمة الربح أو الخسارة، قروض وذمم مدينة وموجودات مالية م

 
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من: تقوم الشرآة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة إلى الفئات التالية

 . قائمة الربح أو الخسارة ومطلوبات مالية أخرىخالل
 

 عتراف واإللغاء اإل-طلوبات المالية غير المشتقة الموجودات والم
عتراف يتم اإل. الصادرة في تاريخ نشوئهاوض والذمم المدينة وسندات الدين تقوم الشرآة مبدئيا بإدراج القر

بجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المنشأة طرفا 
 .في األحكام التعاقدية لألداة

هي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل، عتراف بالموجودات المالية عندما تنتتقوم الشرآة بإلغاء اإل
ستالم التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم فيها بشكل جوهري تحويل آافة مخاطر إأو تقوم بتحويل حقوق 

حتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ أو أنها ال تقوم بتحويل أو اإلومنافع ملكية األصل المالي 
 في هذه الموجودات المالية الملغاة والمحتفظ بها من حقوقعتراف بأي يتم اإل. لى األصل المحوللسيطرة عبا

 .ومطلوبات بشكل منفصلأقبل الشرآة آموجودات 
يتم عمل مقاصة . مالية عند الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية، إلغائها، أو انتهاءهاالمطلوبات ال بإلغاءتقوم الشرآة 

المطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في قائمة المرآز المالي فقط عندما يكون للموجودات المالية و
للشرآة في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل تسوية على 

 .أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في ذات الوقت
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١٥ 
 

 )يتبع( المحاسبية المطبقة ملخص أهم السياسات.      ٣
 

 )يتبع(الموجودات والمطلوبات المالية  )ي(
 

  القياس–الموجودات المالية غير المشتقة 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
صنيفها آموجودات                    م ت تفظ  يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا ت مح

ة   . عتراف المبدئي تم تصنيفها بهذا التصنيف عند اإل     بها للمتاجرة أو   يتم إدراج التكاليف العائدة مباشرة للمعامل
ربح أو         . ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها      الخسارة  يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ال

تم اإل ة وي ة العادل ابالقيم التغيرات فيه راف ب ربح أو عت اح، ضمن ال ات أرب د أو توزيع ة فوائ ك أي ي ذل ا ف ، بم
 .الخسارة

  
 قروض وذمم مدينة

 الحقًا.  أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملةباإلضافة إلىيتم إدراج هذه الموجودات مبدئًيا بالقيمة العادلة 
 .لةستخدام طريقة الفائدة الفعا، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بإعتراف المبدئيلإل

 
 موجودات مالية متاحة للبيع

 ًاالحق. ليف عائدة مباشرة للمعاملة أي تكاباإلضافة إلىيتم إدراج هذه الموجودات مبدئًيا بالقيمة العادلة 
ستثناء خسائر إب في القيمة العادلةعتراف بالتغيرات  قياسها بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف المبدئي، يتملإل

وقات صرف العمالت األجنبية على أدوات الدين في قائمة الدخل الشامل اآلخر اإلنخفاض في القيمة وفر
بالمكاسب والخسائر عترافإلغاءاإلعتراف بهذه الموجودات، يتم اإلعند . حتياطي القيمة العادلةإوتتراآم في 
 . في حقوق الملكية ضمن الربح أو الخسارةالمتراآمة

 
 النقد وما في حكمه

مل النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من اإلستثمارات النقد وما في حكمه يش
 .ستحقاقها خالل ثالثة أشهر أو أقلإقصيرة األجل ذات السيولة العالية التي يكون تواريخ 

 
  القياس–المطلوبات المالية غير المشتقة 

محتفظ بها للمتاجرة آالخسارة إذا تم تصنيفها يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
يتم إدراج التكاليف العائدة مباشرة للمعاملة ضمن الربح . عتراف المبدئي تم تصنيفها بهذا التصنيف عند اإلأو

يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة . أو الخسارة عند تكبدها
 .، ضمن الربح أو الخسارةمصاريف الفائدة اإلعتراف بالتغيرات فيها، بما في ذلك ويتم

 
ليف عائدة مباشرة  أي تكاًا بالقيمة العادلة ناقصًالمالية غير المشتقة األخرى مبدئييتم إدراج المطلوبات ا

بإستخدام طريقة الفائدة لإلعتراف المبدئي، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة  ًاالحق. للمعاملة
 .الفعالة
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 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة  .٣

 
 )يتبع(الموجودات والمطلوبات المالية  )ي(

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير المشتقة

 ذلك حصة في يتم تقييم الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في
الشرآة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، في تاريخ آل تقرير لتحديد ما إذا آان هناك دليًال موضوعًيا 

 .على إنخفاض القيمة
 :يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة الموجودات المالية ما يلي

 عجز أو تخلف المدين عن السداد؛ )أ 
 آة وفًقا لشروط ال تجد الشرآة خيارًا سوى قبولها؛ إعادة هيكلة المبلغ المستحق للشر )ب 
 وجود مؤشرات لدخول المدين أو الُمْصِدر مرحلة اإلفالس؛ )ج 
 وجود تغيرات سلبية في حالة السداد للمقترضين أو المصدرين؛ )د 
  عدم وجود سوق نشطة بغرض التدقيق بسبب وجود صعوبات مالية؛ أو )ه 
 إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المتوقعة من وجود بيانات قابلة للمالحظة تشير إلى وجود )و 

 .إحدى الشرآات ضمن الموجودات المالية
 

ستثمار في أسهم حقوق الملكية، فإن الدليل الموضوعي إلنخفاض القيمة يشمل التراجع الكبير أو بالنسبة لإل
٪ آبيرًا وأن مدة تسعة ٢٠نسبة تعتبر الشرآة أن اإلنخفاض ب. الطويل في قيمته العادلة إلى ما دون تكلفته

 .أشهر هي مدة طويلة
 

 اإلنخفاض في قيمة موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
عتبار دليل إنخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجودات الفردية وعلى تضع الشرآة في اإل
إنخفاض تحديد ما إذا آان هناك ي لويتم تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة بشكل فرد. المستوى الجماعي

ويتم تقييم الموجودات التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لإلنخفاض في قيمتها والتي . في قيمتها
ويتم تقييم الموجودات غير الفردية الهامة بشكل جماعي . تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بشكل فردي

يم الجماعي من خالل تجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر ويتم إجراء التقي. لإلنخفاض في قيمتها
 .المماثلة

ستردادات ومبلغ ومات التاريخية الخاصة بتوقيت اإلوعند تقييم اإلنخفاض الجماعي، تستخدم الشرآة المعل
 أقل فعلية أآبر أوقتصاديةواإلئتمانية بحيث تكون الخسائر الدة وتقوم بإجراء تعديل للشروط اإلالخسارة المتكب
 .تجاهات التاريخيةمما تقترحه اإل

يتم احتساب خسارة اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
عتراف بالخسائر ضمن الربح أو يتم اإل. ئدة الفعلي األصلي لألصلالمستقبلية المقدرة المخفضة بمعدل الفا

سترداد رآة أنه ال توجد توقعات واقعية إلعندما ترى الش.  في حساب المخصصالخسارة ويتم إظهارها
نخفض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة في وقت الحق إوإذا . األصل، يتم شطب المبالغ ذات الصلة به

ويمكن لهذا اإلنخفاض إن يكون متعلقًا بشكل موضوعي بحدث يقع بعد تسجيل اإلنخفاض في القيمة، يتم 
 .ارة اإلنخفاض في القيمة المسجلة سابقًا من خالل الربح أو الخسارةعكس خس

 
 اإلنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

ادة تصنيف الخسائر المتراآمة يتم االعتراف بخسائر اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع بإع
 تكلفة إن المبلغ المعاد تصنيفه هو الفرق بين. سارةحتياطي القيمة العادلة ضمن قائمة الربح أو الخفي إ
 والقيمة العادلة الحالية ناقصا أي خسارة إنخفاض) بالصافي بعد خصم أي دفعات رئيسية واإلطفاء(قتناء اإل

ألوراق المالية المتاحة لإذا زادت القيمة العادلة . عترافبها سابقا في قائمة الربح أو الخسارةفي القيمة تم اإل
ذلك ويمكن ربط الزيادة بصورة موضوعية بحدث ما وقع بعد تسجيل خسارة اإلنخفاض في ليع الحًقا للب

ال يتم عكس خسائر اإلنخفاض . القيمة، يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة
للبيع في قائمة الربح في القيمة ضمن الربح أو الخسارة تحت أدوات حقوق الملكية المصنفة آأدوات متاحة 

 .أو الخسارة
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 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة  .٣
 

 )يتبع(الموجودات والمطلوبات المالية  )ي(
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
بخالف المخزون (تقوم الشرآة بتاريخ آل تقرير مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها غير المالية 

وفي حالة وجود مثل ذلك . نخفاض القيمةالتحديد ما إذا آان هناك أي مؤشر على )  الضريبة المؤجلةوأصول
 .نخفاض في القيمة لتحديد االختبار الشهرة سنويًاايتم . سترداديتم تقدير قيمة األصل القابلة لالالمؤشر، 

 
مجموعة من الموجودات التي نخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات معا في أصغر ولغرض اختبار اال

تنتج تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة إلى حد آبير عن التدفقات النقدية للموجودات 
يتم توزيع الشهرة الناتجة من دمج األعمال على الوحدات المولدة للنقد أو . األخرى أو الوحدات المولدة لنقد
 .لتي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمجمجموعات الوحدات المنتجة للنقد ا

 
ستخداما أو قيمتها العادلة ناقصا إسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة األآثر إن القيمة القابلة لال
ة ستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخفضيعتمد تحديد القيمة عند اإل. أآبرتكاليف البيع، أيهما 
ستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية إإلى قيمتها الحالية ب

 .للنقود والمخاطر المحددة لألصل أو وحدة إنتاج النقد
 

توليد النقد عن قيمته عتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو وحدة اليتم ا
 .ستردادبلة لالالقا

 
 القيمة يتم توزيعها أوال لتخفيض. نخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارةعتراف بخسائر االيتم اال

الدفترية للموجودات األخرى في وحدة  القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدة المولدة للنقد، ثم لتقليل
 .إنتاج النقد علی أساس تناسبي

 
فيما يتعلق باألصول األخرى، يتم عكس خسارة . الهبوط في القيمة فيما يتعلق بالشهرةال يتم عكس خسارة 

الهبوط في القيمة إلى الحد الذي تتجاوزه عنده القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي تم تحديدها، بعد 
 .ستهالك واإلطفاء، في حال لم يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمةخصم اال

 
 مالرأس ال )ك (

 ينطبق فقط إلى الحد الذي ال) حقوق مساهمين(يتم تصنيف األدوات الصادرة من قبل الشرآة آحقوق ملكية 
 ).حقوق مساهمين(يتم تصنيف األسهم العادية للشرآة آأدوات حقوق ملكية . لتزامعليها تعريف األصل أو اال

 
 حتياطي النظامياال )ل (

 من ٪١٠ه ة العربية السعودية، على الشرآة تحويل ما نسبتوفقًا للنظام األساسي ونظام الشرآات بالمملك
وافق المساهمون في .  من رأس المال٪٣٠حتياطي حتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االاصافي دخلها السنوي إلى 

 مارس ١٣هـ، الموافق ١٤٣٨ جمادى اآلخرة ١٤جتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ االشرآة في 
 من النظام ١/٤٤وتعديل المادة رقم .  الجديدبالنظام لتزامام األساسي المعدل للشرآة لالم، على النظ٢٠١٧

 .٪ من رأس المال٣٠حتياطي النظامي األساسي ليصبح اال
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 )يتبع(ملخص أهم السياسات المحاسبية المطبقة .       ٣
 

 المخصصات )م (
وني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل لتزام حالي قاناات عندما يكون على الشرآة عتراف بالمخصصيتم اال

يتم تحديد المخصصات . لتزامقتصادية لتسوية هذا االل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع إموثوق ومن المحتم
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود 

 .عتراف بتصفية الخصم آتكلفة تمويليتم اال. لتزاموالمخاطر المحددة لإل
 

 معلومات القطاعات )ن (
قطاع األعمال يمثل مجموعة من األصول والعمليات التي تشترك معًا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة 
لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى والتي يتم قياسها وفقًا للتقارير التي يتم 

 .عمالها من قبل اإلدارة التنفيذيةإست
 

قتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف ايرتبط القطاع الجغرافي بتقديم منتجات أو خدمات في بيئة 
 .قتصاديةاك المتعلقة بقطاعات عمل في بيئة عن تل

 
 توزيعات األرباح )س (

آما يتم . عتمادها من قبل مجلس اإلدارةاا لتزام في الفترة التي يتم فيهايتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية آ
 .قيد توزيعات األرباح النهائية في السنة التي تعتمد خاللها من قبل الجمعية العامة للمساهمين

 
 غير متداول/ التبويب متداول  )ع (

ويتم تبويب األصل . تبوب الشرآة الموجودات والمطلوبات في قائمة المرآز المالي آمتداولة وغير متداولة
 :تداول عندماآم
  يتوقع أن يتحقق أو توجد نية لبيعه أو إستهالآه في دورة التشغيل العادية؛ •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •
 يتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهرًا بعد تاريخ المرآز المالي؛ أو •
ة اثني عشر شهًراعلی ستخدام لتسوية إلتزام لمدا لم يكن ممنوًعا من الصرف أو االالنقد وما في حكمه، م •

 األقل بعد تاريخ المرآز المالي
 .يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى آموجودات غير متداولة

 
 :لتزام آمتداول عندما ويتم تبويب اال

 
  يتوقع تسويته في دورة التشغيل العادية؛ •
 محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛ •
  تاريخ المرآز المالي؛ أومن المقرر تسويته خالل اثني عشر شهرًا بعد •
لتزام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد تاريخ المرآز ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اال •

 .المالي
 

 .لتزامات غير متداولةالتزامات األخرى آتقوم الشرآة بتبويب آافة اال
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 إدارة المخاطر المالية .٤
بما في ذلك مخاطر العمالت (مخاطر السوق : خاطر الماليةإن أنشطة الشرآة تعرضها لمجموعة متنوعة من الم

. ئتمان ومخاطر السيولةومخاطر اال) والقيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة ومخاطر األسعار األجنبية
سلبية ويرآز برنامج إدارة المخاطر الكلية للشرآة على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات ال

 .المحتملة على األداء المالي للشرآة
 

 إطار إدارة المخاطر
تقوم اإلدارة العليا بتحديد وتقييم . تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر وفقًا لسياسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارة

واع المخاطر هي إن أهم أن. والتحوط ضد المخاطر المالية من خالل تعاون وثيق مع الوحدات التشغيلية للشرآة
 .ئتمان، مخاطر العملة، القيمة العادلة، وأسعار الفائدة للتدفقات النقديةمخاطر اال

 
إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة .  مجلس اإلدارة المسؤولية عن تأسيس إدارة المخاطر في الشرآة واإلشراف عليهايتولى

نتظام ويتم اإلبالغ عن أي تغييرات االفريق بيجتمع . عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر في الشرآة
 .لتزام بالمعايير إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة المراجعةومشكالت اال

 
تتم مراجعة نظم إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظروف السوق 

اءات التدريب واإلدارة، إلى تطوير بيئة رقابة منضبطة تهدف الشرآة، من خالل معايير وإجر. وأنشطة الشرآة
 .لتزاماتهماوبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم و

 
لتزام اإلدارة بسياسات وإجراءات الشرآة في إدارة المخاطر، وتراجع مدي آفاية إطار إدارة اتراقب لجنة المراجعة 

 .رآةالمخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الش
 

 ذمم  ذمم مدينة أخرى،، تجاريةقائمة المرآز المالي النقد وما في حكمه، ذمم مدينةب المدرجةتتضمن األدوات المالية 
تم اإلفصاح عن الطرق المتبعة في التحقق في السياسات المنفصلة والمتعلقة بكل بند .  أخرى تجارية وذمم دائنةدائنة

 .في القوائم المالية
 

 مخاطر السوق
مثل مخاطر السوق في تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للتذبذب نتيجة التغير في تت

مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر : تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر. أسعار السوق
 .األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم

 
 أسعار الفائدةمخاطر 

 .بمعدالت فائدة ثابتة أو متغيرة مالية  أو مطلوباتال يوجد لدى الشرآة أي موجودات
 

 مخاطر العمالت األجنبية
إن الشرآة غير . تتمثل مخاطر العمالت في تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

ة خالل دورة أعمالها العادية، نظرًا ألن تعامالت الشرآة الجوهرية معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبي
وحيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت مقابل الدوالر . خالل الفترة تمت بالريال السعودي والدوالر األمريكي

 .األمريكي فإنه ليست هناك مخاطر هامة مرتبطة بالتعامالت واألرصدة القائمة بالدوالر األمريكي
 

 اطر أسعار السوق األخرىمخ
ستثمارات التي تم قياسها والتي تنشأ من أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع واال تتعرض الشرآة لمخاطر حقوق الملكية

ستثمارية ة األوراق المالية في محفظتها االتقوم إدارة الشرآة بمراقبة نسب .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 .ر السوق على مؤشابناًء



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٠ 
 

 )يتبع(إطار إدارة المخاطر .  ٤
 

  مخاطر أسعار األسهم-تحليل الحساسية 
ستثمارات متاحة استثمارات مصنفة آاتمثل ) تداول(ستثمارات الشرآة المدرجة في سوق األسهم السعودية اإن جميع 

ي إلى زيادة حقوق الملكية بمبلغ في تاريخ التقرير أن تؤدأسعار األسهم ٪ في متوسط ٣للبيع، ومن شأن الزيادة بنسبة 
 أن يكون له تأثير يقارب  أسعار األسهم٪ في٣نخفاض بنسبة ومن شأن اال.  ريال سعودي١٩٢٫٤٤٧٫٥٢٤
٪ في قيمة ٣ بنسبة نخفاض أو االإن الزيادة. حقوق الملكية العائدة للشرآةعلى  ريال سعودي ١٩٢٫٤٤٧٫٥٢٤

 .وق الملكية، ولكن لن يكون لها تأثير على الربح أو الخسارةاألوراق المالية المدرجة ستؤثر فقط على حق
 

 ئتمانمخاطر اال
لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف ا على الوفاء ب أحد أطراف األداة الماليةعدم مقدرةمخاطر ئتمان هي مخاطر اال

رآيز عندما ينخرط عدد من تنشأ مخاطر الت. ئتماندى الشرآة ترآيز جوهري لمخاطر االليس ل. اآلخر لخسارة مالية
قتصادية من شأنها أن تؤدي إلى إخفاقها ااألطراف ألنشطة متشابهة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لها سمات 

ئتمان، قامت الشرآة بتطوير عملية الموافقة الرسمية للحد من التعرض لمخاطر اال. اقديةلتزاماتها التعافي الوفاء ب
ئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل آما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر اال. ن على عمالئهائتماعند تطبيق حدود اال

للتخفيف من هذه المخاطر، لدى الشرآة نظام لتحديد . مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها
تتم مراقبة الذمم . لتزام بالدفعات االساس بيانات العميل وتاريخه فيئتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أاحدود 

 .نتظاماالمدينة القائمة للعمالء ب
 

 : ئتمان في تاريخ القوائم المالية آالتالياإن الشرآة تتعرض إلجمالي مخاطر 
  

 شوال ٢٩ 
 هـ١٤٣٨

 ربيع الثاني ٣٠
 هـ١٤٣٨

 جمادى األولى ١
 هـ١٤٣٧

    الموجودات المالية
 ٨٤٫١٦٤٫٣٠١ ٧٢٫٨٦٢٫٤٩٠ ١٤٣٫٠٧٩٫٤٧٥ الذمم المدينة التجارية

 ١٨٣٫٥٦٥٫٩٨٠ ٢٥٧٫٣٣٢٫٩٢٩ ٢٠٤٫٩٥٥٫٥٩٨ أرصدة البنوك
 ٢٦٧٫٧٣٠٫٢٨١ ٣٣٠٫١٩٥٫٤١٩ ٣٤٨٫٠٣٥٫٠٧٣ 

 
 شوال ٢٩  

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
    الموجودات المالية

 ١٨٣٫٥٦٥٫٩٨٠ ٢٥٧٫٣٣٢٫٩٢٩ ٢٠٤٫٩٥٥٫٥٩٨ مضمونة -
 ٨٤٫١٦٤٫٣٠١ ٧٢٫٨٦٢٫٤٩٠ ١٤٣٫٠٧٩٫٤٧٥ ةغير مضمون -

 ٢٦٧٫٧٣٠٫٢٨١ ٣٣٠٫١٩٥٫٤١٩ ٣٤٨٫٠٣٥٫٠٧٣ 
  



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢١ 
 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية .   ٤
 

 )يتبع(مخاطر اإلئتمان 
 :أعمار الذمم التجارية المدينة آما في تاريخ القوائم المالية هي آما يلي

 هـ١٤٣٧ولى  جمادى األ١ هـ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠ هـ١٤٣٨ شوال ٢٩ 
  

 الرصيد
خسائر اإلنخفاض

 في القيمة
 

 الرصيد
خسائر اإلنخفاض

 في القيمة
 

 الرصيد
 خسائر اإلنخفاض

 في القيمة
       

ستحقاق تجاوز اال
 ٣ -لمدة من صفر

 -- ١٥٫٢٢٩٫٦٣٤ -- ٣٫٩٩٣٫٧٨٦ -- ١٠٦٫٢٧٥٫٣٨٨ أشهر
ستحقاق تجاوز اال
 -- ٧٫٦٨١٫٨٦٥ -- ٦٫٤٣٦٫١٠٢ -- ١٫٧٠٦٫٨٠٨  أشهر٩ -٣لمدة من 
 ٤٤٫٤٩٦٫٠٩٤ ١٠٥٫٧٤٨٫٨٩٦ ٥١٫١٨١٫٤٥١ ١١٣٫٦١٤٫٠٥٣ ٥٠٫٠٨٠٫٩٠٣ ٨٥٫١٧٨٫١٨٢  أشهر٩أآثر من 

 

 
 

١٩٣٫١٦٠٫٣٧٨ 
 

٥٠٫٠٨٠٫٩٠٣ 
 

١٢٤٫٠٤٣٫٩٤١ 
 

٥١٫١٨١٫٤٥١ 
 

١٢٨٫٦٦٠٫٣٩٥ 
 

٤٤٫٤٩٦٫٠٩٤ 
 

ال تزال قابلة  أشهر ٩ر من ستحقاقها بأآثاتعتقد اإلدارة أن المبالغ غير منخفضة القيمة التي تجاوزت موعد 
 .ئتمان العمالءا إلى سلوك السداد التاريخي والتحليل الشامل لمخاطر ستنادًااللتحصيل بالكامل 

 
 مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشرآة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء 
د تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة وق. لتزامات مرتبطة بأدوات ماليةاب

تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة لتوفير األموال الكافية من خالل توفير . تقارب قيمته العادلة
ر السيولة من شروط على سبيل المثال، قد تنشأ ترآيزات مخاط. لتزامات مستقبليةااألموال الالزمة لمواجهة أية 

فيما . عتماد على سوق معينة يتم فيها تحقيق الموجودات السائلةقتراض أو االد للمطلوبات المالية أو مصادر االالسدا
ال تحتفظ . هـ١٤٣٨ شوال ٢٩ستحقاق التعاقدي غير المخصوم للمطلوبات المالية للشرآة آما في تحليل االيلي 

 .طر السيولةالشرآة بموجودات مالية إلدارة مخا
 

 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩
  سنة أو١

  سنة٣ -١ أقل
 فوائد مستحقة 
 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة
 ٣٤٫١١٠٫٩٩٥ -- -- ٣٤٫١١٠٫٩٩٥ ذمم دائنة تجارية

 ٨٣٫١٧٦٫٥٥٨ -- -- ٨٣٫١٧٦٫٥٥٨ مستحقات وذمم دائنة أخرى
 ٢٨٢٫٦٩٠٫٨٥١ -- -- ٢٨٢٫٦٩٠٫٨٥١ توزيعات أرباح مستحقة

 ٢٥٫٣٧١٫٤٢٤ -- -- ٢٥٫٣٧١٫٤٢٤ الزآاة المستحقة
 ٤٢٥٫٣٤٩٫٨٢٨ -- -- ٤٢٥٫٣٤٩٫٨٢٨ 

 

 هـ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠
  سنة أو١

  سنة٣ -١  أقل
 فوائد مستحقة
 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة
 ٣٢٫٥٩٠٫٧٧٤ -- -- ٣٢٫٥٩٠٫٧٧٤ ائنة تجاريةذمم د

 ٧٣٫١٧٩٫١٤٩ -- -- ٧٣٫١٧٩٫١٤٩ مستحقات وذمم دائنة وأخرى
 ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤ -- -- ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤ توزيعات أرباح مستحقة

 ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧ -- -- ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧ الزآاة المستحقة
 ٢٨٩٫٩٠١٫٥٢٤ -- -- ٢٨٩٫٩٠١٫٥٢٤ 



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٢ 
 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية  .٤
 

 )يتبع(خاطر السيولة م
 
 هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١

  سنة أو١
  سنة٣ -١  أقل

 فوائد مستحقة 
 القيمة الدفترية لفترات مستقبلية

     مطلوبات مالية غير مشتقة
 ٣٢٫٤٤٩٫٨٠٧ -- -- ٣٢٫٤٤٩٫٨٠٧ ذمم دائنة تجارية

 ٦٩٫٩٧١٫٦٥٦ -- -- ٦٩٫٩٧١٫٦٥٦ مستحقات وذمم دائنة وأخرى
 ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ -- -- ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ توزيعات أرباح 
 ٩٫٠٤٨٫٢٣١ -- -- ٩٫٠٤٨٫٢٣١ الزآاة المستحقة

 ٢٦٣٫٢٠١٫٨٤٩ -- -- ٢٦٣٫٢٠١٫٨٤٩ 
 

 في وقت مبكر أو بمبالغ مختلفة ات الماليةستحقاقتحليل اإلليس من المتوقع حدوث التدفقات النقدية المتضمنة في 
 .بشكل آبير

 
 إدارة مخاطر رأس المال

يتمثل هدف الشرآة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشرآة على االستمرار آمنشأة عاملة حتى تتمكن 
من مواصلة تقديم عوائد للمساهمين ومنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين؛ والحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم 

 .التنمية المستدامة ألعمالها
 

قامت الشرآة بتعديل نسبة صافي المدينون إلى حقوق الملكية . ١٫٠٠ى النسبة دون سياسة الشرآة هي المحافظة عل
 :وآانت آالتالي

  شوال ٢٩  
 هـ١٤٣٨

 ربيع الثاني ٣٠
 هـ١٤٣٨

 جمادى األولى ١
 هـ١٤٣٧

    
 ٣٦١٫٥٦٣٫٥٣٤ ٣٩٩٫٩٩٩٫٣٢٦ ٦٥٨٫٢٩٣٫٠٤٩ إجمالي المطلوبات

 )١٨٣٫٨٦٤٫٩٨٠( )٢٥٧٫٦١٦٫٩٢٩( )٢٠٤٫٩٥٥٫٥٩٨( النقد وما في حكمه: يخصم
   

 ١٧٧٫٦٩٨٫٥٥٤ ١٤٢٫٣٨٢٫٣٩٧ ٤٥٣٫٣٣٧٫٤٥١ صافي المدينون المعدل
   

 ٦٫٥٢٣٫٢٥٤٫٨٨٣ ٨٫٦٧٩٫٩٥٩٫٨١٧ ٨٫٣٨٤٫١١١٫٣٧٥ إجمالي حقوق الملكية
 ٦٫٥٢٣٫٢٥٤٫٨٨٣ ٨٫٦٧٩٫٩٥٩٫٨١٧ ٨٫٣٨٤٫١١١٫٣٧٥ حقوق الملكية المعدلة

 ٠٫٠٢٧ ٠٫٠١٦ ٠٫٠٥٤ صافي المدينون إلى حقوق الملكية المعدلة
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
 

ستالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل إلتزام ما ضمن معاملة منتظمة إالقيمة العادلة هي القيمة التي سيتم 
ق يمكن بين المشارآين بتاريخ القياس في السوق الرئيسية، أو، في حال عدم وجود سوق رئيسية، في أفضل سو

 .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء. للشرآة الوصول إليها في ذلك التاريخ
 

يتم تصنيف . عند قياس القيمة العادلة ألصل أو إلتزام ما، تستخدم الشرآة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان
 إلى المدخالت المستخدمة في أساليب ستنادًاإللقيمة العادلة القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي 

 :التقييم آما يلي
 

 .في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول •
ظة لألصل المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى األول القابلة للمالح: المستوى الثاني •

 ).أي مستمدة من األسعار(أو غير مباشرة ) أي األسعار(واإللتزام، سواًء بصورة مباشرة 
المدخالت (مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة : المستوى الثالث •

 ).غير القابلة للمالحظة



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٣ 
 

 )يتبع(إدارة المخاطر المالية  .٤
 

 ة العادلة للموجودات والمطلوباتالقيم
 تسلسل القيمة العادلة

ستخدمة                       دخالت الم م الم ي تعكس أه ة الت ة العادل يلخص الجدول التالي األدوات المالية للشرآة المدرجة بتسلسل القيم
 :في إجراء القياسات

 
 ٢٩الفترة المنتهية في 

 المستوى األول الدفترية القيمة هـ١٤٣٨ شوال
 المستوى
 المستوى الثالث الثاني

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

      :تظهر بالقيمة العادلة
 ستثمارات فيا

٤٧١٫٢٥٦٫٥٠٨٦٫٧١٥٫٢٢٦٫٧٦١ --٦٫٢٤٣٫٩٧٠٫٢٥٢ ٦٫٧١٥٫٢٢٦٫٧٦١ عمر للتطوير شرآة جبل
  ستثمار فيا

 صندوق المتاجرة بالسلع
 
 ٨٨٧٫٧١٥ 

 
 ٨٨٧٫٧١٥ -- 

 
-- 

 
 ٨٨٧٫٧١٥ 

 ستثمار فيا
للمتاجرة صندوق األهلي 
 -- -- -- -- -- بالريال السعودي

      
 ٣٠السنة المنتهية في 

 المستوى األول الدفترية القيمة هـ١٤٣٨ربيع الثاني 
المستوى 
المستوى الثالث الثاني

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

      :تظهر بالقيمة العادلة
  ستثمارات فيا

٤٧١٫٢٥٦٫٥٠٨٦٫٧٥٩٫٢٦٩٫٤٧٨ --٦٫٢٨٨٫٠١٢٫٩٧٠ ٦٫٧٥٩٫٢٦٩٫٤٧٨ عمر للتطوير شرآة جبل
 ستثمارات فيا

 صندوق المتاجرة بالسلع
 

٨٨٧٫٧١٥ 
 

٨٨٧٫٧١٥ -- -- 
 

٨٨٧٫٧١٥ 
 ستثمارات فيا

صندوق األهلي للمتاجرة 
 -- -- -- -- -- بالريال السعودي

      
 ١السنة المنتهية في 

 المستوى األول القيمةالدفترية ـه١٤٣٧جمادى األولى 
 ىالمستو
المستوى الثالث الثاني

 القيمة العادلة
 اإلجمالي

      :تظهر بالقيمة العادلة
  ستثمارات فيا

 عمر للتطوير شرآة جبل
 
٤٫٤٨٠٫١١٧٫٨٥٢ 

 
٤٫٠٠٨٫٨٦١٫٣٤٤

 
-- 

 
٤٧١٫٢٥٦٫٥٠٨

 
٤٫٤٨٠٫١١٧٫٨٥٢

  ستثمارات فيا
 ٨٧٠٫٦٢٠ -- -- ٨٧٠٫٦٢٠ ٨٧٠٫٦٢٠ السلع صندوق تداول

 ستثمارات في ا
 ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ -- -- ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ األهلي للمتاجرة قصندو

 
لتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي إذا آانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو اال

هرمي للقيمة العادلة للقيمة العادلة، فإن قياس القيمة العادلة يتم تصنيفه بالكامل في نفس المستوى من التسلسل ال
 .آأدنى مستوى من المدخالت ذات األهمية للقياس بالكامل

 
 للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث فيها مستويات التسلسل الهرمي بين تعترف الشرآة بالتحويالت

 .لمستوياتهـ، لم تكن هناك حرآات بين ا١٤٣٨ شوال ٢٩ة أشهر المنتهية في ستخالل فترة ال. التغيير
 

 .ال يوجد فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات األخرى خالل الفترة



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٤ 
 

 ستثمارات المتاحة للبيعاال .٥
 :ستثمارات المتاحة للبيع بشكل رئيسي مما يليتتكون اال

إيضاح 
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
     

 ٤٫٤٨٠٫١١٧٫٨٥٢ ٦٫٧٥٩٫٢٦٩٫٤٧٨ ٦٫٧١٥٫٢٢٦٫٧٦١ أ-٥ جبل عمر للتطوير
 ٢٨٫٨٤٦٫١٥٠ ٢٨٫٨٤٦٫١٥٠ ٢٨٫٨٤٦٫١٥٠ ب-٥ شرآة جرهم

 ٨٧٠٫٦٢٠ ٨٨٧٫٧١٥ ٨٨٧٫٧١٥  صندوق المتاجرة بالسلع
  
  ٤٫٥٠٩٫٨٣٤٫٦٢٢ ٦٫٨٩٫٠٠٣٫٣٤٣ ٦٫٧٤٤٫٩٦٠٫٦٢٦ 

 
 

 بالقيمةستثمارات المصنفة االى مفروضة علهـ، تم رفع القيود ال١٤٣٨ شوال ٢٩خالل الفترة المنتهية في أ -٥
 أسهم  مقابل فترة تقييدوالتي آانت مقيدة  سهم٩٤٫٥٣٩٫٢٤٤جبل عمر للتطوير والبالغة  عادلة في شرکةال

 .المؤسسين المساهمين
 

 نوفمبر ٢٨الموافق (هـ ١٤٣٥ محرم ٢٥الذي عقد بتاريخ ) ١٣٣(جتماعه رقم قرر مجلس اإلدارة في إ ب-٥
إلجماع المساهمة بحصة نقدية في رأس مال شرآة جرهم للتنمية والتطوير، والتي تعمل في با) م٢٠١٣

وبموجب هذا القرار، قامت الشرآة بتاريخ . جبل الشراشفمنطقة مجال التطوير العقاري وستقوم بتطوير 
مة ٪ من القي١٦٫٤٨ثل ما نسبته  مليون ريال سعودي، تم٢٨٫٨هـ بدفع مبلغ ١٤٣٥ جمادى األولى ١١

 .المطورةحتياجات الفعلية للشرآة لال  مليون ريال سعودي وفقًا١٧٥آتتاب األولي والبالغة اإلجمالية لال
 

 :ستثمارات المتاحة للبيع فيما يليتتمثل حرآة اال ج-٥
 

  
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
  

 ٦٫٧٥٧٫٠٢٦٫٢٧٥ ٤٫٥٠٩٫٨٣٤٫٦٢٢ ٦٫٧٨٩٫٠٠٣٫٣٤٣ السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
من  أرباح غير محققة) / خسائر(
 )٢٫٢٤٧٫١٩١٫٦٥٣( ٢٫٢٧٩٫١٦٨٫٧٢١ )٤٤٫٠٤٢٫٧١٧( ستثمارات متاحة للبيعا

 ٤٫٥٠٩٫٨٣٤٫٦٢٢ ٦٫٧٨٩٫٠٠٣٫٣٤٣ ٦٫٧٤٤٫٩٦٠٫٦٢٦ 
 

 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة .٦
 

 ريال سعودي قيمة ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠والبالغة ) ل عمر للتطوير شرآة جب( تتمثل المبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة 
نيابة عن أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا اإلجراءات القانونية  الحصة النقدية المتبقية المدفوعة المبالغ المستحقة مقابل

لنقل ملكية هذه العقارات نونية وبمجرد أن يستكمل المالكون جميع اإلجراءات القا.لشرآة جبل عمر للتطويرلنقل ملكيتها 
وفقًا  األسهم إلى مالكي هذه العقارات هذهسم شرآة جبل عمر للتطوير، ستقوم شرآة مكة لإلنشاء والتعمير بتحويل بإ

 الجمعية العامة لشرآة جبل عمر وما تقرهجبل عمر للتطوير وما تطرأ عليها من تعديالت   األساسي لشرآةللنظام
 .للتطوير

 
 



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٥ 
 

  التجاريةالذمم المدينة .٧
 :تتكون الذمم المدينة التجارية مما يلي

إيضاح  
 شوال ٢٩ 

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
     

 ٢٧،٨١٦،٦٥٩ ٣٢،٥٧٧،٨٣٢ ٩٨٫٠٨٨٫٥٨٣  المرآز التجاري
 ١٤٫٧٥٦٫٢٤٧ ١٦٫٠٢١٫٠٢٣ ١٥٫٢٣٨٫٥٢٣  مرآز اإلعاشة
 ١٣٫٠٦٥٫٧٢٦ ١٣٫٠٦٥٫٧٢٦ ١٣٫٠٦٥٫٧٢٦  نزل الشهداء

 ٥٥٨٫٤٥٧ ٥٥٨٫٤٥٧ ٥٥٨٫٤٥٧  مرآز الشهداء التجاري
 ٦١،٢٥٤،٤٩١ ٤٧،٩٤٠،٤٣٨  ٦٢٫٦٢٣٫٦٢٩   النزالء-فنادق وأبراج هيلتون

 ١١،٢٠٨،٨١٥ ١٣،٨٨٠،٤٦٥ ٣٫٥٨٥٫٤٦٠ ١٥  أطراف ذات عالقة- أخرى 
 ١٢٨٫٦٦٠٫٣٩٥ ١٢٤٫٠٤٣٫٩٤١ ١٩٣٫١٦٠٫٣٧٨   اإلجمالي

    يخصم:
 )٤٤٫٤٩٦٫٠٩٤( )٥١٫١٨١٫٤٥١( )٥٠٫٠٨٠٫٩٠٣(  يمة الذمم المدينة التجاريةنخفاض في قاال

  ٨٤٫١٦٤٫٣٠١ ٧٢٫٨٦٢٫٤٩٠ ١٤٣٫٠٧٩٫٤٧٥ 
 

الذمم التجارية المدينة في  نخفاضاالئتمان والسوق وخسائر المعلومات المتعلقة بتعرض الشرآة لمخاطر اال
 .٤والذمم األخرى متضمنة في إيضاح رقم 

 
 وذمم مدينة أخرى ًامدفوعات مقدم .٨

 :تتكون المدفوعات مقدمًا والذمم المدينة األخرى مما يلي

  
 

 إيضاح
 شوال ٢٩ 

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
     

 ٩،٢٣٥،٠٧١ ٤،٣٩٦،٩٨١ ٥٫٣٨٦٫١٨٢  دفعات مقدمة لموردين
 ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ -- --  خرينآ لدى ودائع

 ٧،٨٠٤،٤٥٢ ٦،٢٦٦،٨٣٣ ٨٫٨٠٣٫٣٦١  مصروفات مدفوعة مقدمًا
 ٢٫٠٣٦٫٤٥٦ ٢٫٣٦٩٫٠٢٣ ٢٫١٩٣٫٧٠٥  سلف عاملين

 ٢٫٦٤٤٫٠١٦ ٣٫٧٢١٫٤٦٦ ٢٫٨٦١٫١٤٠  أرصدة مدينة أخرى
 ١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١٧٫٣٦٤٫١٤٣ ١-٨ مشروع الطريق الغربي الموازي 

 ٤٩٫٠٨٤٫١٣٨ ٣٤٫١١٨٫٤٤٦ ٣٦٫٦٠٨٫٥٣١  اإلجمالي
 )٣٧٦٫٩٥٠( )٣٧٦٫٩٥٠( )٣٧٦٫٩٥٠(   سلف للموظفيننخفاض في قيمةاال: يخصم
مشروع "نخفاض في القيمة اال: يخصم

 "الطريق الغربي
 
١-٨ 

 
)١٧٫٣٦٤٫١٤٣( 

 
)١٧٫٣٦٤٫١٤٣( 

 
)١٥٫١٠٦٫٨٠٢( 

  ٣٣٫٦٠٠٫٣٨٦ ١٦٫٣٧٧٫٣٥٣  ١٨٫٨٦٧٫٤٣٨ 
     

أخرى متنوعة تكبدتها الشرآة  باإلضافة لمبالغ ، ومجسمات،ستشارات، تصاميما يتمثل هذا البند في أتعاب ١-٨
 مليون ريال سعودي تقريبًا مقابل دراسات مشروع الطريق الموازي الغربي بموجب ١٧٫٣٦بإجمالي مبلغ 

هـ والذي تم إسناده فيما بعد إلى شرآة أم ١٤٢٤ جمادى األول ١٤ وتاريخ ٢٢٥٨٩األمر السامي الكريم رقم 
ستردادية نخفاض في القيمة اال الشرآة بتكوين مخصص مقابل االقامت إدارة. القرى للتنمية والتطوير العقاري

 . بالكاملللتكاليف التي تكبدتها مقابل المشروع



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٦ 
 

 مقتناة بغرض المتاجرة ستثماراتا .٩
 مليون ٧٠٫٣ستثمار في صندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي حيث تم شراء باال خالل الفترة، قامت الشرآة

يستثمر هذا الصندوق في تعامالت المرابحة واألدوات .  مليون ريال سعودي٩٠وحدة في الصندوق بقيمة 
 ٥٧٠مليون ريال، والذي نتج عنه أرباح محققة بمبلغ  ٩٠٫٥٧ وقامت الشرآة ببيع هذا االستثمار بمبلغ .اإلسالمية

 .ه٢٩/١٠/١٤٣٨ألف ريال تم إدراجها ضمن بند إيرادات أخرى بقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 
 

 نقد وما في حكمه .١٠
 :يتكون النقد وما في حكمه مما يلي )أ 

  
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٨
 ربيع الثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
     

 ١٨٣٫٥٦٥٫٩٨٠ ٢٥٧٫٣٣٢٫٩٢٩ ٢٠٤٫٦٠٣٫٥٩٨  نقد لدى البنوك
 ٢٩٩٫٠٠٠ ٢٨٤٫٠٠٠ ٣٥٢٫٠٠٠  نقد في الصندوق

  ١٨٣٫٨٦٤٫٩٨٠ ٢٥٧٫٦١٦٫٩٢٩ ٢٠٤٫٩٥٥٫٥٩٨ 
 

 : التدفقات النقدية إعداد قائمةيتكون النقد وما في حكمه ألغراض )ب 
 هـ١٤٣٧ شوال ٢٩ هـ١٤٣٨ شوال ٢٩ 

 ٢٠٢٫٣٩١٫٥٥٥ ٢٠٤٫٦٠٣٫٥٩٨ نقد لدى البنوك
 ٣٥٤٫٠٠٠ ٣٥٢٫٠٠٠  نقد في الصندوق

 ٢٠٢٫٧٤٥٫٥٥٥ ٢٠٤٫٩٥٥٫٥٩٨ 
 

 مزايا الموظفين .١١
 :وصف عام لخطة مزايا الموظفين المحددة )أ 

تعادل منفعة . وفقًا لنظام العمل السعودي) خطة مزايا محددة(الشرآة دفع مكافأة نهاية الخدمات يتعين على 
مكافأة نهاية الخدمة نصف راتب الشهر األخير لكل سنة من سنوات الخدمة الخمسة األولى وبما يشمل آسور 

التالية وبما يشمل /متبقيةالسنة باإلضافة إلى راتب الشهر األخير آامًال عن آل سنة من سنوات الخدمة ال
 .ومكافأة نهاية الخدمة غير ممولة. ستقالةستحقاق يتم تطبيقها في حاالت االعوامل اال. آسور السنة

 
 :آتواريةواالفتراضات الرئيسية للدراسة االمنهجية التقييم  )ب 

ئتمان ة وحدة اال، تم استخدام طريق"مزايا الموظفين) "١٩(ا بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم لتزاًما
حتساب التكلفة المتوقعة للمزايا المستحقة ابموجب هذه الطريقة يتم . ت الخطةلتزامااالمتوقعة وذلك لتحديد 

يا المستحقة التكلفة المتوقعة للمزا. وذلك لكل ميزة سوف يستحقها أعضاء الخطة الذين هم على رأس عملهم
 على الراتب األخير احتساب المزايا بناًءا ويتم ،ريخ التقييمة الخدمة في تاستحقاق ومدتعتمد على معادلة اال

آتوارية الحالية ات الخطة هي القيمة االلتزاما. المتوقع أن يحصل عليه الموظف عند بلوغه سن التقاعد
 .للمزايا المستحقة المتوقعة لجميع الموظفين الذين هم على رأس عملهم في تاريخ التقييم



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٧ 
 

 )يتبع(مزايا الموظفين  .١١
 

 :فتراضات الرئيسية التاليةاال ستخداماآتواري خارجي مستقل با قبل خبير يتم إعداد التقييم من     )ج 
 

آتوارية غير متحيزة ومتوافقة مع اال فتراضات، يجب أن تكون اال١٩ي الدولي رقم  للمعيار المحاسبوفقًا
يرات التي ستحدد التكلفة فتراضات هي أفضل تقديرات من جانب الشرآة للمتغاالتعتبر . بعضها البعض
 :فتراضات الرئيسية المستخدمة فيما يليوتتمثل اال.  مكافأة نهاية الخدمةالنهائية لتقديم

 
 :معدل الخصم

 
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم . الحالية للفوائد المتوقعة آتواريةهذا المعدل للحصول على القيمة اإليستخدم 

ستحقاقات ما بعد التوظيف بالرجوع إلى عوائد السوق في ا لتزامات لخصم إيتم تحديد المعدل المستخدم، ١٩
شتقاق معدل إوفقا للممارسة المتبعة لدينا، يتم .  ذات الجودة العاليةالتجاريةسندات النهاية فترة التقرير على 

سندات الالخصم بالرجوع إلى عائدات سوق الدوالر األمريكي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير على 
 بعد ستحقاقات ما التزاماتآجل تتفق مع المدة المقدرة ال ستحقاقا ذات AA-AAA المصنفةالتجارية
 . سنة١١٫٣٥نتهاء الخدمة إلى استحقاقات ما بعد  التزاماتامدة ويصل متوسط . التوظيف

 
 )٪٣٫٦٠: هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١(٪ سنوًيا ٣٫٥ -معدل الخصم  -
 )٪٣٫٧٥: هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١( سنوًيا ٪٣٫٧٥معدل زيادة الرواتب  -

 
 :لتزامات مزايا الموظفين اتتمثل الحرآة على )د 

 
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٨
  ربيع الثاني٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
    

 ٣٢٫٣٦٥٫٨٥٨ ٣٠٫١١٢٫٠٠٥ ٤٠٫١٧٨٫٥٢٥  السنة/ لتزام آما في بداية الفترة القيمة الحالية لال
رة الحالية المحملة على قائمة مكونات مصروفات الفت

    الربح أو الخسارة
 ٦٫٧٥٧٫٧٩٥ ٣٫٠٣٨٫٦٤٧ ٣٫٣٩٢٫٨١٠ تكلفة الخدمة الحالية

 -- ١٫٠٨٥٫٢٩٧ -- تكلفة الفوائد
إجمالي المصروفات المحملة على قائمة الربح أو 

 ٦٫٧٥٧٫٧٩٥ ٤٫١٢٣٫٩٤٤ ٣٫٣٩٢٫٨١٠ الخسارة
    :عناصر الدخل الشامل اآلخر

 )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٩٫٥٠١٫٩٧١ -- مزايا الموظفين اس إللتزاماتإعادة القي
 )٣٫٧٢٥٫٤٣٥( )٣٫٥٥٩٫٣٩٥( )١٫٨٩٣٫٣٩٩( السنة/ المزايا الفعلية المدفوعة خالل الفترة 

 ٣٠٫١١٢٫٠٠٥ ٤٠٫١٧٨٫٥٢٥ ٤١٫٦٧٧٫٩٣٦ السنة/ لتزام في نهاية الفترةالقيمة الحالية لال



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٨ 
 

 دائنو توزيعات  .١٢
  
 :ئنو التوزيعات فيما يليتتمثل الحرآة علي دا   )أ 

 إيضاح 
 شوال ٢٩ 

 هـ١٤٣٨
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٧
  ربيع الثاني٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
/ الرصيد في بداية الفترة 

 ١٤٦٫٤٥٩٫٩٨٦ ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤   السنة
رباح المعلنة توزيعات األ
 ٤١٤٫٢٤٠٫٦٠٠ ٤١٤٫٢٤٠٫٦٠٠ ٤١٤٫٢٤٠٫٦٠٠ ٤١٤٫٢٤٠٫٦٠٠ ب-١٢ السنة  / خالل الفترة 

توزيعات األرباح المدفوعة 
 )٤٠٨٫٩٦٨٫٤٣١( )٤٠٣٫٠٤٧٫٥٨١()٣٤٥٫٧٨٩٫٤٩٤( )٢٩٤٫٤٧٤٫٩٢٣( السنة  / خالل الفترة 

  ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤ ٢٢٠٫١٨٣٫٢٦١ ٢٨٢٫٦٩٠٫٨٥١ 
 

م توزيع أرباح ٢٠١٧ مايو ٢١فق هـ، الموا١٤٣٨ شعبان ٢٥ الجمعية العامة للشرآة والمنعقدة بتاريخ أقرت ) ب
 ريال ٢٫٥ مليون ريال سعودي بواقع ٤١٢هـ بمبلغ ١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠ في ةللمساهمين عن السنة المنتهي

ى مكافأة أعضاء مجلس  من رأس المال المدفوع والموافقة عل٪٢٥سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 
 . سعودي مليون ريال٢٫٢ بمبلغ اإلدارة

 
 آاةالز .١٣

 مخصص الزآاة )أ 
 :الحرآة في مخصص الزآاة آالتالي

  
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٨
 شوال ٢٩

 هـ١٤٣٧
 ربيع لثاني ٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
     

 ٩٫٨٨٠٫٧٤٣ ٩٫٠٤٨٫٢٣١ ٩٫٠٤٨٫٢٣١ ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧ السنة/ الرصيد في بداية الفترة 
 ٩٫٠٤٨٫٢٣١ ٧٫٣٨٥٫٧١٧ ٨٫٩٤٠٫٦٣٣ ٤٫١٦٤٫٩٩٧ السنة/ مخصص الفترة 

 -- ١٣٫٧٥٠٫٠٠٠ -- -- المحمل للسنوات السابقة
 )٩٫٨٨٠٫٧٤٣( )٨٫٩٧٧٫٥٢١( -- -- السنة/ المدفوع خالل الفترة 

 ٩٫٠٤٨٫٢٣١ ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧ ١٧٫٩٨٨٫٨٦٤ ٢٥٫٣٧١٫٤٢٤ السنة/ الرصيد في نهاية الفترة
 

 ريال ٣١٫١٤٥٫٨٢٦هـ بمبلغ ١٤٣٠هـ حتى ١٤٢٤  عامالزآوية للسنوات من ستلمت الشرآة الربوطا )ب 
الزآوية الضريبية  ستئنافيةعتراض إلى اللجنة االعترضت الشرآة على هذا الربط وتم رفع االاوقد  .سعودي

ورد آما . بتدائية على قرار اللجنة االال سعودي بناء ريا٣١٫١٣٠٫٢٣٠بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ 
ستحقاق ربط زآوي على الشرآة بمبلغ اهـ ب١٤٣١  ربيع الثاني٢٩لشرآة الربط الزآوي للسنة المنتهية في ل

عتراض إلى اللجنة عترضت الشرآة على هذا الربط وتم رفع االاوقد   ريال سعودي،١٦٫٥٩٣٫٢٠٧
ل سعودي بناء على قرار اللجنة  ريا١٦٫٥٩٣٫٢٠٧بعد إصدار خطاب ضمان بمبلغ  الزآوية ستئنافيةاال
 .بتدائيةاال

ستئنافية من اللجنة االهـ، تلقت الشرآة خطاًبا يتضمن قرارًا ١٤٣٨اني  ربيع الث٣٠ المنتهية في السنةخالل 
هـ يفيد ١٤٣٠هـ إلى ١٤٢٤للسنوات من  الزآويهـ بخصوص الربط ١٤٣٨ لسنة ١٦٤٧ رقم الضريبية
 المالية والمحكمة ، وقد قامت الشرآة بتقديم تظلم لدى وزارة الشرآة إلعادة الربط من المقدمستئنافاالبرفض 
 . بأن الحكم النهائي سيكون في صالحهاعلى قناعةومع ذلك، فإن إدارة الشرآة .  حسب النظاميةاإلدار

ستئنافية اال  اللجنة منهـ، تلقت الشرآة خطاًبا يتضمن قرارًا١٤٣٨ شوال ٢٩خالل الفترة المنتهية في 
المقدم من  افستئناالهـ يفيد برفض ١٤٣١ ةلسن الزآويهـ بخصوص الربط ١٤٣٨ للسنة ٨ رقم الضريبية

ومع .  حسب النظام المالية والمحكمة اإلداريةوقد قامت الشرآة بتقديم تظلم لدى وزارةالشرآة إلعادة الربط 
 . بأن الحكم النهائي سيكون في صالحهاعلى قناعة فإن إدارة الشرآة ،ذلك

 
 م تتسلم أي ربوطهـ ول١٤٣٨هـ حتى ١٤٣٢وقد قامت الشرآة بتقديم إقراراتها الزآوية عن السنوات من 

 .زآوية عن تلك السنوات



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٢٩ 
 

 ربحية السهم  .١٤
 

 ةربحية السهم األساسي )أ 
والمتوسط المرجح لعدد األسهم  على الربح العائد لحملة األسهم العادية ااألساسية بناًءحتساب ربحية السهم اتم 

 .العادية القائمة
 

  السهم المخفضةربحية )ب 
 الربح العائد لحملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم  علىاحتساب ربحية السهم المخفضة بناًءاتم 

 .العادية القائمة بعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألسهم العادية
 

ختلف عن ربحية السهم ت ال ة السهم المخفضيةخالل الفترة لم يكن هناك أسهم مخفضة، وبالتالي فإن ربح
 .ةاألساسي

 
 عالقةلاطراف ذات مع األمعامالت ال .١٥

عتماد شروط وأحكام يتم إ. للشرآةتتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين والمديرين وموظفي اإلدارة العليا 
 .الشرآةهذه المعامالت من قبل إدارة 

 
 موظفي اإلدارة العليا

شطة الشرآة موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أن
 ).سواء آان تنفيذي أو غير ذلك(بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أي مدير 

 
 :معامالت األطراف ذات العالقة

عتيادي وبشروط متفق عليها خالل الفترة آانت هناك معامالت مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط اال
 :بين األطراف آما يلي

 هـ١٤٣٧ شوال ٢٩ هـ١٤٣٨ شوال ٢٩ المعاملةطبيعة  معامالت مع
     

 ١٫٣٤٧٫٥٢٦١٫٤٥٤٫١٩٣راتب وبدالت وحوافز  اإلدارة العليايموظف
 ١٫٦٥٥٫١٩٤١٫٥٣٦٫٢٤٤إيجاراتأعضاء مجلس اإلدارة

 
:أرصدة األطراف ذات العالقة  

: إن أرصدة األطراف ذات العالقة هي آما يلي  

   
 شوال ٢٩ 

 هـ١٤٣٨
ني  ربيع الثا٣٠

 هـ١٤٣٨
 جمادى األولى ١

 هـ١٤٣٧
مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن بند ذمم     

 ١١،٢٠٨،٨١٥ ١٣،٨٨٠،٤٦٥ ٣٫٥٨٥٫٤٦٠  )٧إيضاح (مدينة تجارية 
 

مستحق إلى طرف ذو عالقة ضمن بند 
شرآة (مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  جبل عمر للتطوير



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٠ 
 

 لتزامات المحتملةاال .١٦
ة ـوك نيابـن بعض البنـادرة مــمان الصـات الضـل خطابـة مقابـات المحتملـلتزاماالهـ بلغت ١٤٣٨ شوال ٢٩في 
، ) ريال سعودي٤٧٫٧٢٣٫٤٣٧: هـ١٤٣٨ربيع الثاني  ٣٠(ودي ـعــال سـ ري٤٧٫٧٢٣٫٤٣٧غ ـ مبلرآةـن الشـع
 ). ريال سعودي٤٨٫٤٥٨٫٧٤٥: هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١(
 

 المعلومات القطاعية .١٧
قة بالشرآة تتأثر بشكل جوهري تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمزايا المتعل

هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات . ختالف في منتجات تلك القطاعاتباإل
 تحديد القطاعات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في يتم. والمنتجات بحيث تشكل آل منها وحدة منفصلة

قتصادية ويتم يتم مراجعة الخصائص اال. التكاليفاألنشطة التجارية والتي تحقق منها الشرآة اإليرادات وتتكبد 
قل والذي تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية آل ربع سنة على األ

األنشطة السعودية، من خالل  تمارس الشرآة نشاطها بالمملكة العربية. يتم مراجعته من اإلدارة العليا للشرآة
 :التاليةاألساسية 

 
 المرآز التجاري، الذي يتضمن إيرادات من تأجير المحالت التجارية والشقق؛ •
 فندق هيلتون مكة وأبراج هيلتون مكة •
  بغرض المتاجرة؛المقتناة ستثماراتيرادات من االستثمار، بما في ذلك اإلاال •
 .جبل عمر للتطوير  منطقةأخرى، بما في ذلك إيرادات العقارات المستأجرة في •

 
تخاذ القرارات حول تخصيص إتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض 

ع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو يتم تقييم أداء القطا. الموارد وتقييم األداء
 .الخسائر في القوائم المالية

 

 المرآز التجاري البيان
 فندق وأبراج
 اإلجمالي  أخرى ستثماراتقطاع اال  هيلتون مكة

      
آما في وللفترة المنتهية 

   هـ١٤٣٨ شوال ٢٩في 
 ٣٠٦٫٤٣٣٫٩٦١ ١٫٨١٥٫٧٩٣ -- ٢٢٧٫٩٣٥٫١٤٥ ٧٦٫٦٨٣٫٠٢٣ اإليرادات

 )١٣١٫٩٤٤٫٧٢٢( -- -- )١١١٫٣١٤٫٦١٤( )٢٠٫٦٣٠٫١٠٨( تكلفة الخدمة
 ٦٦٢٫٤٩١ -- ٦٦٢٫٤٩١ -- -- إيرادات أخرى

 ١٧٥٫١٥١٫٧٣٠ ١٫٨١٥٫٧٩٣ ٦٦٢٫٤٩١ ١١٦٫٦٢٠٫٥٣١ ٥٦٫٠٥٢٫٩١٥ 
 )٨٫٤٣١٫٨٥٨(    مصروفات إدارية

 )١٢٠٫٠٠٠(    تبرعات

 ١٦٦٫٥٩٩٫٨٧٢    الربح خالل الفترة

 ٩٫٠٤٢٫٤٠٤٫٤٢٤ ٢٠٠٫٣٥٨٫٤٣٤ ٧٫١٠٤٫٥٢٥٫٥٧٥ ١٫٢٥٩٫٨٩٢٫٨٣٨ ٤٧٧٫٦٢٧٫٥٧٧ إجمالي الموجودات

 ٦٥٨٫٢٩٣٫٠٤٩ ١٢٧٫٤٦٣٫٢٨٥١٤٥٫٥٠٤٫٣٦٩٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٣٥٫٣٢٥٫٣٩٥ إجمالي المطلوبات



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣١ 
 

 )تابع (المعلومات القطاعية.  ١٧

 المرآز التجاري البيان
 فندق وأبراج
 اإلجمالي  أخرى قطاع اإلستثمارات  هيلتون مكة

      
آما في وللفترة المنتهية 

   هـ١٤٣٧ شوال ٢٩في 
 ٣١٧٫٤٠٦٫٨٤٨ ١٫٣٦٠٫٠٠٠ -- ٢٤٢٫٧٣١٫٦٩٥ ٧٣٫٣١٥٫١٥٣ اإليرادات

 )١٢٩٫٢٢٦٫٢٩٨( -- -- )١١٤٫٠٠٧٫٨٦٨( )١٥٫٢١٨٫٤٣٠( تكلفة الخدمة
 ١٫١٤٢٫٧٨٣ -- ١٫١٤٢٫٧٨٣ -- -- إيرادات أخرى

 ١٨٩٫٣٢٣٫٣٣٣ ١٫٣٦٠٫٠٠٠ ١٫١٤٢٫٧٨٣ ١٢٨٫٧٢٣٫٨٢٧ ٥٨٫٠٩٦٫٧٢٣ 
 )٩٫٧٧١٫٣٦٠(    مصروفات إدارية

 )٦٧٦٫٦٦٦(    تبرعات
 ١٧٨٫٨٧٥٫٣٠٧    الربح خالل الفترة

 ٨٫٥٤١٫٩٨٠٫٨٦٩ ٢٣٥٫٨٥٢٫٨٩٤ ٦٫٥٨٠٫٧٨٣٫١٢٧ ١٫٢٦٥٫٨١٨٫٨٤٠ ٤٥٩٫٥٢٦٫٠٠٨ إجمالي الموجودات

 ٥٥١٫٦٤٨٫٣٥٦ ٢٦٧٫٤٦٤٫٥٤٣ ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١١٠٫١٨٢٫٠٠٢ ١٢٤٫٠٠١٫٨١١ إجمالي المطلوبات
 

 .اإلدارية للشرآة تتضمن الموجودات والمطلوبات األخرى الوظائف
 إعادة تبويب  .١٨

تتمثل آثار إعادة التبويب هذه على . تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة عرض الفترة الحالية
 :هـ فيما يلي١٤٣٧لى  جمادى األو١القوائم المالية آما في 

 البيان
الرصيد قبل إعادة 

  إعادة تبويب التبويب
الرصيد بعد إعادة 

 التبويب
 ١٫٣٧٨٫٩٩٣٫٧٧٦ )٢١١٫٥٣٩٫٠٨٣( ١٫٥٩٠٫٥٣٢٫٨٥٩ ممتلكات ومعدات

 ٤٫٨٦٩٫٣٩٩٫٥٧٢ )٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠( ٥٫٢٢٨٫٩٦٤٫٥٢٢ استثمارات متاحة للبيع 
 ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ -- مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

 ٢١١٫٥٣٩٫٠٨٣ ٢١١٫٥٣٩٫٠٨٣ -- ستثمارات عقارية ا
 

  التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةأثر .١٩
فقد قامت الشرآة بإعداد أول قوائم مالية أولية مختصرة لفترة الثالثة أشهر  ، )أ(٢آما هو مذآور في اإليضاح رقم 

 ٢٩القوائم المالية األولية المختصرة لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في هـ وإن ١٤٣٨ رجب ٢٩المنتهية في 
 . للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقًاهـ أعدت ١٤٣٨شوال 

أشهر المنتهية  لثالثةا األولية لفترة عند إعداد القوائم المالية ٣  رقمتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في إيضاح
 لفترة الثالثة أشهر األولية المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية والبيانات الماليةهـ، ١٤٣٨ شوال ٢٩ي ف

في إعداد قائمة المرآز المالي هـ، و١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠هـ والسنة المنتهية في ١٤٣٧ شوال ٢٩المنتهية في 
تاريخ تحول الشرآة (هـ ١٤٣٧ جمادى األولى ١رير المالية في فتتاحية المعدة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقااإل

 ).لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت الشرآة بتعديل المبالغًااإلفتتاحية وفق عند إعداد قائمة المرآز المالي
 المعدة وفًقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية المدرجة سابًقا في القوائم المالية

توضح الجداول التالية واإليضاحات المرفقة . )المعايير السابقة (الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
داد التقارير المالية على المرآز المالي معايير السابقة إلى المعايير الدولية إلعالبها شرًحا لمدى تأثير التحول من 

 .واألداء المالي والتدفقات النقدية للشرآة



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٢ 
 

 )يتبع( التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أثر .١٩
 ى جمادى األول١المرآز المالي آما في فيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة 

 :هـ١٤٣٧

 
 إيضاح

معدة وفقًا لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-١٨إيضاح (

 معدة وفقًا
للمعايير الدولية 

التقارير الماليةإلعداد 
    الموجودات

 ١٫٣٧٨٫٩٩٣٫٧٧٦ -- --  ١٫٣٧٨٫٩٩٣٫٧٧٦  ممتلكات ومعدات
 ٢١١٫٥٣٩٫٠٨٣ -- --  ٢١١٫٥٣٩٫٠٨٣  ستثمارات عقاريةا
 ٤٫٥٠٩٫٨٣٤٫٦٢٢ -- -- ٤٫٥٠٩٫٨٣٤٫٦٢٢  تثمارات متاحة للبيعسا

 ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ -- -- ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
      

 ٦٫٤٥٩٫٩٣٢٫٤٣١ -- -- ٦٫٤٥٩٫٩٣٢٫٤٣١  الموجودات غير المتداولة
 ٣٫٢٥٦٫٣١٩ ١٫٧٣١٫٢٢٠ -- ١٫٥٢٥٫٠٩٩  مخزون

 ٨٤٫١٦٤٫٣٠١ ٥٥٫٢٤٧٫٥٦٤ -- ٢٨٫٩١٦٫٧٣٧  ذمم مدينة تجارية
مستحق من فندق وأبراج هيلتون 

 --)٣٥٫٠٨٩٫٥٠٨( -- ٣٥٫٠٨٩٫٥٠٨  مكة
مصروفات مدفوعة مقدما وذمم 

 ٣٣٫٦٠٠٫٣٨٦ ٨٫٨٨١٫٦١٧ -- ٢٤٫٧١٨٫٧٦٩  مدينة أخرى
 ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ -- -- ١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  مقتناة بغرض المتاجرة ستثماراتا

 ١٨٣٫٨٦٤٫٩٨٠ ٤٨٫٥٢٢٫١١٠ -- ١٣٥٫٣٤٢٫٨٧٠  نقد وما في حكمه
 ٤٢٤٫٨٨٥٫٩٨٦ ٧٩٫٢٩٣٫٠٠٣ -- ٣٤٥٫٥٩٢٫٩٨٣  الموجودات المتداولة
 ٦٫٨٨٤٫٨١٨٫٤١٧ ٧٩٫٢٩٣٫٠٠٣-   ٦٫٨٠٥٫٥٢٥٫٤١٤  إجمالي الموجودات

      
      حقوق الملكية
 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠ -- -- ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠  رأس المال

 ١٫٠٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥ -- -- ١٫٠٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥  احتياطي نظامي
ستثمارات اأرباح غير محققة من 

 ٣٫٤١١٫٠٣٩٫٠٧٧ -- -- ٣٫٤١١٫٠٣٩٫٠٧٧  متاحة للبيع
 ٤٢٧٫٧٧٢٫٧٢١ -- ٥٫٢٨٦٫٢١٣ ٤٢٢٫٤٨٦٫٥٠٨ ١-١٩ أرباح مبقاة

 ٦٫٥٢٣٫٢٥٤٫٨٨٣ -- ٥٫٢٨٦٫٢١٣ ٦٫٥١٧٫٩٦٨٫٦٧٠  إجمالي حقوق الملكية
      

      المطلوبات
 ٣٠٫١١٢٫٠٠٥ ٢٦٫٦١١٫٨٥٣ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٨٫٧٨٦٫٣٦٥ ١-١٩ مزايا الموظفين

 ٣٠٫١١٢٫٠٠٥ ٢٦٫٦١١٫٨٥٣ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٨٫٧٨٦٫٣٦٥  المطلوبات غير المتداولة
 ٦٨٫٢٤٩٫٦٨٠ ٣٠٫٣٠٧٫٧٢٣ -- ٣٧٫٩٤١٫٩٥٧  إيرادات مؤجلة
 ٣٢٫٤٤٩٫٨٠٧ ٦٫٢٢٤٫٩٨٣ -- ٢٦٫٢٢٤٫٨٢٤  ذمم دائنة تجارية

مصروفات مستحقة وذمم دائنة 
 ٦٩٫٩٧١٫٦٥٦ ١٦٫١٤٨٫٤٤٤ -- ٥٣٫٨٢٣٫٢١٢  أخرى

 ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥ -- -- ١٥١٫٧٣٢٫١٥٥  دائنو توزيعات
 ٩٫٠٤٨٫٢٣١ -- -- ٩٫٠٤٨٫٢٣١  مخصص الزآاة

 ٣٣١٫٤٥١٫٥٢٩ ٥٢٫٦٨١٫١٥٠ -- ٢٧٨٫٧٧٠٫٣٧٩  المطلوبات المتداولة
 ٣٦١٫٥٦٣٫٥٣٤ ٧٩٫٢٩٣٫٠٠٣ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٢٨٧٫٥٥٦٫٧٤٤  إجمالي المطلوبات
 ٦٫٨٨٤٫٨١٨٫٤١٧ ٧٩٫٢٩٣٫٠٠٣ -- ٦٫٨٠٥٫٥٢٥٫٤١٤  المطلوبات وملكيةإجمالي حقوق ال



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٣ 
 

 )يتبع( التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أثر .١٩
 :هـ١٤٣٨ خر ربيع اآل٣٠رآز المالي آما في  الميلي أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على قائمة فيما

 
 إيضاح

لمعايير معدة وفقًا 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-١٨إيضاح (

 معدة وفقًا
للمعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية
      الموجودات

 ١٫٣٦٤٫٢٠٧٫٠٤٢ -- -- ١٫٣٦٤٫٢٠٧٫٠٤٢  ممتلكات ومعدات
 ٢١٧٫٣٦٧٫٥١٤ -- -- ٢١٧٫٣٦٧٫٥١٤  ستثمارات عقاريةا
 ٦٫٧٨٩٫٠٠٣٫٣٤٣   ٦٫٧٨٩٫٠٠٣٫٣٤٣  ستثمارات متاحة للبيعا

 ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ -- -- ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
      

 ٨٫٧٣٠٫١٤٢٫٨٤٩ -- -- ٨٫٧٣٠٫١٤٢٫٨٤٩  الموجودات غير المتداولة
      

 ٢٫٩٥٩٫٥٢٢ ١٫٥١٢٫٩٤٥ -- ١٫٤٤٦٫٥٧٧  مخزون
 ٧٢٫٨٦٢٫٤٩٠ ٣٧٫٦٧٧٫٩٠٤ -- ٣٥٫١٨٤٫٥٨٦  ذمم مدينة تجارية

مستحق من فندق وأبراج هيلتون 
 -- )١٩٫٦٧٧٫١٢٢( -- ١٩٫٦٧٧٫١٢٢  مكة

 وذمم مصروفات مدفوعة مقدمًا
 ١٦٫٣٧٧٫٣٥٣ ٧٫٢٩٨٫٤٠٠ -- ٩٫٠٧٨٫٩٥٣  مدينة أخرى

 ٢٥٧٫٦١٦٫٩٢٩ ٥٩٫٩٤٨٫٩٧٨ -- ١٩٧٫٦٦٧٫٩٥١  نقد وما في حكمه
 ٣٤٩٫٨١٦٫٢٩٤ ٨٦٫٧٦١٫١٠٥ -- ٢٦٣٫٠٥٥٫١٨٩  الموجودات المتداولة
 ٩٫٠٧٩٫٩٥٩٫١٤٣ ٨٦٫٧٦١٫١٠٥ -- ٨٫٩٩٣٫١٩٨٫٠٣٨  إجمالي الموجودات

      حقوق الملكية
 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠ -- -- ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠  رأس المال

 ٩٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥ -- -- ٩٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥  حتياطي نظاميا
ستثمارات اأرباح غير محققة من 

 ٥٫٦٩٠٫٢٠٧٫٧٩٨ -- -- ٥٫٦٩٠٫٢٠٧٫٧٩٨  متاحة للبيع
 ٤٠٥٫٣٠٨٫٩٣٤ -- )١٫٤٨٢٫٣٥٨( ٤٠٦٫٧٩١٫٢٩٢ ٢-١٩ ح مبقاةأربا

 ٨٫٦٧٩٫٩٥٩٫٨١٧ -- )١٫٤٨٢٫٣٥٨( ٨٫٦٨١٫٤٤٢٫١٧٥  إجمالي حقوق الملكية
   --   المطلوبات

 ٤٠٫١٧٨٫٥٢٥ ٢٩٫٣٧٩٫٤١٦ ١٫٤٨٢٫٣٥٨ ٩٫٣١٦٫٧٥١ ٢-١٩ مزايا الموظفين
 ٤٠٫١٧٨٫٥٢٥ ٢٩٫٣٧٩٫٤١٦ ١٫٤٨٢٫٣٥٨ ٩٫٣١٦٫٧٥١  المطلوبات غير المتداولة

 ٦٩٫٩١٩٫٢٧٧ ٣٠٫٥٦٨٫٧٣٢ -- ٣٩٫٣٥٠٫٥٤٥  إيرادات مؤجلة
 ٣٢٫٥٩٠٫٧٧٤ ٥٫٧٩٩٫٩١٩ -- ٢٦٫٧٩٠٫٨٥٥  ذمم دائنة تجارية

 مصروفات مستحقة 
 ٧٣٫١٧٩٫١٤٩ ٢١٫٠١٣٫٠٣٨ -- ٥٢٫١٦٦٫١١١  وذمم دائنة أخرى
 ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤ -- -- ١٦٢٫٩٢٥٫١٧٤  دائنو توزيعات
 ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧ -- -- ٢١٫٢٠٦٫٤٢٧  مخصص الزآاة

 ٣٥٩٫٨٢٠٫٨٠١ ٥٧٫٣٨١٫٦٨٩ -- ٣٠٢٫٤٣٩٫١١٢  المطلوبات المتداولة
 ٣٩٩٫٩٩٩٫٣٢٦ ٨٦٫٧٦١٫١٠٥ ١٫٤٨٢٫٣٥٨ ٣١١٫٧٥٥٫٨٦٣  إجمالي المطلوبات 

 ٩٫٠٧٩٫٩٥٩٫١٤٣ ٨٦٫٧٦١٫١٠٥ -- ٨٫٩٩٣٫١٩٨٫٠٣٨ المطلوبات وإجمالي حقوق الملكية



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٤ 
 

 )يتبع(اد التقارير المالية  التحول إلى المعايير الدولية إلعدأثر .١٩
 

 :هـ١٤٣٧ شوال ٢٩قائمة المرآز المالي آما في فيما يلي أثر تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على 

 إيضاح 
معدة وفقًا لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-١٨إيضاح (

 معدة وفقًا
للمعايير الدولية إلعداد 

 رير الماليةالتقا
    الموجودات

 ١٫٣٦٩٫٣٦٢٫٥٧٨ -- -- ١٫٣٦٩٫٣٦٢٫٥٧٨  ممتلكات ومعدات
 ٢٠٩٫٩٥٩٫٧٣٢ -- -- ٢٠٩٫٩٥٩٫٧٣٢  ستثمارات عقاريةا
 ٦٫٢٢١٫٢١٨٫١٧٧ -- -- ٦٫٢٢١٫٢١٨٫١٧٧  ستثمارات متاحة للبيعا

 ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ -- -- ٣٥٩٫٥٦٤٫٩٥٠ مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
 ٨٫١٦٠٫١٠٥٫٤٣٧ -- -- ٨٫١٦٠٫١٠٥٫٤٣٧  ت غير المتداولةالموجودا

   --   
 ٢٫٩٥٥٫٩٣٤ ١٫٤٣٩٫٤٩٩ -- ١٫٥١٦٫٤٣٥  مخزون

 ١٤٠٫٥١١٫١٤١ ٥٤٫٢٠٥٫٥٣٩ -- ٨٦٫٣٠٥٫٦٠٢  ذمم مدينة تجارية
مستحق من فندق وأبراج هيلتون 

 -- )١٧٫٠٤٧٫٢٥٨( -- ١٧٫٠٤٧٫٢٥٨  مكة
وذمم  مصروفات مدفوعة مقدمًا

 ٣٥٫٦٦٢٫٨٠٢ ٩٫٥٠١٫٩٦٠ -- ٢٦٫١٦٠٫٨٤٢  خرىمدينة أ
 ٢٠٢٫٧٤٥٫٥٥٥ ٦٧٫٣٦٨٫٤٧٥ -- ١٣٥٫٣٧٧٫٠٨٠  نقد وما في حكمه

 ٣٨١.٨٧٥٫٤٣٢ ١١٥٫٤٦٨٫٢١٥ -- ٢٦٦٫٤٠٧٫٢١٧  الموجودات المتداولة
 ٨٫٥٤١٫٩٨٠٫٨٦٩ ١١٥٫٤٦٨٫٢١٥ -- ٨٫٤٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  إجمالي الموجودات

      
      حقوق الملكية
 ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠ -- -- ١٫٦٤٨٫١٦٢٫٤٠٠  رأس المال

 ٩٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥ -- -- ٩٣٦٫٢٨٠٫٦٨٥  حتياطي نظاميا
ستثمارات اأرباح غير محققة من 

 ٥٫١٢٢٫٤٢٢٫٦٣٣ -- -- ٥٫١٢٢٫٤٢٢٫٦٣٣  متاحة للبيع
 ٢٨٣٫٤٦٦٫٧٩٥ -- ٥٫٢٨٦٫٢١٣ ٢٧٨٫١٨٠٫٥٨٢ ٣-١٩ أرباح مبقاة

 ٧٫٩٩٠٫٣٣٢٫٥١٣ -- ٥٫٢٨٦٫٢١٣ ٧٫٩٨٥٫٠٤٦٫٣٠٠  إجمالي حقوق الملكية
      

     المطلوبات
 ٣١٫٨٠٨٫٦١٥ ٢٨٫١٠١٫٩٩٠ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٨٫٩٩٢٫٨٣٨ ٣-١٩ مزايا الموظفين

 ٣١٫٨٠٨٫٦١٥ ٢٨٫١٠١٫٩٩٠ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٨٫٩٩٢٫٨٣٨  المطلوبات غير المتداولة
 ١٦٨٫٣٩٤٫٠٧٢ ٥٥٫٠٣٨٫٨١٨ -- ١١٣٫٣٥٥٫٢٥٤  إيرادات مؤجلة
 ٣٦٫٤١٥٫٢٧١ ٩٫١٣٢٫٢١٨ -- ٢٧٫٢٨٣٫٠٥٣  ذمم دائنة تجارية

 مصروفات مستحقة 
 ٧٦٫٨٥٨٫٢٧٣ ٢٣٫١٩٥٫١٨٩ -- ٥٣٫٦٦٣٫٠٨٤  أخرى وذمم دائنة

 ٢٢٠٫١٨٣٫٢٦١ -- -- ٢٢٠٫١٨٣٫٢٦١  دائنو توزيعات
 ١٧٫٩٨٨٫٨٦٤ -- -- ١٧٫٩٨٨٫٨٦٤  مخصص الزآاة

 ٥١٩٫٨٣٩٫٧٤١ ٨٧٫٣٦٦٫٢٢٥ -- ٤٣٢٫٤٧٣٫٥١٦  المطلوبات المتداولة
 ٥٥١٫٦٤٨٫٣٥٦ ١١٥٫٤٦٨٫٢١٥ )٥٫٢٨٦٫٢١٣( ٤٤١٫٤٦٦٫٣٥٤  المطلوباتإجمالي 

 إجمالي حقوق الملكية
 ٨٫٥٤١٫٩٨٠٫٨٦٩ ١١٥٫٤٦٨٫٢١٥ -- ٨٫٤٢٦٫٥١٢٫٦٥٤  المطلوباتو



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٥ 
 

 

 )يتبع( التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أثر. ١٩

 :هـ١٤٣٧ شوال ٢٩ المنتهية في  والستة أشهرآلخر لفترة الثالثة أشهر الربح أو الخسارة والدخل الشامل االتسويات على قائمة

 ه٢٩/١٠/٧١٤٣ ة أشهر المنتهية فيستلفترة ال ه٢٩/١٠/٧١٤٣ لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

معدة وفًقا لمعايير   
 إعادة التبويب  إعادة القياس المحاسبة السابقة

 )ج-١٨إيضاح (
معدة وفًقا للمعايير 

 ةالدولي
معدة وفًقا لمعايير 
إعادة التبويب  إعادة القياس المحاسبة السابقة

 )ج-١٨إيضاح (
معدة وفًقا للمعايير 

 الدولية
 ٣١٧٫٤٠٦٫٨٤٨ ١٠٤٫٧٦٢٫٩٩٦ -- ٢١٢٫٦٤٣٫٨٥٢ ١٩٩٫٩٢١٫٦٦٨ ٦١٫١٥٨٫٩٨١ -- ١٣٨٫٧٦٢٫٦٨٧  يرادات اإل

 )١٢٩٫٢٢٦٫٢٩٨()١٠٤٫٧٦٢٫٩٩٦( -- )٢٤٫٤٦٣٫٣٠٢( )٧٣٫٧٨٥٫٤٥٦( )٦١٫١٥٨٫٩٨١( -- )١٢٫٦٢٦٫٤٧٥(  خدماتتكلفة ال
 ١٨٨٫١٨٠٫٥٥٠ -- -- ١٨٨٫١٨٠٫٥٥٠ ١٢٦٫١٣٦٫٢١٢ -- -- ١٢٦٫١٣٦٫٢١٢  مجمل الدخل 

 )٩٫٧٧١٫٣٦٠( -- -- )٩٫٧٧١٫٣٦٠( )٦٫٠٣٢٫٧١٧( -- -- )٦٫٠٣٢٫٧١٧(  مصروفات إدارية
 ١٧٨٫٤٠٩٫١٩٠ -- -- ١٧٨٫٤٠٩٫١٩٠ ١٢٠٫١٠٣٫٤٩٥ -- -- ١٢٠٫١٠٣٫٤٩٥   من التشغيلربحال

 ١٫١٤٢٫٧٨٣ -- -- ١٫١٤٢٫٧٨٣ ١٫١٤٢٫٧٨٣ -- -- ١٫١٤٢٫٧٨٣  إيرادات أخرى
 )٦٧٦٫٦٦٦( -- -- )٦٧٦٫٦٦٦( -- -- -- --  تبرعات
 ١٧٨٫٨٧٥٫٣٠٧ -- -- ١٧٨٫٨٧٥٫٣٠٧ ١٢١٫٢٤٦٫٢٧٨ -- -- ١٢١٫٢٤٦٫٢٧٨   قبل الزآاةالربح
 )٨٫٩٤٠٫٦٣٣( -- -- )٨٫٩٤٠٫٦٣٣( )٧٫٤٩٩٫٩٠٧( -- -- )٧٫٤٩٩٫٩٠٧(  الزآاة
 ١٦٩٫٩٣٤٫٦٧٤ -- -- ١٦٩٫٩٣٤٫٦٧٤ ١١٣٫٧٤٦٫٣٧١ -- -- ١١٣٫٧٤٦٫٣٧١  الربح

          الدخل الشامل اآلخر
 تبويبهالدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة 

 :خسارة في الفترة الالحقةالربح أو الإلى 
         

 ١٫٧١١٫٣٨٣٫٥٥٦ -- ١٫٧١١٫٣٨٣٫٥٥٦ -- ١١٦٫٨٠٨٫٩٤٦ -- ١١٦٫٨٠٨٫٩٤٦ --   للبيعستثمارات المتاحةالتغير في القيمة العادلة لال
تبويبهالدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة 

 :خسارة في الفترة الالحقةالربح أو الإلى 
         

 -- -- -- -- -- -- -- --  إعادة قياس إلتزامات مزايا موظفين
 ١٫٧١١٫٣٨٣٫٥٥٦ -- ١٫٧١١٫٣٨٣٫٥٥٦ -- ١١٦٫٨٠٨٫٩٤٦ -- ١١٦٫٨٠٨٫٩٤٦ --  إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 ١٫٨٨١٫٣١٨٫٢٣٠ -- ١٫٧١١٫٣٨٣٫٥٥٦ ١٦٩٫٩٣٤٫٦٧٤ ٢٣٠٫٥٥٥٫٣١٧ -- ١١٦٫٨٠٨٫٩٤٦ ١١٣٫٧٤٦٫٣٧١  إجمالي الدخل الشامل
          : لصافي ربح الفترةربحية السهم
 ٠٣٫١   ٠٣٫١ ٦٩٫٠   ٦٩٫٠  األساسية
 ١٫٠٣   ١٫٠٣ ٠٫٦٩   ٠٫٦٩  المخفضة

 



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٦ 
 

 )يتبع(ولية إلعداد التقارير المالية أثر التحول إلى المعايير الد .١٩
 :هـ١٤٣٨اآلخر  ربيع ٣٠المنتهية في  للسنة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرالتسويات على قائمة 

 
معدة وفقًا لمعايير 
 إعادة القياس المحاسبة السابقة

 إعادة تبويب
 )ج-١٨إيضاح (

 معدة وفقًا
للمعايير الدولية 
 إلعداد التقارير

 المالية
   

 ٥٩٨٫٧٠٢٫٤٠٤ ٢٠١٫٦٠٢٫٢٥٧ -- ٣٩٧,١٠٠,١٤٧ اإليرادات
 )٢٥٦٫٧٤٢٫٨٦٥( )٢٠١٫٦٠٢٫٢٥٧( ٢,٧٣٣,٤٠١ (٥٧,٨٧٤,٠٠٩) تكلفة الخدمات

     
 ٣٤١.٩٥٩.٥٣٩ -- ٢٫٧٣٣٫٤٠١ ٣٣٩٫٢٢٦٫١٣٨  مجمل الربح

 )٢٠٫٢١٠٫١٨٩( -- -- )٢٠٫٢١٠٫١٨٩( مصروفات عمومية وإدارية
     

 ٣٢١٫٧٤٩٫٣٥٠ -- ٢٫٧٣٣٫٤٠١ ٣١٩٫٠١٥٫٩٤٩  الربح من التشغيل
 ١٫٣٩٦٫٨١٨ -- -- ١٫٣٩٦٫٨١٨ إيرادات أخرى

 )٧٣١٫٦٦٦( -- -- )٧٣١٫٦٦٦( تبرعات
     

 ٣٢٢٫٤١٤٫٥٠٢ -- ٢٫٧٣٣٫٤٠١ ٣١٩٫٦٨١٫١٠١  الربح قبل الزآاة
 )٢١٫١٣٥٫٧١٧( -- -- )٢١٫١٣٥٫٧١٧( الزآاة

     
 ٣٠١٫٢٧٨٫٧٨٥ -- ٢٫٧٣٣٫٤٠١ ٢٩٨٫٥٤٥٫٣٨٤ الربح 

     
     الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم 
خسارة الربح أو ال إلى تبويبهإعادة 

     :في الفترة الالحقة
ستثمارات المتاحة  التغيرات في اال

 ٢٫٢٧٩٫١٦٨٫٧٢١ -- ٢٫٢٧٩٫١٦٨٫٧٢١ -- للبيع
     

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم 
خسارة الربح أو ال إلى تبويبهإعادة 

     :في الفترة الالحقة
لتزامات المزايا إعادة القياس ال

 )٩٫٥٠١٫٩٧١( -- )٩٫٥٠١٫٩٧١( -- المحددة للموظفين
 ٢٫٢٦٩٫٦٦٦٫٧٥٠ -- ٢٫٢٦٩٫٦٦٦٫٧٥٠ -- إجمالي الدخل الشامل اآلخر

     
 ٢٫٥٧٠٫٩٤٥٫٥٣٥ -- ٢٫٢٧٢٫٤٠٠٫١٥١ ٢٩٨٫٥٤٥٫٣٨٤  الشاملإجمالي الدخل 

     
     
     :ربحية السهم لصافي ربح السنة

     
 ١٫٨٣   ١٫٨١ األساسية
 ١٫٨٣   ١٫٨١ المخفضة

   



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
 هـ١٤٣٨ شوال ٢٩آما في 

 بالريال السعودي
 
 

٣٧ 
 

 )يتبع( التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أثر .١٩
 

 إيضاحات حول التسويات١-١٩
 

 :خيص آثار التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو التالي يمكن تل
 

 لتزامات مزايا الموظفينا )أ 
 

 ريال سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقًا لنظام ٥٫٢٨٦٫٢١٣يمثل مبلغ  ١-١٩
سعودي آما هو ظاهر في  ريال ٣٥٫٣٩٨٫٢١٨العمل السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ 

 )لتزام مزايا الموظفينا(هـ وإلتزام المزايا المحددة ١٤٣٧ ربيع الثاني ٣٠القوائم المالية للشرآة آما في 
مزايا ) "١٩(وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (آتواري آما هو ظاهر في تقرير الخبير اال

يال سعودي والذي تم تسويته في رصيد  ر٣٠٫١١٢٫٠٠٥بنفس التاريخ والبالغ رصيده ") الموظفين
 . هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١حساب األرباح المبقاة آما في 

 
 ريال سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقًا لنظام ١٫٤٨٢٫٣٥٨يمثل مبلغ  ٢-١٩

في  ريال سعودي آما هو ظاهر ٣٨٫٦٩٦٫١٦٧العمل السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ 
 )لتزام مزايا الموظفينا(لتزام المزايا المحددة اهـ و١٤٣٨ ربيع الثاني ٣٠القوائم المالية للشرآة آما في 

مزايا ) "١٩(وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (آتواري آما هو ظاهر في تقرير الخبير اال
ثر اإلنخفاض على وصافي أ.  ريال سعودي٤٠٫١٧٨٫٥٢٥بنفس التاريخ والبالغ رصيده ") الموظفين

 . ريال سعودي٦.٧٦٨.٥٧٠بلغقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 

ريال سعودي الفرق بين مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمحتسب وفقًا لنظام  ٥٫٢٨٦٫٢١٣يمثل مبلغ  ٣-١٩
  ريال سعودي آما هو ظاهر في٣٧٫٠٩٤٫٨٢٨العمل السعودي بالمملكة العربية السعودية والبالغ 

) لتزام مزايا الموظفينا(هـ وإلتزام المزايا المحددة ١٤٣٧ شوال ٢٩القوائم المالية للشرآة آما في 
بنفس التاريخ والبالغ رصيده " مزايا الموظفين) "١٩(وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ي جماد١ ريال سعودي والذي تم تسويته في رصيد حساب األرباح المبقاة آما في ٣١٫٨٠٨٫٦١٥
 .هـ١٤٣٧االولي 

 
األثر على رصيد األرباح  

 )إنخفاض(المبقاة زيادة 
 )ريال سعودي( 

  :هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١األثر على حقوق الملكية آما في 
 ٦٫٥١٧٫٩٦٨٫٦٧٠ إجمالي حقوق الملكية طبقًا للمعايير المحاسبية السابقة

 ٥٫٢٨٦٫٢١٣ )١-١٨ إيضاح(إعادة القياس إللتزامات مزايا الموظفين المحددة 
 ٥٫٢٨٦٫٢١٣ هـ١٤٣٧ جمادى األولى ١صافي الزيادة في إجمالي حقوق الملكية آما في 

 ٦٫٥٢٣٫٢٥٤٫٨٨٣ إجمالي حقوق الملكية طبقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

  :هـ١٤٣٧ شوال ٢٩األثر على حقوق الملكية آما في 
 ٧٫٩٨٥٫٠٤٦٫٣٠٠ عايير المحاسبية السابقةإجمالي حقوق الملكية طبقًا للم

 ٥٫٢٨٦٫٢١٣ )٣-١٨إيضاح (إعادة القياس إللتزامات مزايا الموظفين 
 ٥٫٢٨٦٫٢١٣ هـ١٤٣٧ شوال ٢٩صافي الزيادة في حقوق الملكية آما في 

 
 ٧٫٩٩٠٫٣٣٢٫٥١٣ إجمالي حقوق الملكية طبقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 
  :هـ١٤٣٨ خر ربيع اآل٣٠ على إجمالي حقوق الملكية آما في األثر

 ٨٫٦٨١٫٤٤٢٫١٧٥ إجمالي حقوق الملكية طبقًا للمعايير المحاسبية السابقة
 )١٫٤٨٢٫٣٥٨( )٢-١٨إيضاح (إعادة القياس إللتزامات مزايا الموظفين 

 )١٫٤٨٢٫٣٥٨( هـ١٤٣٨ خر ربيع اآل٣٠وق الملكية آما في صافي النقص في إجمالي حق
 ٨٫٦٧٩٫٩٥٩٫٨١٧ إجمالي حقوق الملكية طبقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
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 بالريال السعودي
 
 

٣٨ 
 

 )يتبع( التحول إلى المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثرأ .١٩
 

 )يتبع(إيضاحات حول التسويات  
 

 قائمة التدفقات النقدية )ب 
 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير مادي على قائمة معايير السابقة إلى اللم يكن للتحول من تطبيق 
 .التدفقات النقدية

 
 تتعلق التبويب إعادة عمليةإن .  مع طريقة عرض الفترة الحاليةلتتفقبعض أرقام المقارنة تبويب تم إعادة  )ج 

أرباح صتها من مكة حيث قامت الشرآة في السنوات السابقة بعرض حهيلتون بنتائج تشغيل فندق وأبراج 
 صافي لعرض مكونات المالية بالقوائم اإليضاحات في الكامل صافي مع اإلفصاحال على أساس تشغيل الفندق

قائمة المرآز المالي مكة في هيلتون  حصة الشرآة في أنشطة فندق وأبراج إختارت اإلدارةعرض. الحصة
 . من ذلكوالربح أو الخسارةبدًال

 
 حقوق وإجمالي المبقاةرباح لى صافي الربح وربحية السهم، واأللها تأثير ع هذه ليس التبويبإن إعادة 

 .الملكية لفترات المقارنة
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد.   ٢٠
 

    المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات )أ 
 

تبني المعايير التالية الجديدة والمعدلة من مجلس معايير المحاسبة قامت الشرآة، بحسب مقتضى الحال، ب
 .م٢٠١٧ يناير ١الدولية اعتبارا من 

 
 )٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (مبادرة اإلفصاح  )١

 
تتطلب التعديالت االفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات 

شطة التمويل، والتي تشمل آًال من التغيرات الناشئة عن التغيرات في التدفقات النقدية وغير الناشئة عن أن
 .النقدية

 
تمثل األنشطة التمويلية للشرآة، آما هو موضح في قائمة التدفقات النقدية المختصرة، تغيرات في 

 .التدفقات النقدية فقط
 

 )١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (حققة إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير الم )٢
 

توضح التعديالت المحاسبة عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين 
 .التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 
 .لقوائم الماليةال تحتفظ الشرآة بأية أدوات ديون يتم قياسها بالقيمة العادلة، ولذا ال يوجد لها تأثير على ا

 
تعديالت على معيـار ) ٢٠١٦ – ٢٠١٤دورة (التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  )٣

 "اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى "١٢المـالية رقم الـتقارير
 

لى توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن حصص الملكية في المنشآت األخرى تنطبق أيضًا ع
ال يؤثر هذا التعديل على هذه . حصص الملكية التي يتم تبويبها آمحتفظ بها لغرض البيع أو التوزيع

 .القوائم المالية األولية المختصرة



 
 شرآة مكة لإلنشاء والتعمير

 )شرآة مساهمة سعودية(
  المملكة العربية السعودية–مكة المكرمة 

 )غير مراجعة(حول القوائم المالية األولية المختصرة إيضاحات 
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٣٩ 
 

 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد .   ٢٠
 

 المعايير الصادرة غير المطبقة بعد )ب 
 

م ٢٠١٨ يناير ١ بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على السنوات التي تبدأ بعد فيما يلي بيان
 .مع السماح بالتطبيق المبكر، ولكن لم تقم الشرآة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية

 
 "الءاإليرادات من العقود مع العم "-) ١٥(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )أ 

 
إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف ) ١٥(ينشئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ويحل هذا المعيار محل إرشادات إثبات اإليرادات الحالي، وتشمل معيار المحاسبة الدولي . باإليرادات
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية و" عقود اإلنشاءات "١١ومعيار المحاسبة الدولي " اإليرادات "١٨

 ".برامج والء العمالء "١٣إلعداد التقارير المالية للمعيار رقم 
 

 يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد ) ١٥( يسري المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .م٢٠١٨

 
 "دوات الماليةاأل "-) ٩(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )ب 

 
م النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد ٢٠١٤أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

) ٩(يسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ". األدوات المالية "-) ٩(التقارير المالية 
 .لسماح بالتطبيق المبكر لهام مع ا٢٠١٨ يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 
  الموجودات المالية–التصنيف 

منهج جديد لتصنيف وقياس الموجودات المالية يعكس ) ٩(يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .نموذج األعمال التي يتم إدارة الموجودات من خالله وخصائص تدفقاتها النقدية

 
يتم : ثالثة فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية) ٩(قارير المالية رقم يتضمن المعيار الدولي إلعداد الت

 والقيمة العادلة من خالل قائمة ، والقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر،قياسها بالتكلفة المطفأة
تفظ بها حتى  الحالي الخاص بالفئات المح٣٩يلغي هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي . الربح أو الخسارة

 .تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع
 

، فإن المشتقات المدمجة في العقود التي يكون األساس فيها )٩(بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
داة المالية المختلطة آكل وبدًال من ذلك، يتم تقييم األ. هو أصل مالي ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها

 .بغرض تصنيفها
 

  الموجودات المالية وموجودات العقود–نخفاض في القيمة اال
في معيار المحاسبة الدولي " الخسارة المتكبدة" محل نموذج ٩المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير يحل
ية تأثير التغيرات في ديرًا آبيرًا بشأن آيفوهذا يتطلب تق". الخسارة اإلئتمانية المتوقعة" بنموذج ٣٩رقم 

حتمال على أساس االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها قتصادية على نماذج الخسارة االالعوامل اال
 .المرجح

 
نخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة سيتم تطبيق النموذج الجديد لال

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية وآذلك على موجودات  من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االالعادلة
 .العقود
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 بالريال السعودي
 
 

٤٠ 
 

 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد .   ٢٠

 
 )يتبع ("األدوات المالية "-) ٩(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ب

 
 :س التالياألسل، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقًا )٩(وجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية بم
 

دولي للتقارير المالية ئتمان المتوقعة وفقا للمعيار الالمبسطة في تكوين مخصص لخسائر االتطبق الشرآة الطريقة 
 .ية المدينة إلى أن يتم تحصيلهاستخدام مخصص الخسائر المتوقعة لجميع الذمم التجاراو) ٩(رقم 

 
  المطلوبات المالية–التصنيف 

 
 ٣٩بشكل آبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي ) ٩(يحتفظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 .الخاصة بتصنيف المطلوبات المالية
 

ات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة  فإن جميع التغير٣٩إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم االعتراف بها في األرباح أو الخسائر بينما يتم بموجب المعيار الدولي 

 :عرض هذه التغيرات في القيمة العادلة آما يلي) ٩(إلعداد التقارير المالية رقم 
 

ئتمانية للمطلوبات يتم عرضه في الدخل الشامل لة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االمبلغ التغير في القيمة العاد •
 اآلخر؛ و

 .المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في الربح أو الخسارة •
 

 المحاسبة عن التحوط
 

ختيار سياستها المحاسبية ا مبدئيًا) ٩(تقارير المالية رقم يجوز للشرآة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد ال
 بدًال من المتطلبات ٣٩ستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي لال

 ).٩(الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

محاسبة التحوط تتماشى  عالقات من الشرآة التأآد من أن) ٩( سيتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
آما . ستراتيجيات إدارة المخاطر في الشرآة وتطبيق نهج أآثر نوعية وتطلعًا لتقييم فعالية التحوطمع أهداف وإ

متطلبات جديدة تتعلق بإعادة التوازن لعالقة التحوط ويمنع عدم ) ٩(يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
وبموجب النموذج الجديد، من المحتمل أن أآثر استراتيجيات إلدارة . ي للمحاسبة عن التحوطاالستمرار االختيار

المخاطر ستكون مؤهلة للمحاسبة عن التحوط، وبالتحديد تلك التي تتضمن تحوط عنصر مخاطر للبند غير 
 ).ما عدا مخاطر العمالت األجنبية(المالي 
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٤١ 
 

 )يتبع(ير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد المعايير الجديدة والتعديالت والمعاي.   ٢٠
 

 )يتبع ("األدوات المالية "-) ٩(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ب
، فيما يتعلق بجميع تحوطات التدفقات النقدية، تصنف المبالغ المتراآمة في ٣٩بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ح أو الخسائر آتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة حيث أن التدفقات احتياطي تحوط التدفقات النقدية إلى األربا
إال أنه وبموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية . النقدية المتوقعة المتحوط لها تؤثر على األرباح أو الخسائر

شتريات الموجودات غير ، وفيما يتعلق بتحوطات التدفقات النقدية لمخاطر العمالت األجنبية المرتبطة بتوقع م)٩(
المالية، فإن المبالغ المتراآمة في احتياطي تحوط التدفقات النقدية وتكلفة احتياطي التحوط سيتم إدراجها عوضَا عن 

 .ذلك مباشرة في التكلفة األولية للموجودات غير المالية عند إثباتها
 

 اإلفصاحات
 

إفصاحات جديدة شاملة خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن التحوط ) ٩(سيتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .ومخاطر اإلئتمان والخسائر اإلئتمانية المتوقعة

 
  عقود اإليجار–١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )ج 

 
د اإليجار في  للمستأجرين نموذجًا وحيدًا للمحاسبة عن عقو١٦يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام يقوم المستأجر باإل. لمرآز الماليقائمة ا
األصل ذو الصلة باإلضافة إلى إلتزاماإليجار الذي يمثإللتزامه بسداد دفعات اإليجار وهناك إعفاءات اختيارية 

تبقى طريقة المحاسبة المتبعة من المؤجر . ت القيمة المنخفضةلعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذا
 أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجارتمويلي وعقود –مشابهة للمعيار الحالي 

 .إيجارتشغيلي
معيار محل التوجيهات الحالية لعقود اإليجار بما في ذلك ) ١٦(يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

عقود االيجار، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمعيار ) ١٧(المحاسبة الدولي رقم 
، وتفسير لجنة التفسيرات القياسية للمعيار رقم "تحديد ما إذا آان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار) "٤(رقم 

تقويم جوهر المعامالت ) ٢٧(سير لجنة التفسيرات القياسية رقم ، وتف" الحوافز-عقود اإليجار التشغيلي ) "١٥(
 يناير ١يسري مفعول هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد . التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار

) ١٥(م مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق. م٢٠١٩
في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " اإليرادات من العقود مع العمالء"
)١٦.( 

 
 تحديد ما إذا آان الترتيب يحتوي على عقد إيجار

 
 :اختيار إما) ١٦(يجوز للشرآة عند التحول إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 لعقد اإليجار لكافة عقودها؛ أو) ١٦(بيق تعريف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تط •
 .تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا آان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار •

 
مؤجر وسيط ال يتطلب من الشرآة آمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجرًا بخالف 

 .في عقد تأجير بالباطن
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٤٢ 
 

 )يتبع(المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة ولم يتم تطبيقها بعد .   ٢٠
 

 )م٢٠١٦ –م ٢٠١٤دورة (التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  )د 
، تم إلغاء "ر الدولية للتقارير الماليةالتطبيق األولي للمعايي) "١(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

المعيار قابل للتطبيق . شرط مضي الوقت لإلعفاء عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى
 .م٢٠١٨ يناير ١للفترات التي تبدأ في أو بعد 
، يحق للمشاريع "مشترآةستثمارات في الشرآات الزميلة والمشروعات الاال "٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

المشترآة الرأسمالية أو أي منشأة أخرى مماثلة اختيار قياس إستثماراتها في الشرآات الزميلة أو المشاريع 
يحق تطبيق هذا المعيار على أساس آل . المشترآة على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ف المنشآت االستثمارية، االستمرار في تطبيق محاسبة يحق للمنشآت المستثمرة بخال. استثمار على حدى
القيمة العادلة على منشآتها التابعة والمطبقة بواسطة مستثمر في شرآة زميلة أو مستثمر في مشروع 

. يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على آل استثمار في شرآة زميلة أو في مشروع مشترك. مشترك
 .م؛ مع السماح بالتطبيق المبكر٢٠١٨ يناير ١لفترات التي تبدأ في أو بعد يتم تطبيق هذا المعيار على ا

 
 تعديالت أخرى )ه 

 
المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه لم تطبق بعد، آما ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم 

 .المالية للشرآة
 

الت على معيار التقارير المالية الدولية رقم تعدي(تصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس السهم  •
٢.( 

التعديالت على (بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما وشرآته الزميلة أو المشروع المشترك  •
 ).٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) ١٠(المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم " األدوات المالية "٩تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم  •
، تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات )٤تعديالت معيار التقارير المالية الدولية " (عقود التأمين "٤

 .مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد تواريخ التطبيق
 ال يتم تحويل –) ٤٠ار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على معي(تحويل الممتلكات االستثمارية  •

 .الموجودات المملوآة إال في وجود دليل على تغير فعلي في االستخدام فقط ال غير
المعامالت بالعملة األجنبية  "٢٢تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمعيار رقم  •

 .ريخ المعاملة المستخدم لتحديد سعر الصرف وضح التفسير تا–" والمقدمات المدفوعة
 

حتى اآلن ال تتوقع .  بتقييم التأثير المحتمل على قوائمها المالية نتيجة للتعديالت المذآورة أعالهتقوم الشرآة حاليًا
 .الشرآة أي تأثير آبير

 
 اعتماد القوائم المالية.   ٢١

 
الموافق (هـ ١٤٣٨ ذو الحجة ٢٣ مجلس اإلدارة في  من قبل لإلصدارتم اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة

 ).م٢٠١٧سبتمبر  ١٤
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